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RESUMO

O trabalho da arquiteta e urbanista gira em torno principalmente de preceitos
comunicativos. A comunicação se torna presente em todos os âmbitos da profissão, e
apesar de estar presente, nem sempre se torna realmente efetiva ao ser colocada à
prova. Para entender a função da comunicação dentro do contexto profissional da
arquitetura e urbanismo, define-se o campo da assessoria técnica, como recorte de
trabalho. Vale ressaltar que para este trabalho, foi escolhida a assessoria técnica que
busca a emancipação de um grupo sócio-espacial, que se contrapõe à uma
abordagem assistencialista, a qual é mais habituada dentro da sociedade. Dessa
forma, a pesquisa busca aprofundar na comunicação da arquitetura dentro da
assessoria técnica, a partir das ferramentas utilizadas para sua execução. Percorre os
conceitos de assessoria técnica, assistência técnica, grupos sócio-espaciais e
comunicação, e discursa sobre a assessoria voltada para a autonomia. A partir dessa
contextualização, a pesquisa evidencia através de proposições críticas às ferramentas
tradicionais de comunicação utilizadas no campo da arquitetura e urbanismo, com
foco no desenho técnico. Assim, propõe-se novas linguagens que podem auxiliar na
comunicação efetiva, a partir de estudos de casos e análises de jogos, oficinas e
cartografias como ferramentas de diálogo e de democratização do conhecimento
espacial. Entende-se que a comunicação deve ser clara e acessível a todas as
pessoas, utilizando-se de meios comunicativos para além do técnico, de forma a gerar
diálogos e trocas de saberes coletivas fugindo de uma discussão unilateral. A
metodologia utilizada foi qualitativa a partir da revisão bibliográfica sobre assessoria
técnica e seus campos de atuação, comunicação da arquitetura principalmente a
partir do desenho técnico e estudo de caso de outras linguagens para a arquitetura, na
busca da quebra da formalidade através de novas ferramentas de diálogo na
arquitetura e urbanismo.

Palavras-chave: comunicação, assessoria técnica, assistência técnica, outras

linguagens, ferramentas de diálogo, interfaces.



ABSTRACT

The work of the architect and urban planner surrounds mostly communication
precepts. The method of communication is present in all areas of the profession, and
despite being present, it may not be very effective. To understand the role of
communication within the professional of architecture and urbanism context, it is
defined to study the field of technical advisory. It is worth mentioning that for this work,
a technical advisory was chosen that seeks for the emancipation of the socio-spatial
groups that are being advised, which is opposed to the heteronomous architecture that
is more common within society. In this way, the research probe in communication
within technical advisory as from the dialogue tools utilized in that. The research goes
through the concepts of technical assistance, technical advisory, socio-spatial groups,
communication and discourse about advisory for autonomy. From this
contextualization, the research shows through critical propositions the traditional
communication tools used in the field of architecture and urbanism, with a focus on
technical drawing. In that way, it is proposing a new conversation of communication
that could help to become effective in transmitting information, like games, workshops
and cartographies as tools for positive work dialogue. It is understood that
communication must be clear and accessible to all people, using communicative
means beyond the technical, in order to dialogue and exchange collective knowledge,
avoiding unilateral discussion. The methodology used was based on a bibliographic
review on technical advisory and its fields of action, communication of architecture
mainly about the technical drawing and case study of other perspectives for
architecture, searching for the break of formality through new dialogue tools in the
architecture and urbanism.

Key-words: communication, technical advisory, technical assistance, parlance,

communication tools, dialog tools, interfaces.
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1. INTRODUÇÃO
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A comunicação é como transmitimos nossas ideias e valores. Ela pode ocorrer

de diferentes maneiras, como a partir da fala, do texto, da imagem, do vídeo, do

desenho, do tato, entre outras diversas formas. Para essa transmissão ocorrer de

forma efetiva, precisamos de uma outra pessoa, a qual essa informação então será

transmitida. A vida cotidiana dessa forma, é um conjunto de relações comunicativas,

as quais compreende as relações pessoais de indivíduas e indivíduos. Paulo Freire

(1985) afirma, por exemplo, que “todo ato de pensar exige um sujeito que pensa, um

objeto pensado, que mediatiza o primeiro sujeito do segundo, e a comunicação entre

ambos, que se dá através de signos linguísticos''.

Ao longo do curso de Arquitetura e Urbanismo, percebeu-se que uma das

funções principais que a arquiteta e urbanista exerce é a comunicação. Ao ser

contratada para criar um projeto, por exemplo, deve ser capaz de comunicar o objeto.

Para isso, na maioria das vezes, é utilizado o desenho técnico e imagens

tridimensionais. Ao realizar pesquisas e levantamentos de campo geralmente

utiliza-se materiais gráficos para compartilhamento das informações. Dentro do

planejamento urbano, deve ser capaz de transmitir com clareza as regras e

legislações municipais, por exemplo, para o auxílio geral da população.

A arquiteta e urbanista, no âmbito da assessoria técnica, abrange todas as

formas comunicativas abordadas acima, geralmente em um viés social e contra

hegemônico. A assessoria tem o potencial de gerar diálogos e trocas de saberes que

possibilitam a emancipação de um grupo sócio-espacial. A comunicação se torna

então, um dos fatores mais importantes para a profissional de arquitetura em todos

os âmbitos. Entendendo que dentro do campo de arquitetura e urbanismo existem

diferentes ferramentas e formas de comunicação para uso cotidiano, foi escolhido

como recorte inicial deste trabalho, o campo da assessoria técnica voltada para a

autonomia, não se adentrando ao estudo da comunicação no contexto da arquitetura

mercadológica.

A arquiteta, como assessora técnica, tem a responsabilidade de conseguir

'traduzir' informações técnicas para grupos sócio-espaciais, de forma a não
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simplesmente estender um conhecimento, porém de criar uma troca de saberes para

com esse grupo. Dessa forma é essencial a busca por diferentes ferramentas

comunicativas não tradicionais que possam auxiliar de forma efetiva esse trabalho. O

presente trabalho propõe a seguinte pergunta: ‘Será que as ferramentas tradicionais

de comunicação da arquitetura são adequadas para a assessoria técnica?’.

Entende-se que não se trata simplesmente de entregar uma informação, mas antes,

de gerar uma discussão coletiva e crítica sobre ela, a fim de contribuir para a

emancipação de determinado grupo sócio-espacial.

Foram traçados alguns objetivos para o estudo desta questão. Entre eles estão:

entender o papel da arquiteta como assessora técnica e seu potencial como

comunicadora e compreender formas de assessoria que têm como horizonte a

autonomia de grupos sócio-espaciais, bem como o estudo das ferramentas de

comunicação utilizadas dentro da assessoria. Assim pretende-se verificar se as

experiências de comunicação para além da linguagem meramente técnica, são mais

efetivas nos contextos de assessoria técnica. Como metodologia de pesquisa,

optou-se por realizar uma revisão bibliográfica sobre assessoria técnica, suas relações

com grupos sócio-espaciais, comunicação e possíveis ferramentas para sua

efetivação. Além da revisão bibliográfica, pretende-se realizar estudos de casos de

iniciativas de assessoria que deram certo na prática utilizando os diferentes

mecanismos de comunicação. Por fim, serão realizadas análises e proposições

críticas da aplicação de diferentes formas de comunicação e as implicações da

utilização dessas ferramentas.

O trabalho se organiza em cinco capítulos, além das referências bibliográficas.

A introdução e considerações parciais, são o primeiro e quinto capítulo

respectivamente. O segundo capítulo é chamado de “Assessoria Técnica”, e tem o

objetivo de criar um panorama da assessoria técnica a ser trabalhada na pesquisa.

Dentro dele, será abordado primeiramente alguns conceitos iniciais que serão de

grande utilidade para a leitura completa do trabalho. Será, então, explicado a diferença

entre os termos assessoria técnica e assistência técnica, o conceito de grupos

sócio-espaciais e também o termo comunicação. Em seguida será mostrado um breve
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histórico da construção da assessoria técnica no Brasil e a longa trajetória legislativa

percorrida para conseguir ocupar o seu espaço nos dias atuais. Será finalizado com

um sub-capítulo que abordará a assessoria com o foco para autonomia, em uma

abordagem contra hegemônica da arquitetura, que tem como horizonte a

emancipação de grupos sócio-espaciais, principalmente em relação às questões

habitacionais.

O terceiro capítulo está intitulado como “Crítica às ferramentas tradicionais da

arquitetura: o desenho técnico”, e como o próprio título afirma, tem como objetivo

propor uma reflexão crítica sobre os mecanismos comunicativos utilizados dentro da

arquitetura e urbanismo, com o foco maior no desenho técnico. Será mostrada a

relação do desenho técnico com o canteiro de obras, sob a visão de Sérgio Ferro, que

aponta como essa relação ainda é frágil e fragmentada. A partir dessa reflexão é

possível formular a necessidade de novas posturas da profissão, para melhor

desempenho coletivo. Como contrapartida ao uso do desenho técnico como única

possibilidade, será apresentado de forma breve, o trabalho da arquiteta e artista

plástica Lina Bo Bardi e sua forma particular de representação, que abre

possibilidades comunicativas e de projeto para além do desenho técnico. No âmbito

da assessoria, será relatado a experiência pessoal da autora em um trabalho

extensionista universitário junto à Assessoria Cáritas, a fim de mostrar, através da

prática, as dificuldades enfrentadas para o compartilhamento de informações dentro

da assessoria e a busca por um material não tecnicista.

O quarto capítulo, “Outras Linguagens para a Arquitetura" aborda inicialmente

uma renovação da estratégia de assessoria técnica para além da habitação, voltada

principalmente para os reassentamentos involuntários. Essa assessoria não discute

somente a construção de moradias, mas também, as relações sócio-culturais dos

grupos sócio-espaciais assessorados. Em seguida, serão apresentadas as

potencialidades dos jogos, das oficinas e das cartografias como ferramentas positivas

de diálogo no âmbito da assessoria técnica. Serão abordados como estudos de caso,
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9 exemplos de interfaces , a partir dos jogos, oficinas e cartografias. Esses exemplos1

se demonstram promissores ao promover o diálogo, informando e coletando

informações, e ampliando também o imaginário das pessoas assessoradas. Assim, se

mostra possível a utilização de diferentes ferramentas na assessoria técnica.

Para a escrita do presente trabalho, foi utilizado o “Manual para Uso não Sexista

da Linguagem”, produzido pelo governo do Rio Grande do Sul. O intuito da utilização

do manual como guia de escrita é tentar criar um material mais igualitário para ambos

os gêneros. Dessa forma, ao se abordar a terceira pessoa do singular e do plural,

quando não se tratar de uma pessoa específica, optou-se pela utilização de termos

que gerassem neutralidade ou representatividade para ambos os gêneros, mantendo

ainda assim a tradição da língua portuguesa . Nos dias atuais existe essa discussão2

sobre o sexismo da língua portuguesa, que acaba reforçando e transmitindo relações

hierárquicas e assimétricas entre os sexos. Os termos escolhidos a serem utilizados

podem gerar inicialmente algumas estranhezas durante a leitura, porém o importante

é que a informação seja passada de forma clara, sem ferir a língua portuguesa.

“A linguagem sexista, utilizada de forma irrestrita, impõe-nos que o masculino
(homem) é empregado como norma, ficando o feminino (mulheres) incluído
como referência ao discurso masculinizado. (...) A equidade de gênero na
linguagem só será garantida a partir do momento em que se repensar a
forma como o tema é tratado nos ambientes educacionais, hoje
disseminadores da dominação masculina nos discursos, principalmente
quando não identificado o sexo da pessoa a quem se refere.” (TOLEDO, et. al.,
2014, p. 13, 15)

O último censo de arquitetura e urbanismo realizado pelo CAU/BR no ano de

2015, afirma que das mais de 83.000 pessoas entrevistadas, 61% eram constituídas

por mulheres. Desta forma, fica clara a predominância feminina dentro da profissão.

Neste trabalho, foi escolhido que a pessoa profissional do campo de arquitetura e

urbanismo, então, será abordada no gênero feminino de forma a gerar uma maior

representatividade dentro do cenário da profissão apontado pelo censo e por um

maior conforto na escrita por parte da autora, também mulher, que assim se sente

representada para além do sexismo da língua portuguesa.

2 Quando abordado citações, manteve o gênero escolhido e usado pelos autores citados.

1 Entende-se por interface, ferramentas que promovem a comunicação, sejam elas digitais, analógicas
ou híbridas.
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2. ASSESSORIA TÉCNICA
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2.1. CONCEITOS INICIAIS

Nos dias atuais, no Brasil, existe a lei nº11.888, criada em 2008, que “assegura

às famílias de baixa renda assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a

construção de habitação de interesse social”. É importante ressaltar que o termo

gratuito não significa que profissionais não irão receber pelos serviços, mas receberá

de pessoas terceiras e não por parte da pessoa assessorada. É a primeira vez que o

termo assistência técnica, no âmbito da arquitetura, é abordado na esfera legislativa

federal, apesar de já ter sido abordado em âmbito municipal. Essa lei contribui para o

direito à moradia através da prestação de serviços e assistência técnica públicos e

gratuitos de profissionais da arquitetura, ainda que não tenha sido sistematizada a

assessoria técnica como programa público. A assistência técnica, dessa forma, atua

através de uma prestação de serviços para famílias de baixa renda, onde são

oferecidos conhecimentos técnicos para regularização das habitações de forma a

garantir que essas não apresentem nenhum risco que possam comprometer a vida de

quem ali mora, utilizando-se assim, muitas vezes de ferramentas técnicas para o

trabalho.

Como podemos ver, o termo assistência técnica é utilizado pelo poder público,

enquanto hoje, os movimentos sociais têm preferência pelo termo assessoria técnica.

A distinção entre os termos 'assistência' e 'assessoria' tem sido o tema de um

importante debate, travado no campo da arquitetura e do urbanismo. Silke Kapp,

defende a utilização do termo assessoria, argumentando que “Assistência conota uma

adesão acrítica ao pressuposto da inferioridade social dos assistidos, esbarrando no

assistencialismo e na filantropia, enquanto assessoria condiz mais com uma

perspectiva crítica dessas relações de dominação'' (KAPP, 2018, p.222). Alinhado a

este argumento, este trabalho adotará o termo assessoria técnica, mesmo se

esbarrando no conceito de assistência técnica, como previsto na lei.

Em seu artigo “Grupos sócio-espaciais ou a quem serve a assessoria técnica",

Kapp (2018) propõe uma discussão sobre qual seria a palavra ideal para definir a

quem atende a assessoria técnica. Em seu texto, ela percorre pelos termos clientes,



15

usuários, beneficiários e comunidades, refletindo sobre o motivo de não se

encaixarem de forma ideal para esse grupo de pessoas que possuem o direito à

assessoria técnica. Dessa forma, ela afirma que o melhor conceito para denominar

esse grupo seria o de "grupos sócio-espaciais", o qual a autora define como “um

grupo de pessoas que se relacionam entre si num espaço, sendo esse espaço

constitutivo do grupo e, inversamente, constituído por ele.” Podemos assim dizer, que

dentro da arquitetura hegemônica, o termo utilizado para quem a arquitetura é

produzida é cliente. Dentro da assistência técnica prevista por lei, o termo utilizado é

família de baixa renda. Para tratar da assessoria técnica de grupos que se constituem

em torno de uma questão espacial, utilizaremos neste estudo, o termo proposto por

Kapp 'grupos sócio-espaciais'.

A ideia de comunicação, em um contexto de assessoria realizada através da

extensão universitária, é abordada por Paulo Freire em seu livro “Extensão ou

comunicação?”. Neste livro, o autor reflete sobre a diferença entre a aplicação do

conhecimento através da extensão e a aplicação através da comunicação. Freire

então utiliza o exemplo do corpo técnico agrário e suas relações com os grupos de

pessoas que trabalham com agricultura familiar com os quais querem auxiliar.

Colocando em contraposição a extensão e a comunicação, afirma que “em ambos os

casos, a comunicação verdadeira não nos parece estar na exclusiva transferência ou

transmissão do conhecimento de um sujeito a outro, mas em sua coparticipação no

ato de compreender a significação do significado” (FREIRE, 1985, p.47). Dessa forma,

os meios de comunicação utilizados entre o corpo técnico e o grupo assessorado não

devem possuir caráter extensionista, no sentido assistencialista (FREIRE, 1985), mas

antes,  devem proporcionar a maior possibilidade de diálogo possível.
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2.2. ASSESSORIA TÉCNICA E SEU BREVE HISTÓRICO

A discussão em torno da assessoria técnica, no âmbito da arquitetura e

urbanismo, se prolongou por décadas em nosso país, e teve grande destaque,

primeiramente, através do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio Grande do Sul,

conhecido também como SAERGS. O sindicato surgiu em 1973, ano em que

apresentou sua Carta Sindical e possui sede em Porto Alegre. Como todo sindicato,

seu foco é suprir os interesses coletivos e individuais da profissional e do profissional

que representa. Em 1976, surgiu a primeira proposta de assessoria técnica através de

um Programa de Assistência Técnica Gratuita ao Projeto e Construção da Moradia

Econômica para Pessoas de Baixa Renda, denominado ATME, que teve seu nome

reduzido para Assistência Técnica à Moradia Econômica. Essa proposta foi levada ao

IX Congresso Brasileiro de Arquitetos, em forma de tese, e foi aprovada pelo

congresso. (SAERGS, 2014)

O ATME continuou a ser discutido durante os anos até que em 1981, na 1ª

Conferência da Classe Trabalhadora (Conclat), o documento com a proposta do ATME

foi novamente exposto. De acordo com o SAERGS (2014), um dos intuitos do ATME

era “procurar soluções objetivas e realistas que possibilitem o pleno desempenho da

função sócio-cultural e tecnológico dos profissionais que trabalham em arquitetura”. O

Programa foi pensado em uma época em que o serviço de arquitetura e urbanismo,

não alcançava mais do que 30% da população nacional. No ano de 2012, foi realizada

uma pesquisa do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), que

mostrou que das pessoas que já construíram ou reformaram seus imóveis, somente

14,6% utilizaram os serviços de alguma ou algum profissional, ou seja, com o passar

dos anos, se utilizou menos o serviço do campo de arquitetura e urbanismo. De

acordo com o SAERGS (2014), um dos motivos principais era a questão da renda e foi

percebido então a possibilidade de poder levar conhecimento técnico através do

assessoramento.
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“Esse programa ATME visa a atender uma faixa da população que atualmente
as utiliza de serviços de pessoas não habilitadas, acobertadas por
profissionais inescrupulosos para execução de projetos e obras.” (SAERGS,
1978 apud. SAERGS, 2014, p.107)

A afirmação acima, mostra um pouco do pensamento da época, no ano de

1978, e utiliza algumas palavras talvez duras, como inescrupulosos, para tratar das

profissionais e dos profissionais não capacitados, mas abre dessa forma margem

para discutir também, além da assessoria, a necessidade de capacitação adequada às

profissionais e aos profissionais da construção civil. É importante ressaltar também

que, a arquiteta por si só, não possui total conhecimento e capacidade para lidar com

uma obra inteira sozinha, necessitando assim, também de humildade para gerar

trocas com este outro corpo profissional e cooperar coletivamente para a produção de

uma edificação de qualidade. A busca por um espaço de trabalho horizontal, onde o

papel da arquiteta não reflete opressão e é convidativo ao diálogo deve ser almejado.

Alguns dos objetivos principais do ATME, de acordo com o SAERGS, foram:

● Atender as famílias de baixa renda, fornecendo dessa forma o assessoramento

técnico de forma gratuita em suas moradias, independente da área construída;

● Iniciar o assessoramento técnico a partir da conversa inicial com a beneficiária

e o beneficiário , e continuar através da fase de projeto, passando por toda a3

execução da obra, com possibilidade de financiamento dos materiais de

construção, até o acompanhamento legislativo de aprovação e legalização da

residência na prefeitura;

● Eliminar as ilegalidades profissionais, como “assinadores de plantas” ou os

“cobradores de propina”;

● Gerar impacto positivo social ao retornar à sociedade os conhecimentos

adquiridos pela profissional da arquitetura;

● Dar preferência à utilização de técnicas construtivas tradicionais utilizadas no

setor;

3 O termo beneficiário, foi adotado na época pelo SAERGS, para denominar uma pessoa, uma
associação de bairro ou cooperativa.
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● Entregar à Prefeitura Municipal o papel de conectar as pessoas beneficiárias ao

corpo técnico de arquitetura, realizando essa ligação e credenciar as

profissionais e os profissionais através de seus respectivos sindicatos;

● Obter auxílio financeiro através de fundos, como parte do FGTS que é

depositado no BNH (Banco Nacional de Habitação) e Fundos de Participação

dos Municípios.

Dessa forma, de acordo com o SAERGS, em um boletim informativo de 1979, a

aprovação do ATME não é uma solução por completo para o problema habitacional

nacional, mas deve ser vista “como uma proposta possível que, fundamentalmente,

seja capaz de viabilizar a participação do arquiteto como um profissional socialmente

necessário e útil às maiorias da população” (SAERGS, 1979).

Na década de 80, se iniciaram no país, alguns projetos de autogestão para a

construção de moradias autônomas. Esse movimento, com enfoque principalmente

do município de São Paulo, está relacionado à produção de habitações através da

autogestão e autonomia, e se inspirou no movimento uruguaio de cooperativismo

representada pelo FUCVAM (Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por

Ayuda Mutua), de mesmo objetivo (BARAVELLI, 2006). Além da construção

habitacional, para conseguirem parar de pagar aluguel, os grupos sócio-espaciais

reivindicavam uma melhoria na infraestrutura urbana e a criação de um programa

habitacional. No município, na mesma década, surge o Programa Municipal de

Habitação (PMH) que fornece assessores técnicos para os mutirões, tendo como

projetos iniciais habitacionais, Vila Nova Cachoeirinha, Valo Velho, Vila Comunitária,

entre outros. (CONTI, 1999) Em 1990 foi fundado o Grupo USINA_CTAH, em São

Paulo, que consiste em um grupo de profissionais de diversas áreas que trabalham no

campo da assessoria técnica, produzindo conjuntos habitacionais de forma conjunta

às trabalhadoras e trabalhadores que ali irão morar.
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Figura 1: Cooperativa em Montevidéu - Uruguai

Fonte: RONCONI (1995)

Figura 2: Protótipo inicial na Vila Nova Cachoeirinha (SP)

Fonte: RONCONI (1995)

Na cidade de Ipatinga, em 1988, Francisco Carlos Chico Ferramenta Delfino,

conhecido como Chico Ferramenta, se candidatou à Prefeitura Municipal de Ipatinga

(PMI) e ganhou as eleições, tendo o seu mandato entre os anos de 1988 e 1992.
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Durante o seu mandato, promoveu diversas assembléias populares, pelas quais houve

a aprovação de seu Plano de Ação Imediato, dentro da cidade. Dentro deste Plano de

Ação Imediato (PAIG), criou a Coordenadoria de Habitação de Ipatinga (CHI) de forma

a tratar das questões habitacionais do município, sendo a sua coordenadora na época,

Celine Marques. (COSTA; BARROS, s.d.)

Dentro da CHI, surgiu o Programa de Obras Comunitárias que possui como

objetivos principais, melhorar a qualidade de vida da população carente através da

melhoria da infraestrutura urbana da cidade; gerar, dessa forma, empregos e rendas

através dessas obras de melhorias e gerar uma participação da comunidade nas

tomadas de decisões das soluções destes problemas através do gerenciamento e da

execução de obras.

O município de Ipatinga surgiu por conta da implementação da siderúrgica

Usiminas, ativa até os dias atuais na cidade. Dessa forma, a economia da cidade

girava em torno do setor industrial e as aquisições de moradias eram feitas ou através

do mercado imobiliário, para pessoas com uma condição de vida melhor ou através

da usina, para operárias e operários. Entretanto, a Usina não conseguiu suprir todas as

demandas habitacionais de seu corpo operário e para além da Usiminas, existia

também uma demanda habitacional para a população de baixa renda. No começo de

1989, devido a essas demandas habitacionais, iniciou-se na cidade, o mutirão para

construção de habitações de interesse social no bairro Nova Conquista, inicialmente

na forma de autogestão e autônoma, tendo posteriormente auxílio da prefeitura

municipal no processo. (CONTI, 1999)

Neste momento, em 1990, surge a Associação de Habitação de Moradia (AHI),

que se baseou principalmente no PRODECOM (CONTI, 1999), que foi um programa

estadual implementado em 1979 por Francelino Pereira - governador de Minas Gerais

na época - dentro da Secretaria de Estado e de Planejamento e Coordenação Geral.

“As áreas de atuação do programa eram cinco: habitação popular, legalização
de terra urbana, melhorias urbanas em favelas e bairros da periferia, nutrição
e abastecimento e serviços comunitários.” (CONTI, 1999, p.92)
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Diante de todo esse contexto, a AHI, teve como objetivo auxiliar nas

construções dos novos conjuntos habitacionais na cidade, implementando

principalmente, a assessoria técnica como principal auxílio. A Associação possuía

convênio com a Prefeitura Municipal e foi um dos maiores marcos do mandato de

Chico Ferramenta.

Ainda em 88, com a promulgação da nova Constituição Federal Brasileira,

existiu uma mínima abertura discursiva sobre a função social da cidade, no capítulo

referente à política urbana, onde também se estabelece o Plano Diretor como

necessário, porém nesta primeira versão da nova Constituição, não há a confirmação

do direito à moradia. Em seu texto existe a afirmação de garantia de direito à

assistência de pessoas desamparadas, deixando assim a interpretação aberta e não

eficaz. Somente no ano 2000, o direito à moradia para todas e todos é adicionado ao

texto da Constituição, e a partir desta garantia se pôde cobrar do poder público, com

maior veemência, políticas públicas relacionadas à política habitacional, tornando

necessária cada vez mais o trabalho da assessoria técnica.

A partir da criação de programas e políticas públicas a favor da produção de

habitações de interesse social, começam a surgir, na década de 1990, leis municipais

abrangendo este tema e abordando profissionais da assessoria técnica.

Em 1994, na cidade de São Paulo, foi criada a Lei nº11.632 que estabelecia

uma “política integrada de habitação”. No artigo 21 desta lei, aponta-se que o poder

executivo se torna responsável por criar os GAPs, conhecidos como Grupos de

Assessoria e Participação, que contaria com uma gama de profissionais técnicos e

técnicos de diferentes áreas e as representativas entidades e associações. Em 2002,

ainda em São Paulo, foi promulgada a lei nº13.433 que "dispõe sobre o serviço de

assessoria técnica em habitação e interesse social”, hoje conhecido como ATHIS.

Essa lei legitima então o Serviço de Assessoria Técnica em Habitação de Interesse

Social, que deveria ser elaborado como projetos e programas do setor executivo e

coordenado pela Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano.
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Em Porto Alegre, a lei nº 428, que “institui o Programa de Assistência Técnica

ao projeto e construção de moradia econômica a pessoas de baixa renda”, foi

efetivada no ano de 1999. O programa permitia convênios da Prefeitura Municipal

com órgãos autônomos de assessoria. Em 2001 surgiu a lei federal nº 10.257,

conhecida como o Estatuto da Cidade, que discursa principalmente sobre a função

social da cidade, o direito à cidade e à moradia, caracteriza os Planos Diretores e

promulga a assessoria técnica e jurídica para grupos sócio-espaciais como

instrumento jurídico/político da política urbana. Essa assessoria se enquadra não

somente à “soluções para moradias individuais ou coletivas”, mas também à questões

de infraestrutura urbana e regularização de habitações, por exemplo. O Estatuto foi um

grande marco de vitória no avanço nas discussões de políticas urbanas, sendo tratado

como exemplo positivo em diversos outros países, porém, no Brasil, poucos foram os

resultados concretos alcançados pela aplicação de seus instrumentos.

Belo Horizonte, assim como Ipatinga, foi pioneira nos mutirões de autogestão

assistidos tecnicamente, porém somente após a criação do Estatuto da Cidade, o

município criou em 2004, a lei nº 8758, que diz: “o serviço de Arquitetura e Engenharias

Públicas, promoverá assistência técnica e jurídica a elaboração de projeto e

construção de edificação no município”, legitimando então como possível, o trabalho

da arquiteta como assessora técnica.

Em 2005, através da lei nº 11124, foi criado o Sistema Nacional de Habitação

de Interesse Social (SNHIS). No artigo 2º da lei, que traça seus objetivos, coloca-se o

acesso ao local urbano com infraestrutura e moradia digna. Também coloca-se a

aplicação de verba dedicada à assessoria técnica que envolve diferentes áreas, tais

quais, engenharia, arquitetura, urbanismo e ciências sociais. A partir destes avanços

na discussão habitacional do Brasil, surge em 2009, no governo do presidente Lula, o

Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV), que em sua estrutura, privilegiava a

atuação da iniciativa privada, deixando pouca abertura para a participação popular.

Contudo, identifica-se na modalidade Minha Casa Minha Vida Entidades (MCMV-E),
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uma oportunidade e tentativa para a autogestão dos projetos possibilitando uma

maior autonomia das comunidades no processo (CAMARGO et. al., 2020).

“Nesse programa, as questões que se referem à Assessoria Técnica, em geral,
estão voltadas às atividades desenvolvidas em torno da elaboração do
projeto urbanístico, arquitetônico e projetos complementares do conjunto
habitacional, o acompanhamento dos serviços e da obra, e a elaboração e
desenvolvimento do projeto de trabalho técnico social, envolvendo
profissionais de múltiplos campos de conhecimento.” (CAMARGO et. al.,
2020)

O programa MCMV-E, teve também diretrizes para a atuação do

assessoramento técnico em conjunto com os movimentos sociais e entidades. Nesse

processo, existiram assessorias técnicas no mesmo modelo das assessorias dos

movimentos das décadas de 80 e 90, que promoviam maior diálogo. Entretanto

começaram a surgir assessorias mais ‘frias’ e técnicas, sem muita interação com as

pessoas assessoradas (CAMARGO, 2020). É provável que as diferenças de

tratamentos das assessorias diferenciam o resultado final do processo, e é suposto

que uma assessoria mais próxima à assessorada e ao assessorado possa atingir

melhores resultados. Entretanto, não significa que estes melhores resultados sejam

ainda o ideal, mas caminha um pouco mais na direção do sucesso.

Então, é possível perceber uma série de iniciativas, durante esses anos, que

tentam regularizar e comprovar a necessidade de uma assessoria técnica para auxílio,

principalmente, de grupos sócio-espaciais. O foco se encontrava na necessidade de

assessoramento e, pouco ainda se discutia como deveria ser a forma de comunicação

estabelecida nesse processo, sendo que até então a comunicação se dava de forma

ainda muito tecnicista.

“Essas iniciativas, no entanto, ainda não alcançaram a necessária autonomia
da população em relação aos serviços técnicos. Ao contrário, reforçaram a
necessidade de envolvimento dos diferentes níveis de governo em realizar
programas e ações e relacionam a assistência técnica apenas como custo
para a realização de obras.” (Institutos de arquitetos do Brasil, 2010, p.14)
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2.3. COMUNICAÇÃO PARA AUTONOMIA

A palavra autonomia é de origem grega, e tem sua etimologia baseada nas

palavras gregas auto-nomos, que juntas significam normas ou leis próprias e se

contrapõe à palavra heteronomia, com origem em hetero-nomos, ou seja, normas ou

leis dos outros (KAPP, 2003). De acordo com o dicionário Michaelis (2021), a palavra

autonomia pode significar “liberdade moral ou intelectual de um indivíduo,

independência pessoal e direito de tomar decisões livremente”. Dessa forma, fica clara

a ideia, para quando se busca assessoria para autonomia, de que é importante que a

comunicação entre a assessoria e os grupos sócio-espaciais não seja unilateral, com

tomadas de decisões somente por parte do corpo técnico, mas que seja coletiva.

Em uma relação naturalizada entre arquitetas e clientes, existe uma primeira

discussão sobre ideias do que a clientela pretende receber com o contrato realizado

entre os dois lados, e depois, a maior parte da produção através das ideias e tomadas

de decisões de projeto é da própria arquiteta, que geralmente apresenta um resultado

final, que possibilita poucas alterações por parte da clientela. O processo como um

todo, se torna praticamente inteiro unilateral criando uma relação totalmente

mercadológica entre as duas partes, em que é fornecido um serviço pronto em troca

de dinheiro. Para a assessoria a relação deve se tornar outra, de forma bilateral, a

partir de trocas e conversas. É importante entender que, existir uma relação bilateral

entre a assessoria e o grupo assessorado não significa que essa relação seja

simétrica. Os conhecimentos são diferentes mas ainda assim, a partir da troca e

experiências, existem ganhos para as duas partes.

“As características ou diretrizes que atribuímos à assessoria são,
fundamentalmente: uma assimetria assumida entre técnicos e
assessorados em vez de uma pretensa simetria; a abertura para
algum ganho de autonomia, individual e coletiva, em vez da criação de
novas dependências; a ampliação do imaginário acerca do espaço e
de sua produção em vez da adesão a pressupostos abstratos e
soluções técnicas que ainda desqualificam conhecimentos e práticas
dos assessorados; e a rearticulação de uma esfera pública, diferente
tanto da esfera privada, quanto da esfera social (Arendt, 2011), ou, em
outros termos, uma retomada do político (Pogrebinschi, 1999).”
(BALTAZAR; KAPP, 2016, p.5)
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O filósofo e educador Ivan Illich, em 1968 realizou um discurso para a

Conferência de Projetos Estudantis Interamericanos (CIASP) em que faz uma crítica

ao serviço voluntário em forma de trabalho missionário. Esse discurso ficou

conhecido como “Ao inferno com as boas intenções”, em que fala que as pessoas

com intenções assistencialistas, que vão para outro país realizar trabalhos voluntários,

que era o caso dos Projetos Estudantis Interamericanos, devem ficar em casa. Ao irem

realizar o missionarismo, de acordo com Illich, acabavam de certa forma inserindo sua

cultura dentro da cultura local, então suas boas intenções seriam no entanto

prejudiciais aos grupos sócio-espaciais aos quais estavam prestando ajuda. Paulo

Freire (1985), também realiza a mesma crítica sobre o assistencialismo identificado

na ação extensionista, quando afirma:

“Parece-nos, entretanto, que a ação extensionista envolve, qualquer que
seja o setor em que se realize, a necessidade que sentem aqueles que a
fazem de ir até a “outra parte do mundo”, considerada inferior, para, à sua
maneira, “normalizá-la”. Para fazê-la mais ou menos semelhante a seu
mundo.” (FREIRE, 1985, p. 13)

Entende-se que assim, o corpo técnico que trabalha na assessoria técnica não

deve possuir um trabalho missionário, em que se leva à pessoa assessorada o que se

acredita ser o que ela precisa e releva os contextos sócio-espaciais e culturais deste

grupo. A produção deve ser coletiva e levar em conta todos os aspectos

histórico-culturais do grupo afim de gerar trocas de conhecimento entre a assessoria

e as pessoas assessoradas, permitindo que, com as novas informações aprendidas, o

corpo técnico possa otimizar a assessoria gerando um trabalho autêntico e identitário,

com as características culturais e espaciais do grupo ali assessorado.

O trabalho da assessoria é diferente da arquitetura heterônoma que

compreende a divisão entre projeto e execução, em que cada parte do planejamento é

realizada de forma metodológica e separada e onde não ocorre discussões sobre o

projeto, mas somente a monopolização das ideias por parte da arquiteta projetista. Ou

seja, o trabalho da assessoria para a autonomia tem a potencialidade de se refletir na

discussão e disponibilização de ferramentas que possibilitem a criatividade e o
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potencial criativo de cada indivíduo a fim de, no final, obter uma produção coletiva e

avançar no caminho da emancipação do grupo sócio-espacial assessorado.

Um exemplo que fortalece o processo da busca pela autonomia são os

mutirões de autogestão que foram abordados anteriormente. Os mutirões geralmente

são realizados por grupos sócio-espaciais organizados e são voltados para uma

produção coletiva, onde os resultados são pensados para um todo e não

individualmente. Contam então com esses grupos e geralmente um pequeno corpo

técnico que auxilia no processo (NOGUEIRA, 2013). Eles se encontram em um

processo de autonomia ao solucionar uma questão sócio-espacial por conta própria,

executando o que desejam, geralmente, sem interferências externas, como foi

mostrado em Ipatinga e São Paulo, por exemplo.

Figura 3 e 4: Mutirão Talara - Guarapiranga, São Paulo/SP; reuniões e execução

Fonte: Grupo USINA_CTAH (sem data)

Figura 5 e 6: Mutirão de Mulheres - Arquitetura na Periferia

Fonte: Thiago Silva in TOZZI (2020)

Outro exemplo de autonomia dentro da arquitetura e urbanismo é a

autoprodução arquitetônica do espaço. A autoprodução ocorre quando as famílias
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retomam ou constroem suas moradias sem o auxílio de um corpo técnico, como

profissionais da engenharia e arquitetura (NOGUEIRA, 2013). De acordo com Kapp

(2009), a autoprodução ocorre quando “os próprios usuários tomam as decisões com

os próprios recursos”, ou seja, a família coordena todo o processo, definindo os

espaços, decidindo o recurso, mensurando o tempo de trabalho e escolhendo e

comprando os materiais necessários (NOGUEIRA, 2013). Dentro da autoprodução

pode haver a contratação de uma profissional ou um profissional para a execução da

obra, como pedreiras e pedreiros, auxiliares e mestras e mestres de obras. Além da

autoprodução, existe também a autoconstrução, em que, a própria família realiza os

trabalhos manuais da obra, sem nenhum auxílio profissional para a execução. Por

conta da divisão entre o trabalho intelectual e o trabalho braçal que ainda rege o

âmbito da construção civil, muitas destas pessoas contratadas ou a própria usuária

ou usuário, não possuem um conhecimento completo na área, surgindo na maioria

das vezes falhas construtivas.

Figura 7 e 8: Exemplo de autoconstrução - Salvador/BA e
residências auto produzidas - Belo Horizonte/MG

Fontes: FERNANDES (2011) e NOGUEIRA (2013)
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Figura 9: Exemplo de patologia causada por falha construtiva

Fonte: SANTOS (sem data)

Nogueira (2013) indica alguns motivos para a predominância construtiva em

nosso país ainda consistir na autoprodução e autoconstrução. Primeiramente, como

eram os casos dos mutirões, as pessoas optam por construir suas próprias

residências, na maioria das vezes em periferias, por não conseguirem continuar a

pagar aluguel, reflexo da crueldade do mercado imobiliário que não atende as

necessidades da população em geral. Existe também um distanciamento entre o

corpo técnico e a autoprodução, por conta da arquitetura ainda ser vista como uma

profissão elitizada, acessível para poucas pessoas e focada na estética mais que na

funcionalidade e nos problemas construtivos. Nogueira (2013) afirma que

“tradicionalmente, arquitetos são autores e edifícios são produtos acabados, uma

lógica que não condiz com as necessidades dos autoprodutores”. Entretanto existe

uma aproximação da autoprodução com o padrão formal da arquitetura, onde ainda

se encontra uma hierarquia dentro do campo de trabalho, com divisão de tarefas e o

processo se torna dividido (NOGUEIRA, 2013).
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3. CRÍTICAS ÀS FERRAMENTAS TRADICIONAIS

DA ARQUITETURA: O DESENHO TÉCNICO
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3.1. O DESENHO TÉCNICO E A EXCLUSÃO

A principal ferramenta utilizada pela arquitetura e urbanismo é o desenho

técnico. Antigamente, os desenhos técnicos e projetos arquitetônicos eram feitos de

forma manual pela profissional de arquitetura e urbanismo, sendo as suas principais

ferramentas na época as pranchetas, papéis, diferentes réguas, esquadros,

escalímetros e canetas nanquim com diferentes espessuras de penas. Também eram

feitas maquetes físicas para auxiliar na compreensão tridimensional do projeto,

quando necessário. O desenho técnico é um tipo de representação que segue normas

que somente são aprendidas por meio de uma formação técnica especializada.

Existem hoje, entretanto, diferentes ferramentas digitais que auxiliam a profissional de

arquitetura e urbanismo em seu trabalho, fazendo com que os projetos e desenhos

técnicos sejam realizados com uma maior facilidade.

A utilização dessas ferramentas digitais permitem, com maior afinco, a

repetição do desenho técnico. Porém, o resultado final produzido, ainda assim, é um

desenho técnico que não é decodificado por todas, todos e todes. Uma pessoa sem o4

conhecimento técnico na área pode ter dificuldades de leitura deste material. Dessa

forma, apesar de ser uma ferramenta facilitadora para as profissionais, ela ainda não

atende os requisitos de produtora de informações acessíveis à todos, precisando

sempre de uma pessoa profissional técnica ao lado delas para as decodificarem.

Figura 10 e 11: Exemplo de ferramentas utilizadas na produção do desenho técnico

Fontes: TOZZI (2020) e Acervo Pessoal da Autora (2020)

4 Por se tratar de um trabalho em que o estudo principal é a busca por ferramentas comunicativas acessíveis
e inclusivas, se busca como afirmado na introdução, o uso da língua portuguesa de forma inclusiva também.
Apesar de o termo ‘todes’ ainda não ser normativo dentro da gramática, já é popularizado e utilizado em
nosso país de forma informal. Dessa forma optou-se por utilizá-lo na proposta de uma linguagem inclusiva,
entendendo ser uma discussão necessária no âmbito acadêmico e nacional.
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Sérgio Ferro (2006), em sua obra “O Canteiro e o Desenho” faz uma crítica à

separação do trabalho intelectual, ou seja, o projeto e o desenho, e do trabalho

executor, ou seja, o canteiro de obras. Com um forte embasamento na obra de Karl

Marx “O Capital”, Ferro critica também as condições de trabalho dentro do canteiro de

obras. Para Ferro (2006), a arquitetura, que deveria estar a serviço de direitos básicos

como a moradia e a infra-estrutura urbana, no sistema capitalista, assume a forma de

mercadoria ao se configurar como um bem a ser negociado no mercado imobiliário.

Neste processo, o desenho técnico, assume um papel hierarquizado, alienando do

processo produtivo, todo um conhecimento vernacular característico das

trabalhadoras e dos trabalhadores do canteiro.

O desenho arquitetônico, então, é entregue ao canteiro de obras já finalizado e

pronto para ser executado. O trabalho dentro do canteiro de obras é separado e cada

trabalhador possui, geralmente, uma única função. Esse trabalho é repetitivo e se

distancia do produto final, em uma tendência do não compreendimento de um todo,

como uma lógica manufatureira pós revolução industrial. O trabalho possui também,

condições precárias e insalubres que acabam sendo aceitas pelos trabalhadores,

devido à relação de dependência que eles tem daquele trabalho, por não conseguirem

posições melhores, já que não possuem o conhecimento do todo da construção e

dessa forma podem ser facilmente substituídos.(FERRO, 2006)

“A areia, a pedra são descarregadas. Um servente as amontoa nos locais
previstos do canteiro; um outro leva parte para o ajudante de pedreiro que
ajunta água e cal ou cimento, trazidos do depósito por um ajudante diferente;
um quarto despeja a argamassa em baldes ou carrinhos e as conduz ao
pedreiro que coloca tijolos, faz um revestimento ou enche uma fôrma,
seguido por seu ajudante que segura o vibrador ou recolhe o excesso caído.
Em cima, o carpinteiro prepara outra fôrmas com a madeira empilhada perto
dele depois de encaminhamento semelhante ao da argamassa e percorrido
por ajudantes e serventes próprios; o armador dobra as barras de ferro
assistido do mesmo modo e, por todos os lados, pintores, marceneiros,
eletricistas, encanadores, etc., sempre rodeados por ajudantes e serventes,
constituem equipes numerosas, separadas, especializadas, verticalizadas.
Avançada a divisão do trabalho e, em cada parcela, hierarquia detalhada.”
(FERRO, 2006, p.112)
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Figura 12: Exemplo de canteiro de obra

Fonte: USINA_CTAH (sem data)

Com essa divisão, infelizmente, o corpo operário criativo executor, inteligente e

com grandes ideias perdem seu espaço ou liberdade por conta da hierarquização do

trabalho. A arquiteta é vista como ‘chefe’, como uma das pessoas que mais sabe

dentro da obra, mas a sua comunicação com o corpo operário é debilitada. A pessoa

que é mestre de obras se torna uma leitora submissa de plantas, e o corpo operário,

muitas vezes, nem acesso à elas possui. É uma separação do trabalho

mercadologicamente proposital. À medida que o corpo operário aprende as técnicas e

se torna consciente do processo completo de produção, são implementadas novas

técnicas que não condizem com o que esse corpo conhece e, agora, sabe executar. O

intuito da separação entre trabalho braçal e trabalho intelectual se torna “falar uma

linguagem que não é a linguagem da produção”. (FERRO, 2002)

Em uma roda de conversa realizada em 2002, na Faculdade de Arquitetura e

Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP) Ferro afirma que “o nosso

desenho, teoricamente, quase sempre carregado com as melhores intenções,

intenções sociais abertas e muito bonitas, chegando do outro lado, era realizado nas

piores condições que se possa imaginar.”

Dentro das escolas de arquitetura e urbanismo também existe, pelo corpo

estudantil de arquitetura, pouco contato da teoria com a prática. As visitas a canteiros
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de obras raramente ocorrem, e quando ocorrem, são em pouquíssimas ocasiões.

Dentro das disciplinas de projeto, o foco maior está no desenvolvimento criativo da

aluna e do aluno, não lidando muito com o ensinamento sobre o modo de execução.

Então, na maioria das vezes se formam arquitetas desenhistas e projetistas que,

infelizmente, nunca ou quase nunca tiveram contato com o canteiro de obras e a

execução real da arquitetura.

“Os alunos raramente chegam a desenvolver e detalhar os projetos,
permanecendo na fase de estudo preliminar. Assim, os projetos não
passam de abstrações, completamente descomprometidas com os
processos construtivos. Há pouca ou quase nenhuma carga horária
voltada para fundamentos básicos da construção ou para atividades em
canteiro de obras. Não é por acaso que grande parte dos arquitetos se
mantém alheios à obra, restringindo-se ao trabalho intelectual e focados
na produção de desenhos e imagens.” (NOGUEIRA, 2013, p. 63)

Ferro (2006) conta que o desenho surgiu pela necessidade da repetição de um

modelo, sendo um instrumento que auxilia na produção da mercadoria e gerador da

hierarquia do trabalho. O autor acredita assim, na reformulação do trabalho, através de

um diálogo maior entre a arquiteta e o corpo operário. O desenho é importante para a

obra, mas não deve ser imposto, completamente finalizado, simplesmente para

execução. Seria interessante que o desenho fosse desenvolvido em conjunto,

deixando abertura para a contribuição daquelas e daqueles que conhecem diferentes

formas de execução. O desenho deve permitir a comunicação entre as pessoas, tendo

um caráter autônomo e não segregador. O canteiro de obras não deve ser tratado de

forma heterônoma e mecânica, mas como um espaço de aprendizado e colaboração.

Dessa forma, deve-se tentar produzir uma arquitetura com condições humanas

de trabalho, uma arquitetura comunicativa para todas, todos e todes, uma arquitetura

com atenção e cuidado com a saúde de todo o corpo trabalhador, uma arquitetura

com o desenho construído em conjunto com o corpo operário, gerando um canteiro

de experimentações (FERRO, 2006). A partir da possibilidade de novas

experimentações dentro do canteiro de obras, se reflete também na possibilidade de

experimentações dentro do próprio desenho.
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3.2. LINA BO BARDI E A RECONCILIAÇÃO COM O DESENHO

Lina Bo Bardi é uma arquiteta e artista plástica italiana, nascida em Roma no

ano de 1914. Algum tempo após estudar arquitetura na Universidade de Roma, veio

morar no Brasil no ano de 1946. É importante ressaltar que na época em que estudou

na Escola de Arquitetura, a área de estudo ainda possuía poucas mulheres em seu

cenário. No Brasil foi autora de importantes projetos como o Museu de Arte de São

Paulo (MASP), a Casa do Chame Chame em Salvador e a Igreja do Espírito Santo do

Cerrado, em Uberlândia, dentre muitos outros.

Lina desenvolveu em sua arquitetura uma comunicação voltada para estimular

a imaginação quanto às formas de apropriação do espaço, buscando ferramentas de

representação menos técnicas, revelando uma grande preocupação com o contexto

social e cultural onde a obra se insere. Uma de suas características como projetista,

que até os dias atuais é elogiada por profissionais de arquitetura, são seus desenhos

que expressam seu olhar sobre o projeto, de uma forma rápida e informal, que se

assemelha a um croqui, e que ilustram possibilidades de se transmitir uma ideia de

forma simples e menos tecnicista. Lina se utiliza do desenho, de forma inclusiva na

medida em que possibilita a comunicação com as pessoas envolvidas na construção,

com alguma abertura para o diálogo e a incorporação de outros conhecimentos, para

além daqueles que só se expressam por meio da representação técnica.

Durante os processos de produção de seus projetos, Lina buscava a

aproximação entre projeto e execução. Uma forma de aproximação, por exemplo, foi a

implementação de um escritório dentro do canteiro de obras, dessa forma toda a

discussão referente à obra estaria dentro do local de execução, garantindo uma maior

participação dos ali presentes. Dessa forma, a dicotomia entre a arquiteta não

conhecer o trabalho do canteiro e a operária e o operário não saber ‘ler’ o trabalho da

arquiteta se torna menos abrupta. (Perrotta-Bosch, 2014)
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Figura 13 e 14: Croquis do MASP - Lina Bo Bardi

Fonte: Instituto Bardi (sem data)

Figura 15: Croquis do MASP - Lina Bo Bardi

Fonte: Instituto Bardi (sem data)

Os desenhos de Lina Bo Bardi expressam para além do projeto, as possíveis

formas de ocupação que previa para o espaço, conseguindo, dessa forma, transmitir a

essência dos projetos a partir de simples croquis. A busca pela apresentação e

elaboração da ideia se torna mais importante que a apresentação técnica

(Perrotta-Bosch, 2014). Dessa forma, fica claro que mesmo a partir do desenho,

existem diferentes formas de expressão da informação que se quer passar, não

precisando necessariamente se restringir ao desenho técnico. Percebe-se também em

seu desenho o uso de textos complementares que auxiliam sua leitura, o que nos

mostra que dentro de um desenho podem sempre existir outras linguagem de apoio
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para o que se deseja evidenciar. Marcelo Ferraz, amigo e colega de profissão de Lina,

relatou:

“Com croquis em cores, pequenas anotações, discussões com o mestre ou o

telhadista, tínhamos por fim, uma obra pronta e funcionando, sem o maldito

pacote do projeto executivo detalhado. Aliás, vale lembrar uma frase de Lina

Bo Bardi: o detalhamento pode ser a morte, o fim da liberdade do projeto.”

(FERRAZ, 1992, s.p.)

Em 1976, Lina realizou o projeto da Igreja Espírito Santo do Cerrado, na cidade

de Uberlândia/MG. O projeto teve foco em evidenciar a cultura local a partir da

arquitetura vernacular e no envolvimento e participação popular. Pode-se dizer que5

foi uma experiência de assessoria técnica em uma época em que a assessoria ainda

não estava popularizada, mas percebe-se que possuem os mesmos preceitos de

atuação, uma vez que o espaço foi concebido e construído em conjunto com a

comunidade local. O projeto ganha importância extra a partir destas questões, e hoje é

um bem tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico

(IEPHA/MG). Durante o projeto, Lina preocupou-se em envolver em seus processos a

participação do grupo sócio-espacial, entendendo a importância da coletividade e sua

potencialidade. Ela afirma:

“Acho que o povo deve fazer arquitetura. É importante que o arquiteto comece
projetando pela base e não pela cúpula. Claro que o arquiteto tem que atuar,
mas a partir da base, não da cúpula”. (BO BARDI, 2009, p. 144)

5 Segundo Vaz e Castro (2020), arquitetura vernacular é aquela não projetada, que expressa o saber
fazer e dialoga com o meio e os materiais disponíveis no local.
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Figura 16 e 17: Croquis da Igreja Espírito Santo do Cerrado - Lina Bo Bardi e Imagem atual

Fonte: Instituto Bardi (sem data), Pinterest (sem data)

A obra de Lina Bo Bardi, dessa forma, é uma obra voltada para a vida, onde se

entende e se respeita a relação cultural entre homem e natureza. Vaz e Castro (2020)

afirmam a obra de Lina como “um convite ao social, à história, à essência”. Ao invés de

criar um projeto de gosto próprio, a partir de diferentes técnicas e possibilidades, Lina

mostra uma preocupação de entender todos os aspectos sociais e culturais daquele

grupo sócio-espacial, mantendo sempre a humildade e aumentando seu aprendizado

através do diálogo. Foi um trabalho que a partir da coletividade e participação

proporcionou a emancipação do grupo sócio-espacial com que trabalhou.

“A igreja foi construída por crianças, mulheres, pais de família, em pleno
cerrado. Construída com materiais muito pobres, coisas recebidas de
presente, em esmolas. É tudo dado. Mas não no sentido paternalista, mas
com astúcia, de como se pode chegar a coisas com meio muito simples. O
que houve de mais importante na construção da Igreja do Espírito Santo, foi a
possibilidade de um trabalho conjunto entre arquiteto e mão de obra.” (BO
BARDI, 1999, s.p.)
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3.3. UMA EXPERIÊNCIA EMPÍRICA DE ASSESSORIA PARA ALÉM DO

DESENHO

Este capítulo irá retratar a experiência pessoal de trabalho da autora em um

projeto de extensão universitária de assessoria técnica e portanto será tratado na

primeira pessoa do singular. Durante o ano de 2020, trabalhei voluntariamente no

projeto de extensão universitário “O reassentamento involuntário dos atingidos de

Paracatu de Baixo/Subdistrito de Mariana/MG após o rompimento da barragem de

Fundão: estudo e análise dos projetos urbanísticos e arquitetônicos das moradias e

equipamentos comunitários” em parceria com a Cáritas/MG. Farei desta forma um

relato mais breve e geral do trabalho realizado, respeitando a política do Projeto, que

não permite que nenhum dos dados utilizados ou materiais produzidos sejam

divulgados fora da extensão, assim imagens dos trabalhos realizados não serão

divulgadas.

No dia 05 de novembro de 2015, ocorreu o rompimento da barragem de Fundão

no município de Mariana, atingindo principalmente os distritos de Bento Rodrigues,

Paracatu de Baixo e Gesteira, sendo que as consequências do rompimento se

estenderam pelo Rio Doce até a cidade de Linhares, no Espírito Santo. O estrago foi

tamanho, que tanto Bento Rodrigues, quanto Paracatu de Baixo e Gesteira, tiveram

seus terrenos inutilizados e foi necessário assim, propor um novo reassentamento

para essas comunidades.

Diante de tamanha catástrofe, através do Termo de Transação e Ajustamento

de Conduta (TTAC), acordo assinado pelas empresas Samarco, Vale e BHP e os

órgãos públicos, foi criada a Fundação Renova.

“A Fundação Renova é a entidade responsável pela mobilização para a
reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em
Mariana (MG). Trata-se de uma organização sem fins lucrativos, resultado de
um compromisso jurídico chamado Termo de Transação e Ajustamento de
Conduta (TTAC). Ele define o escopo da atuação da Fundação Renova, que
são os 42 programas que se desdobram nos muitos projetos que estão
sendo implementados nos 670 quilômetros de área impactada ao longo do
rio Doce e afluentes. As ações em curso são de longo prazo.” (Fundação
Renova, 2016)
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Dentro dos 42 programas que a Fundação possui, existe a assessoria técnica

que age desde o cadastro das pessoas atingidas pela barragem, até o6

assessoramento nos reassentamentos, passando informações e auxiliando as

pessoas atingidas a tomarem as decisões em reuniões participativas. Entretanto,

existe um conflito de interesses, já que a Fundação foi criada pelas empresas

acusadas do crime ambiental e, dessa forma, dificultam um pouco a comunicação

entre as pessoas assessoradas e as assessoras, que se utilizam muito do teor técnico

para passar as informações. Assim, em 2017, ao assinarem o A-TAP, que é o Termo

Aditivo ao Termo de Ajustamento Preliminar, foi reconhecido o direito das pessoas

atingidas de possuírem um Assessoria Técnica Independente (ATI). Nessa data, duas

ATIs já haviam sido contratadas: a Cáritas e a AEDAS em Mariana e Barra Longa,

respectivamente. (MOREIRA et. al., 2020)

“O Termo Aditivo assegura, em toda a bacia do Rio Doce, o direito a
assessorias técnicas independentes, escolhidas, em diversas territorialidades,
pelas populações atingidas, em processos de escolha a serem conduzidos
pelo expert Fundo Brasil de Direitos Humanos, que realizará a coordenação
metodológica das assessorias técnicas independentes depois que venham a
ser contratadas pelas empresas causadoras do desastre do rompimento da
barragem de Fundão.” (Ministério Público, 2017)

A Cáritas, assim, se tornou uma das assessorias das pessoas atingidas. A

função principal do nosso projeto em conjunto com a Cáritas era ajudar na produção

de materiais que decodificassem as informações técnicas do reassentamento, que

eram passadas pela Fundação Renova. Dessa forma, o intuito era gerar materiais de

mais fácil leitura para as pessoas atingidas. O nosso trabalho durou cerca de 4 meses

e o foco principal era a reinvenção no modo de usar as ferramentas comunicativas de

forma efetiva para a compreensão das pessoas atingidas. Porém tínhamos uma

grande variante que dificultava o processo, que foi a Pandemia causada pelo

Coronavírus. O trabalho foi realizado então, inteiramente de forma remota, já que não

estava sendo possível realizar reuniões presenciais e tanto a comunicação com a

assessoria Cáritas, quanto a comunicação com as pessoas atingidas estavam

acontecendo através da plataforma Google Meet.

6 "Pessoas atingidas” ou “atingidos” são os termos utilizados principalmente na literatura crítica à
mineração, para denominar o grupo de pessoas que sofrem o impacto direto e as consequências da
mineração.
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Diante desta variante, tivemos que tentar reinventar a produção dos materiais

informativos, entendendo que teriam que ser apresentados e repassados através de

telas de computadores e celulares. Os celulares, no entanto, representavam a maior

demanda de meios para se comunicar, já que nem todas as pessoas atingidas

possuíam computadores e o maior meio de comunicação entre eles era o Whatsapp.

Então encontramos bastante dificuldades de produção para alguns materiais. Como

fazer mapas e tabelas tamanho A0 caber em uma tela de celular de 4 polegadas, por

exemplo? E como produzir esses arquivos em boa qualidade, em que a resolução se

mantém ao dar zoom, de tamanho compactado para não travar no celular?

É importante ressaltar que com a condição pandêmica, apareceram outros

obstáculos também, como a inconstância da rede de internet, que nem sempre estava

propícia para aguentar uma reunião com um grande número de pessoas na rede.

Existia também a dificuldade, muitas vezes, das pessoas atingidas manusearem a

ferramenta de reunião, o que faziam com que muitas não participassem. Ao mesmo

tempo, o corpo técnico de assessoria precisava se adequar à forma de apresentação

online, sendo que sempre havia realizado seu trabalho de forma presencial. Muitas

vezes os trabalhos demoraram a ser divulgados para as pessoas atingidas, pois para

divulgação, precisavam estar com os seus dados extremamente corretos, para o

material não ser invalidado posteriormente. Entretanto existiam problemas

comunicativos entre as assessorias da Fundação Renova e da Cáritas/MG, que

acabavam atrasando todo processo e, por conta deste atraso, muitas pessoas

atingidas já estavam se cansando de lutar, tornando a troca entre assessoria e

pessoas assessoradas mais difícil.

Não podíamos sair da produção digital, portanto acabamos tendo que

inicialmente nos manter nos softwares tradicionais, como o AutoCad e o SketchUp,

trabalhando com base em desenhos técnicos disponibilizados, e tentando torná-los

compreensíveis para todas as pessoas. Confesso que o início do trabalho foi bastante

frustrante, pois não conseguimos atingir o nível de acessibilidade informativa que

gostaríamos, já que a linguagem técnica ainda ressaltava diante do trabalho, mas
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continuamos tentando. A cada dia que passava se tornava mais claro, para mim, a

responsabilidade da assessora técnica como informadora, ou melhor dizendo,

dialogadora. E a necessidade da busca por novas ferramentas que possibilitassem

esse diálogo, até porque, não era apenas sobre transmitir informações, mas antes

proporcionar um diálogo crítico.

A produção de materiais 2D, focados na melhoria do desenho técnico, não era

suficiente para ser repassada às pessoas atingidas de forma que eles

compartilhassem com outras pessoas e discutissem também entre si. Era necessária

a presença de uma assessora técnica para auxiliar na leitura do documento. Então

avaliamos que o trabalho não estava atingindo o seu objetivo. Começamos a

pesquisar novas ferramentas digitais e a entender o cotidiano das pessoas atingidas,

ouvindo e conversando sempre com elas, para criarmos um produto comunicativo e

enfim efetivo. Começamos a desenvolver algumas modelagens 3D no software

SketchUp e a estudar alguns Plug-Ins que permitiam criar interações na modelagem,

estilo Google Street View, propiciando a própria indivídua e indivíduo ir “passeando”

com o dedo na tela de um celular, por exemplo, pela modelagem de forma interativa.

Esse último projeto foi iniciado pelo nosso grupo, mas não foi finalizado, pois o

tempo do projeto havia terminado e infelizmente não havia sido renovado pela

universidade. Entretanto, foi importante entender o avanço que conseguimos ter no

teor comunicativo em busca da informação completamente acessível e a

potencialidade da assessoria técnica para além do desenho técnico, que fomenta uma

discussão e auxilia na emancipação. Diferente da discussão relacionada à

comunicação dentro do canteiro de obras, que é extremamente válida e também

necessária dentro da assessoria técnica, esse projeto abriu a discussão também para

a comunicação para com as pessoas assessoradas em um outro viés, em um âmbito

mais informativo que executivo. Fica claro então, que a comunicação deve ser a

ferramenta principal da arquiteta e urbanista e que existem outros meios de realizá-la,

não dependendo somente do desenho técnico.
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4. OUTRAS LINGUAGENS PARA A

ARQUITETURA
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4.1. RENOVAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ASSESSORIA TÉCNICA

O rompimento da barragem de Fundão em 2015, colocou em evidência, na

região Sudeste do país, uma diferente estratégia de assessoria técnica, em que segue

um caminho para além do cenário da habitação social. Esse panorama se encontra

principalmente vinculado às questões envolvendo a mineração e o extrativismo, mas é

importante ressaltar que as assessorias técnicas independentes também atuam em

outros cenários, como nos impactos causados por instalações hidroelétricas. A

AEDAS, por exemplo, é uma Associação criada no ano 2000, que teve como primeira

assessoria, o Projeto Hidroelétrico do Pilar, defendendo o direito da comunidade Casa

Nova, de Guaraciaba/MG contra os impactos que seriam causados com a instalação

de uma pequena central hidrelétrica no rio Pitanga. (AEDAS, 2020)

Essa nova estratégia, denominada Assessoria Técnica Independente (ATI),

coloca em foco a proteção e luta pela garantia dos direitos das pessoas atingidas para

que possam ter as informações necessárias para uma tomada de decisão segura

diante dos que lhes é imposto. Ao se tratar principalmente de matrizes de danos e

reparação total de direitos, se torna uma assessoria interdisciplinar com atuantes das

áreas de geografia, direito, psicologia, assistência social, entre outros, trabalhando em

conjunto e intercambiando experiências. Dessa forma, a assessoria do micro passa a

se estender ao macro.

Esse trabalho de assessoria voltado principalmente às pessoas atingidas, de

acordo com a AEDAS (2020), funciona como mecanismo para que as pessoas

impactadas, possam, de forma participativa e informada, decidir como desejam que

todo o processo seja realizado, envolvendo desde diagnóstico à reparação de danos.

Assim afirma que “a ATI presta apoio técnico nos processos de tomada de decisão,

comunicação, organização, participação, bem como nas interações das atingidas e

atingidos com a mineradora” (AEDAS, 2020, p.09). É papel também da assessoria

técnica independente a garantia do direito à informação em todos os níveis, tanto

técnico quanto legislativo, por exemplo, adequando a linguagem às características

socioculturais e locais das pessoas atingidas (AEDAS, 2020). Nesse sentido, as ATIs
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possuem a potencialidade de dar voz às cidadãs e cidadãos, se apoiando em

processos pedagógicos, de forma a se educarem sobre questões sócio-espaciais

incentivando a autonomia enquanto grupos.

A tarefa de facilitar a linguagem a tornando acessível de acordo com as

características socioculturais e locais de determinada indivídua ou indivíduo, é objeto

de estudo, principalmente dentro do ambiente universitário através de pesquisas e

extensões, e busca-se maneiras efetivas de realizar esses processos comunicativos.

Nesse ambiente são realizadas experimentações, algumas em parcerias com as

assessorias independentes já consolidadas, outras em contato direto com as pessoas

que necessitam do ofício. A partir dessas iniciativas, é de extrema importância que

essas ferramentas e experimentações transpassem o campo universitário, sendo

colocados com maior afinco em práticas profissionais e disseminadas na medida em

que se comprovem efetivas. Dessa forma, percebemos que esse novo cenário que

envolve a assessoria técnica está interligado principalmente às assessorias

independentes e ao ambiente universitário.

Figura 18: Seminário Temático: Protagonismo das Mulheres Atingidas, Paraopeba

Fonte: AEDAS (2021)
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4.2. DIFERENTES FERRAMENTAS PARA ASSESSORIA TÉCNICA: JOGOS,

OFICINAS E CARTOGRAFIAS

Durante a busca por ferramentas comunicativas, foram encontradas pesquisas

e experiências com as pessoas assessoradas, colocando como protagonista as

tomadas de decisões informadas e garantindo principalmente a correta compreensão

do contexto e dados disponibilizados. Dentre essas ferramentas interativas, se

encontram principalmente os jogos, oficinas e cartografias. Essas interfaces

comunicativas foram utilizadas em diferentes grupos sócio-espaciais, em demandas

específicas, apoiando-se em preceitos da pedagogia sócio-espacial com o intuito de

promover a emancipação destes grupos.

Quando são realizadas reuniões formais com os grupos assessorados para se

discutir algum assunto importante e repassar informações, uma dificuldade que se é

relatada por diferentes assessoras e assessores técnicos, é a de se conseguir fazer a

pessoa assessorada se sentir confortável para dialogar e opinar dentro das reuniões.

Muitas vezes os grupos assessorados se sentem envergonhados e não pertencentes

àquele espaço, não possuindo coragem de se expressar livremente no ambiente.

Assim, as ferramentas propostas se encontram na busca de produzir um ambiente

seguro e confortável para todas, todos e todes.

Os jogos, através do lúdico, conseguem ampliar o imaginário da indivídua e do

indivíduo. Assim, possuem grande potencial como ferramenta de comunicação, já que

estimulam pensamentos e questionamentos. É uma ferramenta que propõe um

ambiente informal e desierarquizado, e que pode funcionar para diferentes idades.

Flusser (1967), define o jogo como: “todo sistema composto de elementos

combináveis de acordo com regras”, sendo o jogo fechado aquele com estruturas e

repertórios imutáveis, enquanto o jogo aberto “permite aumento ou diminuição de

repertório e modificações de estruturas” (FLUSSER, 1967, p. 02 e 04). Ao se propor

diálogo e trocas de saberes para com as pessoas assessoradas, é importante manter

esse conceito de jogo aberto em mente, entendendo que a partir do processo de
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aplicação, pode e deve sofrer alterações a partir das facilidades e dificuldades que

podem vir a ser apontadas.

Dentre os jogos que serão abordados, se encontram jogos físicos de tabuleiro e

uma interface digital, que em sua maioria se utilizam do conceito de jogo aberto

abordado por Flusser (1967). Esses jogos foram aplicados em grupos sócio-espaciais

na forma de pesquisa, sendo a sua maioria já concretizados e finalizados a partir das

demandas que também já passaram, enquanto outros se mantém sendo estudados e

aprimorados. Eles são exemplos que comprovam ser possível trabalhar a partir dos

jogos e obter resultados interessantes. É importante ressaltar que a maioria dos jogos

cumpriu demandas específicas, podendo servir de inspiração para determinada nova

demanda que possa surgir, mas provavelmente não podendo se repetir em outro

espaço. Assim se demonstra importante novamente o preceito de manter o jogo

aberto, com possibilidades de mudanças.

Será evidenciado também, a importância das oficinas dentro da assessoria

técnica. Ao convidar um grupo de pessoas para uma reunião, pressupõe-se ser um

assunto mais sério tratado com uma certa formalidade e que pode desencorajar a

participação, especialmente ao tratar de grupos de pessoas com pouca formação que

se sentirão intimidadas pelo vocabulário técnico. Entretanto, ao convidar esse mesmo

grupo de pessoas para uma oficina, propõe-se um ambiente informal, maior

participação, diálogo e propostas de ações. De acordo com Candau (1999), as oficinas

são métodos de trabalho de construção coletiva de saberes, onde se propõe diálogos

horizontais a partir da troca de conhecimentos. Dessa forma, se tornam

imprescindíveis no campo da assessoria técnica, podendo nelas também, ser

apresentados jogos ou outros trabalhos.

“O desenvolvimento das oficinas, em geral, se dá através dos seguintes
momentos básicos: aproximação da realidade/sensibilização,
aprofundamento/reflexão, construção, coletiva e
conclusão/compromisso. Para cada um desses momentos é necessário
prever uma dinâmica adequada para cada situação específica, tendo-se
sempre presente a experiência de vida dos sujeitos envolvidos no
processo educativo.” (CANDAU, 1999, p. 11)
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Além dos jogos e oficinas, pretende-se apresentar a relevância da cartografia

dentro da assessoria técnica. A cartografia que era utilizada inicialmente dentro da

área de geografia, hoje apresenta uma multiplicidade de atuação, se estendendo a

diferentes áreas de conhecimento, como a arquitetura. A cartografia, para além da

geografia, em que o foco é a produção de mapas e a representação de territórios,

pode se tornar uma ferramenta investigativa de relações subjetivas dentro de um

espaço. Essa ferramenta é capaz de superar reducionismos e tornar visível a

complexidade relacionada aos grupos sócio-espaciais em demandas e situações

específicas (CARNEIRO;SOUZA, 2019). Portanto, no campo da assessoria técnica, a

cartografia pode se tornar interpretações de relações sócio-culturais que se

relacionam a determinado espaço físico, não simplesmente coletando dados, mas sim

os produzindo de forma coletiva.
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4.3. CATÁLOGO DE INICIATIVAS

O catálogo de iniciativas contém exemplos de projetos que utilizam jogos,

oficinas e cartografias como ferramentas de diálogos. Cada iniciativa foi organizada

em três partes. A primeira parte apresenta os dados técnicos do projeto: o nome,

modelo, autoria, data de aplicação, local, público alvo, objetivos e funcionamento. A

segunda parte é composta por imagens do projeto, o ilustrando e a terceira parte é

uma breve reflexão e análise da autora sobre cada um dos projetos.

Os exemplos que aqui serão tratados, irão evidenciar 3 caminhos que os projetos

podem seguir na busca da comunicação efetiva. Esses três caminhos são os de

informar, coletar e imaginar. Ao possibilitar um diferente meio de comunicação, é

importante auxiliar o grupo assessorado na tomada de decisões informadas, ou seja,

mostrar conhecimentos e alternativas de atuação de forma que as pessoas

assessoradas, discutam entre si os melhores caminhos a serem percorridos, estando

informados e cientes sobre as consequências das decisões tomadas. Portanto é

necessário informar, como ocorre no Jogo OCUPE (Iniciativa 01) e no projeto

Arquitetura na Periferia (Iniciativa 06), por exemplo.

Para gerar um diálogo e uma troca de saberes, é necessário não somente

informar, mas também coletar informações. Assim, as ferramentas devem preencher o

requisito de possibilitar aberturas de diálogos, facilitando a participação a partir de

interfaces convidativas e interativas, a fim de não somente passar informações, mas

receber também, como no Jogo [r]existir (Iniciativa 09) e no Jogo Era Uma Vez

(Iniciativa 05). Além disso, as ferramentas de diálogos utilizadas podem trabalhar

ampliando o imaginário das pessoas assessoradas. Dessa forma, as pessoas

assessoradas podem conectar a experiência da ferramenta interativa com a realidade,

produzindo e refletindo em conjunto, como na experiência do Cubo Mágico (Iniciativa

04) e o Jogo UAIMIPORÃ (Iniciativa 02), por exemplo.
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INICIATIVA 01

Nome do Projeto: Jogo OCUPE
Modelo: Tabuleiro
Autoria: Tiago Cícero Alves
Ano: 2018
Local de aplicação: Belo Horizonte/MG (Ocupação Paulo Freire e Ocupação Terra
Nossa)
Público-alvo: Moradores das Ocupações Paulo Freire e Terra Nossa
Objetivos: A partir da simulação de ocupação inicial de um terreno vazio por um grupo
familiar, busca-se ampliar e estimular o imaginário sócio-espacial dos jogadores.
(ALVES, 2018)
Como funciona: “Cada jogador, a sua vez, deve lançar um dado colorido e retirar, sobre
a mesa, uma carta da cor correspondente. Os temas abordados por elas guiam as
ações dos jogadores que, sobre um tabuleiro quadriculado, devem alocar e garantir
infraestrutura às novas famílias que chegam à ocupação fictícia. Junto às novas
moradias e a partir das situações descritas pelas cartas, os participantes refletem e
discutem sobre o planejamento do terreno à medida que definem a localização de um
centro comunitário, áreas verdes, espaços públicos e arruamentos. É imprescindível
que as edificações estejam ligadas aos pontos de água e luz (que se encontram nas
bordas do tabuleiro) e que tenham ligação com uma fossa, que pode ser
compartilhada entre as peças que representam as edificações e posicionado à
escolha do jogador. É importante ainda que os participantes se mantenham
articulados e fiquem atentos para possíveis ações externas que possam contribuir
para o despejo da ocupação. Qualquer um dos jogadores pode convocar assembleias
e, em discussão com os demais, reposicionar as peças sobre o tabuleiro, redefinindo
as escolhas de rodadas anteriores.” (ALVES, 2018, p.140)

Figura 19: Utilização do jogo OCUPE

Fonte: ALVES (2018)
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Figura 20: Template do tabuleiro do jogo OCUPE (Destaque para os pontos de água e luz)

Fonte: ALVES (2018)

Figura 21: Modelo das cartas do Jogo OCUPE

Fonte: ALVES (2018)

O jogo lida com situações do cotidiano, gerando discussões e

questionamentos de uma forma dinâmica. O jogo informa os processos, facilidades e

dificuldades de se ocupar um terreno e os cuidados necessários para conseguir

colocar em prática a ocupação deste terreno, trabalhando também o imaginário. De

acordo com ALVES (2019), algumas jogadoras e jogadores eram analfabetos e

tiveram um leve constrangimento ao participar do jogo, que necessita a leitura das

cartas de ações. Entretanto a dificuldade foi sanada pela ajuda de outras jogadoras e

jogadores que liam as cartas para entregar o comando do jogo. Ao se tratar da busca

por ferramentas comunicativas o máximo efetivas possível, é necessário levar em

consideração a possibilidade de lidar com pessoas que possuem dificuldade de leitura

e escrita. Se este for o caso, é interessante pensar em como propor a identificação de

ações através de imagens, ícones ou gravuras, caso possível, por exemplo.
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INICIATIVA 02

Nome do Projeto: Jogo UAIMIPORÃ
Modelo: Digital
Autoria: Fernando da Silva Soares e Patrick Machado
Ano: 2019
Local de aplicação: Ouro Preto/MG (Distrito Glaura)
Público-alvo: Crianças e adolescentes da Escola Municipal Benedito Xavier
Objetivos: Sensibilizar e ampliar o imaginário das crianças e adolescentes em relação
ao esgotamento sanitário e suas problemáticas. (SOARES; MACHADO, 2019)
Como funciona: É um jogo de aventura e exploração Android, em que o jogador deve
explorar a vila e suas fazendas em busca de desafios para melhorar a vida dos seres
que moram no rio. O sapo Zuí é um personagem amigo que auxilia o jogador a
“interagir com outros personagens e elementos do cenário, coletar itens e construir
tratamentos de esgoto nas casas melhorando a qualidade da água do rio e a vida dos
seres que dele dependem.” (SOARES; MACHADO, 2019)

Figura 22: Templates do jogo UAIMIPORÃ em tela

Fonte: UAIMIPORÃ (2019)

Figura 23: Explicação do funcionamento do jogo UAIMIPORÃ

Fonte: UAIMIPORÃ (2019)
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Figura 24: Exemplo de Quest e Inventário.

Fonte: UAIMIPORÃ (2019)

Figura 25: Cenário Rurbano.

Fonte: UAIMIPORÃ (2019)

O jogo mostra a potencialidade das interfaces digitais dentro do âmbito da

assessoria técnica. Uma interface digital que mostra uma espacialidade de forma

tridimensional coloca em questionamento se seria possível transformar as maquetes

eletrônicas em situações interativas livres, em que qualquer pessoa possa acessar e

se divertir andando pelos espaços que estão em discussão, como em casos de

reassentamento. Junto a esta situação ainda é possível gerar conscientização,

interesse e aprendizado sobre determinado assunto que se queira discutir. O jogo foi

utilizado com crianças e adolescentes, em uma dinâmica compatível com a

faixa-etária proposta, porém mostra ser possível pensar diferentes dinâmicas para

outras faixas-etárias, como jovens e adultos, já que o jogo, além de informar, possui

também a capacidade de ampliar o imaginário daqueles que o jogam.
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INICIATIVA 03

Nome do Projeto: Jogo da Maquete
Modelo: Montar em tabuleiro
Autoria: Grupo MOM (Morar de Outras Maneiras)
Ano: 2018
Local de aplicação: Diversos, Comunidade Cigana Calon
Público-alvo: Diversos
Objetivos: Complementar e auxiliar a comunicação e discussão de projetos dentro da
assessoria técnica de grupos sócio-espaciais.
Como funciona: O jogo consiste em um tabuleiro quadriculado, que possibilita o
encaixe de peças. Essas peças de encaixe podem ser paredes lisas, paredes com
portas ou paredes com janelas. Cada quadrado no quadriculado simboliza 50
centímetros. Ao montar os espaços, pode-se utilizar também mobiliários, já
produzidos em escala, para estudar layouts possíveis dentro de determinado ambiente
criado. Dessa forma, através da montagem das peças, pode-se reproduzir diferentes
espaços e discuti-los em forma de maquete.

Figura 26: Caixa e itens do Jogo da Maquete

Fonte: MOM (sem data)

Figura 27: Exemplo de uso do Jogo da Maquete

Fonte: MOM (sem data)
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Figura 28: Aplicação do jogo com a comunidade cigana Calon, Nova Lima, 2018

Fonte: KAPP (2020)

Figura 29: Aplicação do jogo com a comunidade cigana Calon, Nova Lima, 2018

Fonte: KAPP (2020)

O Jogo da Maquete é uma excelente ferramenta para discutir o espaço

construído, podendo, neste caso, ser utilizada para diferentes tipos de assessorias,

situações e grupos sócio-espaciais assessorados. Pode ser utilizada inclusive no

âmbito da arquitetura de mercado, em diálogos com clientes, coletando e passando

informações, já que foi pensado de forma genérica, englobando diversos cenários. O

jogo se torna uma excelente ferramenta para evidenciar e facilitar a visão espacial

tridimensional de forma dinâmica e simples. Os idealizadores do jogo disponibilizam

um tutorial de como construir seu próprio jogo para utilizá-lo onde houver demanda,

sendo assim de fácil reprodução e cooperação.
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INICIATIVA 04

Nome do Projeto: Jogo Cubo Mágico
Modelo: Objeto interativo
Autoria: Camila Oddi e LAGEAR
Ano: 2015
Local de aplicação: Ouro Preto/MG (Distrito Glaura)
Público-alvo: Crianças, adolescentes e adultos
Objetivos: De acordo com ALVES (2019, p.127), “associar memória de espaços e
eventos e promover discussão entre os moradores.”
Como funciona: O jogo consiste em um cubo de acrílico preto com diversos fios
encapados saindo de seu interior. Na ponta desses fios existem retângulos de EVA
com uma peça de alumínio ao centro. Dentro do cubo existem diversas palavras
diferentes que possuem relação com o grupo sócio-espacial assessorado. Essas
palavras são acesas por luzes de led através da combinação de toques nos quadrados
de alumínio, nas terminações dos fios. Diversos jogadores podem interagir com o
cubo para acender uma palavra. Ao acender a palavra, o jogador principal da rodada
deve falar estátua para manter a palavra acesa. Assim, esse jogador deve contar
histórias vividas a partir da palavra-chave acesa dentro do cubo, e um outro jogador
principal, sem saber qual palavra é, deve tentar adivinhar. (ALVES, 2019)

Figura 30: Aplicação do jogo Cubo Mágico, Glaura, 2016

Fonte: ALVES (2018)

O jogo Cubo Mágico demonstra ser uma boa alternativa para tornar dinâmico o

diálogo entre as pessoas assessoradas, tornando esse diálogo mais confortável e

informal. Se torna uma boa forma de coletar dados entendendo as demandas e

especificidades do grupo assessorado, sem ser muito invasivo, a partir da memória de

cada pessoa.
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INICIATIVA 05

Nome do Projeto: Jogo Era Uma Vez
Modelo: Tabuleiro
Autoria: GEPSA e AEDAS
Ano: 2019
Local de aplicação: Mariana/MG (Distrito Gesteira)
Público-alvo: Moradores de Gesteira atingidos pela Barragem de Fundão
Objetivos: Discutir uma contraproposta de reassentamento entendendo o histórico
sócio-cultural dos envolvidos, registrando dados e histórias dos jogadores.
Como funciona: O tabuleiro reproduz de forma lúdica, o terreno de Gesteira com suas
construções, como um mapa. Junto ao tabuleiro se colocam cartas com três temas:
onde?, quem? e fazendo o que?. O jogador, ao pegar uma carta de cada tema, deve
relacioná-las a um determinado espaço do tabuleiro e contar uma história que tenha
vivido em determinada localização juntando todas as informações coletadas nas
cartas. (CARNEIRO; SOUZA; MELO, 2019)

Figura 31: Aplicação do Jogo Era Uma Vez, Mariana

Fonte: CARNEIRO; SOUZA; MELO (2021)

O Jogo Era Uma Vez é um jogo interessante para coleta de dados e memórias

das assessoradas e assessorados, auxiliando a assessora técnica a compreender as

características sócio-culturais de onde está se prestando o serviço. Neste caso, por

exemplo, como o espaço físico do grupo sócio-espacial estava comprometido, o jogo

se torna importante para compreender os modos de vida que estavam presentes

naquela espacialidade anteriormente. O jogo funciona de forma a instigar a memória

das pessoas atingidas de forma descontraída e menos invasiva, considerando o

momento difícil em que as pessoas assessoradas se encontram.
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INICIATIVA 06

Nome do Projeto: Arquitetura na Periferia
Modelo: Oficinas
Autoria: Carina Guedes e Mariana Barros
Ano: 2014
Local de aplicação: Belo Horizonte/MG (Ocupação Dandara)
Público-alvo: Mulheres de baixíssima renda
Objetivos: Gerar autonomia para as mulheres da ocupação poderem ter maiores
opções de escolhas para tomadas de decisões sobre como pensar e construir suas
próprias habitações com base nas informações adquiridas nas oficinas.
Como funciona: Foram realizadas oficinas de levantamento e execução. Durante a
primeira oficina de levantamento foram distribuídos kits contendo: pasta, trena, lápis,
prancheta, borracha, caneta, papel, papel vegetal, papel manteiga, máquina
fotográfica, entre outros itens. A oficina funcionou de forma a explicar como utilizar os
itens distribuídos, proporcionando a autonomia de cada moradora realizar o
levantamento de sua própria habitação. As oficinas de construção consistiram, com o
auxílio de uma mulher pedreira, em ensinar processos básicos de alvenaria, reboco,
hidráulica e demolições. (GUEDES, 2014)

Figura 32: Fotos da Oficina de Levantamento, projeto Arquitetura na Periferia

Fonte: GUEDES (2014)

Figura 33: Apresentação dos desenhos realizados pós-oficina

Fonte: GUEDES (2014)
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Figura 34: Fotos da Oficina de Construção, projeto Arquitetura na Periferia

Fonte: GUEDES (2014)

O projeto Arquitetura na Periferia possui diversas camadas e nuances que

podem servir de exemplos e experiências dentro do campo da assessoria técnica,

ampliando o imaginário, coletando e informando. Com o grande foco na emancipação

das mulheres em relação às suas habitações, mostra que é possível trabalhar nesse

caminho e obter sucesso. O projeto coloca na mão do grupo assessorado as

ferramentas necessárias para que consigam de maneira livre, solucionar suas próprias

demandas. Dessa forma a arquiteta, que a princípio se encontra presente nas

discussões, realizando essa troca de saberes, pode se retirar do processo quando for

a hora, e o grupo assessorado manterá a continuidade do processo com toda

capacidade que foi reforçada ou adquirida.
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INICIATIVA 07

Nome do Projeto: Maquete-lousa
Modelo: Maquete topográfica cartográfica
Autoria: GEPSA e AEDAS
Ano: 2019
Local de aplicação: Mariana/MG (Distrito Gesteira)
Público-alvo: Moradores de Gesteira atingidos pela Barragem de Fundão
Objetivos: Discutir o anteprojeto da contraproposta de reassentamento, dialogando
sobre relações de vizinhanças e sistemas viários, de forma a possibilitar que as
próprias pessoas assessoradas fossem possibilitadas de manusear a tecnologia.
(CARNEIRO; SOUZA; MELO, 2019)
Como funciona: Foi criada uma maquete do terreno do reassentamento da
comunidade de Gesteira através da impressão 3D, em material semelhante à lousa
branca utilizada em escolas. Junto à maquete foram colocados diversos marcadores
coloridos de quadro branco, que são apagados facilmente. Propunha-se que os
moradores durante a discussão fizessem o uso dos marcadores para riscar a
maquete, espacializando suas ideias.

Figura 35: Maquete-lousa

Fonte: CARNEIRO; SOUZA; MELO (2021)

Figura 36: Utilização da maquete-lousa em oficinas

Fonte: CARNEIRO; SOUZA; MELO (2021)



60

Figura 37: Utilização da maquete-lousa em oficinas

Fonte: CARNEIRO; SOUZA; MELO (2021)

A maquete-lousa conseguiu espacializar os mapas 2D topográficos,

materializando o terreno o qual estava sendo trabalhado na assessoria técnica. Assim,

as pessoas assessoradas conseguiram ter uma noção melhor da declividade do

terreno e seus impactos. Ao utilizar um material que permite que as informações

sejam colocadas e retiradas da maquete de forma rápida, se tornou um convite para

que as pessoas assessoradas se envolvessem de forma mais eficaz e livre durante as

discussões, não só em dinâmica de perguntas e respostas, mas propondo medidas,

ideias e soluções para os tópicos em discussão. Essa proposta coloca o grupo

assessorado em ação, criando um sentimento de pertencimento, participação e

integração com processo.
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INICIATIVA 08

Nome do Projeto: Memórias como Tecnologia Social para a Reconstituição do Espaço
Modelo: Cartografia Participativa
Autoria: ASF (Arquitetas Sem Fronteiras)
Ano: 2016
Local de aplicação: Mariana/MG (Distrito Bento Rodrigues)
Público-alvo: Moradores de Gesteira atingidos pela Barragem de Fundão
Objetivos: Reconstituir as relações sócio-espaciais espacialidade da comunidade e
através da memória dos moradores.
Como funciona: Foram produzidos mapas da comunidade apontando as
características sócio-culturais, relações de vizinhança, conflitos e afetividades em que
os moradores podiam contribuir com as informações, montando a cartografia de
forma participativa.

Figura 38: Cartografia participativa de Bento Rodrigues, 2016

Fonte: ASF (2016)

O método de cartografia participativa e cartografia social são muito utilizados

em casos de assessorias que envolvem reassentamentos involuntários. Geralmente

necessitam mediação por parte das assessoras técnicas para compreensão do mapa,

que exige uma visão cartográfica. São ótimas ferramentas para realizarem

diagnósticos gerais de determinado grupo sócio-espacial e para coletar informações,

como neste caso, que recuperou memórias e relações de vizinhança através da

setorização espacial, de forma coletiva e participativa.
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INICIATIVA 09

Nome do Projeto: Jogo [r]existir
Modelo: Tabuleiro; cartografia
Autoria: GEPSA e Cáritas Regional Brasil
Ano: 2016
Local de aplicação: Mariana/MG
Público-alvo: Familiares das áreas rurais de Mariana/MG
Objetivos: Auxiliar a Cáritas Regional Brasil no processo de cadastramento dos
atingidos pela Barragem de Fundão, representando de forma documental as
memórias, afetos e modos de vida dos núcleos familiares. (SOUZA; CARNEIRO;
CORRÊA,  2019)
Como funciona: A cada vez, um jogador deve escolher um pictograma disponível e
posicioná-lo no tabuleiro de acordo com o grau de importância que o jogador acredita
que o pictograma possui na vida dele.

Figura 39: Protótipo do jogo [r]existir

Fonte: SOUZA; CARNEIRO; CORRÊA (2019)

Figura 40: Exemplos de pictogramas

Fonte: SOUZA; CARNEIRO; CORRÊA (2019)
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Figura 41: Templates de tabuleiros do jogo [r]existir

Fonte: SOUZA; CARNEIRO; CORRÊA (2019)

Esse modo de coleta de informações auxilia na compreensão do valor que

bens materiais e imateriais possuem para as pessoas assessoradas a partir da

memória e afeição de cada uma delas. Se tratando de um auxílio à matriz de danos, o

jogo leva em consideração as particularidades de cada núcleo familiar, com seu modo

de vida, respeitando-os e os colocando em evidência. O jogo se apresenta de maneira

simples e de fácil dinâmica. Ao se propor o uso de pictogramas no lugar de escritas

(como utilizado no protótipo), demonstra cuidado com o grupo de pessoas

assessoradas, entendendo suas especificidades e assim,  torna o jogo mais acessível.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Durante o desenvolvimento da pesquisa, se tornou claro que a comunicação

realmente está presente diariamente no trabalho da arquitetura, principalmente no

recorte da assessoria técnica. Sua importância é evidenciada e a busca por novas

maneiras de se comunicar se torna necessária. O desenho técnico dentro da

arquitetura não perde sua importância ou relevância, e não precisa ser descartado.

Porém, em uma relação comunicativa assimétrica entre o corpo técnico e o grupo

assessorado, por exemplo, não deve ser usada como primeira ou única opção. O

próprio desenho técnico tem a potencialidade de minimizar as discussões e diálogos,

se tornando, de certa forma, uma ferramenta opressora da comunicação e

participação popular. Assim, devem ser exercitadas outras ferramentas de

comunicação, para além do desenho.

A partir do entendimento da proposta de que a comunicação não deve ser

unilateral, mas sim dialógica, se torna também importante o estudo para que as

ferramentas não sejam somente mantidas nas mãos do corpo técnico. A ferramenta

deve conseguir ser transportada e modificada, passando de mão em mão por todas

as pessoas envolvidas no processo de trabalho, gerando uma participação coletiva. É

importante ressaltar que uma fórmula perfeita, infelizmente, nunca existirá, já que

cada caso de assessoria é um caso isolado e deve ser tratado dessa forma. Cada

grupo sócio-espacial possui suas especificidades, e devem ser respeitados. Assim é

necessário se atentar para as diferentes escolaridades, diferentes faixas etárias,

diferentes classes sociais, diferentes etnias, diferentes religiões, diferentes culturas,

entre outras particularidades.

Como a crítica de Illich (1968) afirma, tem que existir bastante cuidado para

não infringir ou desrespeitar as questões sociais e culturais de um grupo

sócio-espacial, quando se pretende assessorá-lo. Deve-se assim, adequar para cada

ocasião os meios de comunicação que se tornam efetivos ali, entendendo que o

processo não é rígido, mas maleável, podendo surgir alterações e mudanças pelo

caminho.
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Assim, apesar de se perceber as especificidades de cada demanda, os

exemplos que são apresentados no trabalho são promissores e abrem uma gama de

possibilidades. Informar, coletar e imaginar, são caminhos pensados de forma a

nortear os intuitos principais das ferramentas de comunicação. Entregar e receber

informações, evidencia o diálogo e troca de saberes como necessários e essenciais.

Trabalhar o imaginário possibilita fugir do tecnicismo, preso às normas e regras, e

trabalhar uma linguagem flexível e “fora da caixa”, que deve sempre ser compreendida

por quem a recebe.

Por fim, se torna importante ressaltar que neste trabalho, não pretende-se

restringir os jogos, oficinas e cartografias como únicas ferramentas de comunicação

passíveis de sucesso dentro do campo da assessoria técnica. O trabalho as coloca

em evidência diante dos exemplos que foram abordados, que fazem relação a esses

três meios comunicativos. Entretanto, é de extrema importância que se continuem

investigações por diferentes ferramentas. Poderiam ser pensados filmes, para

discussões acerca de determinado tema; vídeos informativos, que prendem mais a

atenção em comparação à textos; música; dinâmicas; seminários; teatros; fotografias,

como registro de memória e do espaço; entre outros. O mais importante é estar

aberto à possibilidades, com criatividade e imaginação, lembrando sempre que o foco

principal é o completo entendimento a partir de informações acessíveis que informam,

coletam e ativam o imaginário de cada pessoa.
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