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1. RESUMO 

A pesquisa baseia-se em relatos de moradores de duas comunidades carentes da 

zona norte de São Paulo para pontuar carências da população de baixa renda e reunir 

elementos que auxiliem na busca de soluções arquitetônicas. Para isso, foi criado um 

questionário estruturado, baseado em indicadores de padrão de vida e parâmetros 

consagrados pela literatura consultada, e aplicado a uma amostra de moradores das 

comunidades Jardim Santo Elias em Pirituba e Jardim Guarani, na Vila Brasilândia. 

Os resultados das entrevistas foram quantificados e comparados, e permitiram 

constatar similaridades entre as duas comunidades estudadas. Observam-se três 

principais temas recorrentes, para os quais foram sugeridas soluções. Trata-se, 

portanto, de uma pesquisa quantitativa feita a partir de uma abordagem participativa 

nas comunidades. 

Palavras-chave: urbanização de favelas, habitação de interesse social, gestão 

urbana, assentamentos precários, autoconstrução. 

 

 

1. ABSTRACT 

The research is based on reports from residents of two communities in São Paulo to 

punctuate housing deficiencies of low-income population and gather information to 

support the search for architectural solutions. A questionnaire, based on life standard 

indicators and parameters established by the literature consulted, was designed and 

applied to a sample of community residents from Jardim Santo Elias, in Pirituba, and 

Jardim Guarani, in Vila Brasilândia. The results of the interviews were quantified and 

compared, pointing out similarities between the two communities studied. Three main 

recurring themes are observed, to which solutions have been suggested. It is therefore 

a quantitative research from a participatory approach made in the communities. 

Keywords: slum urbanization, social housing, urban management, precarious 

settlement, self-built housing. 

  



2. INTRODUÇÃO 

As instalações e o funcionamento inadequados de habitações informais têm 

levado à situação de degradação ambiental, além de apresentar risco à segurança 

dos moradores e acarretar em redução da qualidade de vida da população. Esforços 

no sentido de corrigir essa situação dependem de um planejamento habitacional 

eficiente, que tenha por referencial as necessidades humanas, a qualidade ambiental 

e a democratização do espaço urbano.1  

 

3. OBJETIVO 

Esta pesquisa tem como objetivo reunir elementos que auxiliem na busca de 

soluções arquitetônicas de baixo custo para habitações de interesse social, tendo 

como fundamento os relatos de moradores de duas comunidades carentes de São 

Paulo. Inicialmente, realizou-se um levantamento de projetos relevantes de habitação 

social2,3,4,5,6 e uma investigação a respeito dos conceitos de habitação coletiva, favela 

e aglomerado subnormal.7 O material coletado nesse levantamento serviu de base 

para a elaboração de um questionário aplicado a uma amostra de moradores de duas 

comunidades carentes de São Paulo, com o objetivo de identificar as principais 

demandas dessa população. Grande parte dos conceitos usados neste trabalho partiu 

de debates gerados nas conferências do Programa das Nações Unidas para os 

Assentamentos Humanos (UN-HABITAT).8 Foram revisados principalmente projetos 

que apresentam design participativo e projetos comunitários que propõem a não 

substituição total das condições preexistentes, mas a inserção de uma nova estrutura 

urbana na estrutura existente, configurando um terceiro território.9 

 

4. METODOLOGIA 

4.1.  ABORDAGEM E DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

Foram investigadas diferentes metodologias de pesquisa, a fim de encontrar a 

que se adequasse melhor às possibilidades de trabalho e aos objetivos buscados. 

Feito esse levantamento, optou-se por usar uma abordagem empírica9 baseada em 

uma pesquisa prática qualitativa,9 uma vez que o trabalho se refere a um segmento 



populacional específico (residentes em assentamentos precários) e está voltado à 

intervenção na realidade social, o que torna necessária a participação da população. 

A partir dessa definição, buscou-se delimitar uma área de estudo em que se pudesse 

fazer um levantamento dos principais problemas na infraestrutura das moradias. A 

escolha das comunidades do Jardim Santo Elias, em Pirituba, e do Jardim Guarani, 

na Vila Brasilândia, deveu-se à facilidade de acesso às habitações e ao contato já 

existente com famílias moradoras desses bairros. As duas comunidades diferem tanto 

na localização (Figura 1) quanto no tamanho, e essas características foram levadas 

em conta no momento da comparação dos resultados: a comunidade do Jardim Santo 

Elias tem cerca de 4.200 habitantes, enquanto os moradores da comunidade do 

Jardim Guarani somam aproximadamente 27.000 habitantes. 

 

Figura 1: Mapa de localização das comunidades entrevistadas. Adaptado do website da prefeitura de São Paulo em < 
http://www9.prefeitura.sp.gov.br/simdh/compara/index_comp.html> acessado em 27/08/2016. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 5.1. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS 

Realizou-se um levantamento populacional das duas comunidades, assim 

como uma pesquisa de indicadores de padrão de vida a partir de critérios gerais do 

UN-HABITAT7 e, mais especificamente, de parâmetros utilizados na seção de 

Aglomerados Subnormais do Censo do IBGE10 (esgoto e fossa séptica, e lixo 



coletado).Com base nessas informações preliminares, elaborou-se o questionário a 

ser aplicado à amostra: 

Quadro 1: Questionário Sobre Moradia 

O questionário leva em conta questões sanitárias, de qualidade de vida e 

conforto dessa população. Todas as entrevistas foram realizadas oralmente ao longo 

do mês de dezembro de 2015, gravadas e transcritas.  

 

5.2.  CÁLCULO AMOSTRAL 

A definição da amostra teve início com famílias que moravam na comunidade 

há muitos anos e que passaram por outros tipos de habitação coletiva (cortiços e 

ocupações), e seguiu a metodologia de amostragem em bola de neve,9 segundo a 

qual cada indivíduo participante deve recomendar outro, de forma que a amostra 

cresça em ritmo linear. O cálculo amostral, conduzido por meio de um simulador 

disponível on-line,11 apontou que uma amostra de 31 entrevistados em cada 

comunidade conferiria um nível de confiança de 90% e erro amostral de 15%. Embora 

não sejam os parâmetros ideais, esses valores permitem o uso da metodologia 

escolhida dentro das possibilidades de tempo e trabalho. 

 

6. RESULTADOS 

Os resultados das pesquisas participativas foram quantificados e sintetizados. 

A seguir são descritas as respostas fornecidas ao questionário, associadas à 

frequência com que apareceram e agrupadas por tema. 

 Há quanto tempo mora na comunidade?  
 Quantas pessoas moram na casa?  
 Quantos banheiros têm na casa?  
 Quantas camas têm na casa?  
 Quais são as principais dificuldades e benefícios de morar na comunidade? (cite alguns) 
 Descreva problemas (referentes à moradia) que você já enfrentou em suas residências 

anteriores. 
 Cite problemas encontrados na sua casa atual e responda o que seria prioridade em uma 

futura reforma. 
 O que você mais valoriza hoje na sua moradia?  
 Que reclamações tem a fazer a respeito do entorno? 
 Cite alguns desejos e expectativas a respeito do entorno. 



6.1. DIFICULDADES DE MORAR NAS COMUNIDADES 

As principais dificuldades relatadas com relação à moradia dos entrevistados 

se referem a segurança, condições de limpeza do entorno e localização. Observe-se 

que as queixas se referem mais ao espaço exterior do que às moradias em si.  

 

 

6.2. PROBLEMAS JÁ ENFRENTADOS PELOS MORADORES 

Nesta questão reaparecem aspectos ligados à vizinhança e entorno da moradia 

– incluindo situações de certo conflito com vizinhos – como as respostas mais 

frequentes. Entre os problemas internos às moradias, destacam-se infraestrutura 

hidráulica e problemas estruturais da construção. 

 

 

Figura 2: Problemas Já Enfrentados Pelos Moradores 
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6.3. EXPECTATIVAS DE FUTURAS REFORMAS 

O aumento de espaço das moradias se revela a principal expectativa dos 

moradores para eventuais reformas futuras. Embora problemas com estrutura e 

encanamentos tenham sido apontados como problemas relevantes, sua resolução 

não figura entre as principais reformas esperadas, ficando atrás das melhorias de 

acabamento. 

 

 

Figura 3: Expectativas de Futuras Reformas 

 

6.4. PRINCIPAIS RECLAMAÇÕES DO ENTORNO 

Uma questão explicitamente relacionada ao entorno das moradias, embora 

observações sobre o tema já tenham sido expressas em perguntas anteriores. A 

principal reclamação se refere à sujeira, seguida de acesso: 

 

 

Figura 4: Principais Reclamações do Entorno 
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7. DISCUSSÃO 

Os resultados mostraram que, apesar das diferenças entre as comunidades, 

algumas reclamações são recorrentes. 

Em ambas as comunidades se observaram cortes no abastecimento de água, 

contudo o problema pode ser visto como circunstancial, uma vez que no momento das 

pesquisas São Paulo ainda se recuperava de uma forte seca e havia medidas tomadas 

pela companhia de distribuição de água a fim de diminuir o consumo geral. 

Aos temas mais recorrentes dedicou-se maior atenção e foram investigadas possíveis 

soluções, economicamente acessíveis a essa população. Além do custo, levou-se em 

conta o impacto ambiental de cada solução. A seguir são discutidos esses temas e 

apresentadas algumas sugestões gerais a respeito de cada um deles. 

 

7.1. SUJEIRA  

A grande quantidade de lixo gerada pelos moradores é o principal problema 

apontado nas entrevistas. Além do grande volume acumulado semanalmente, o difícil 

acesso às casas torna a coleta mais difícil. O lixo fica então acumulado em espaços 

abertos, próximos a ruas pavimentadas por onde o caminhão de coleta passa. 

Obviamente, as lixeiras existentes não dão conta da produção de toda a comunidade. 

Alguns entrevistados sugeriram que se colocassem mais lixeiras nessas áreas de 

acúmulo para a coleta do lixo, mas alguns moradores ressaltaram que não existem 

outras opções de destinação  para o lixo produzido. 

Não existem atualmente lixeiras específicas para material reciclável nem de 

coleta seletiva nas comunidades estudadas. Essa iniciativa, além de aumentar o 

número de lixeiras espalhadas pelo bairro, diminuiria o volume a ser coletado pela 

concessionária responsável pelo serviço e promoveria uma maior organização e 

consciência a respeito do lixo produzido pelos moradores. 

 

 

 



7.2. ESGOTO  

Este tema aparece como resposta várias vezes ao longo das entrevistas, em 

ambas as comunidades. No Jardim Santo Elias, algumas residências não possuem 

banheiro e dividem instalações sanitárias espalhadas pelas vielas com outros 

moradores. No Jardim Guarani, o esgoto é o tema mais citado na questão “Problemas 

de Moradia Já Enfrentados” e é o segundo mais citado na comunidade Jardim Santo 

Elias. 

O saneamento básico é hoje um direito12, e mesmo com o acesso da população 

à rede de esgoto, na maioria das vezes as instalações não são suficientes para 

atender a toda a população da comunidade. O adensamento elevado, a desordem 

espacial e o improviso de soluções técnicas12 são alguns desafios presentes nas 

comunidades que precisam ser levados em conta na hora do projeto. É preciso haver 

iniciativas de programas que procurem adotar técnicas adequadas às particularidades 

das favelas. Estes deveriam promover intervenções habitacionais com custo 

reduzidos, sem prejudicar a funcionalidade e a qualidade dos sistemas implantados, 

e proporcionar desde pequenas melhorias ou ampliações até o fornecimento de 

materiais e assistência técnica para a realização de obras de iniciativa da 

comunidade.¹² 

 

7.3. O ESPAÇO INDIVIDUAL 

O desejo de aumento do espaço foi apontado como expectativa de futura 

reforma por 23 dos 62 entrevistados nas duas comunidades (ou seja, 37% do total). A 

falta de privacidade e de espaço próprio, distante dos vizinhos e até dos demais 

moradores da casa, é apontada em 5 entrevistas como pior dificuldade de morar na 

comunidade. 

Com o adensamento elevado, as casas nas comunidades são cada vez mais 

numerosas e, consequentemente, estão mais próximas umas das outras. Planos de 

estruturação socioespacial, coordenados pelo poder público, com a participação dos 

destinatários dos projetos e consistência na articulação dos aspectos urbanísticos, 

arquitetônicos, ambientais e infraestruturais¹², são o caminho para grande melhoria 

nas comunidades e na vida dos moradores. 



8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa apontou algumas das questões mais relevantes em relação à 

moradia para as comunidades pesquisadas, tendo como base as declarações 

prestadas pela população entrevistada. A expectativa é que este levantamento possa 

contribuir para a discussão das carências da população de baixa renda em termos 

habitacionais e colaborar para iniciativas que visem melhorias da sua qualidade de 

vida.  

O levantamento bibliográfico já apontava a falta de saneamento como uma das 

principais carências nos assentamentos precários. Contudo, esta sondagem 

preliminar sugere que em alguns casos a precariedade pode ser ainda maior do que 

a descrita no último CENSO do IBGE, mostrando insuficiência na quantidade de 

instalações de esgoto com relatos de moradias sem nenhuma instalação sanitária 

interna e vizinhos que compartilham uma mesma instalação. 

Existe a intenção de uma comunicação devolutiva dos resultados aos 

entrevistados, mesmo que após o término desta pesquisa, com o objetivo de auxiliá-

los em ações de reinvindicação junto ao poder público a respeito das questões 

levantadas. Com base nas demandas aqui identificadas, futuros trabalhos poderiam 

avançar mais na elaboração de soluções e suas aplicações na autoconstrução. 
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