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Projeto de Extensão em Assistência Técnica em Habitação de
Interesse Social (ATHIS) para elaboração de Projeto de Arquitetura
para populações em vulnerabilidade social do Distrito Federal/DF

Resumo

Este documento apresenta a experiência e os procedimentos para implementação de Projeto de Extensão
com foco em Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social (ATHIS) para elaboração de Projeto de
Arquitetura Residencial Unifamiliar para populações em vulnerabilidade social do Distrito Federal/DF. Relata o
Acordo de Cooperação Técnica firmado entre a IES e a CODHAB, a forma de seleção dos alunos, os
procedimentos de elaboração dos projetos, procedimentos de apresentação aos beneficiários. Foca as
inovações concebidas, a integração entre ensino, pesquisa e extensão e as reflexões críticas sobre a
implementação. Conclui-se que a incorporação da ATHIS como extensão universitária pode ser um caminho
para demonstrar a IES a necessidade de incluir a temática como obrigatória no ensino, bem como, instiga os
docentes e os discentes a se envolverem com a temática durante a formação e/ou durante a vida profissional.

1 Introdução, Problemática e Objeto da Iniciativa

O Ensino, a Pesquisa e a Extensão Universitária para arquitetos e arquitetas e urbanistas, no atual contexto,
enfrenta desafios na busca pela formação em Projeto de Baixo Custo, na inserção socioeconômica de
populações em vulnerabilidade e superação dos paradigmas da arquitetura de mercado. É com essa visão,
que se inseriu institucionalmente, em diversos âmbitos acadêmicos, a atuação profissional em Assistência
Técnica em Habitação de Interesse Social (ATHIS) na formação profissional do estudante de Arquitetura e
Urbanismo. Nesta experiência, constituiu-se um Projeto de Extensão em ATHIS, que possui articulação com
as diversas disciplinas práticas e programas de pesquisa do Curso de Arquitetura e Urbanismo e estabelece
parcerias com diversos agentes da sociedade e do Estado.

O trabalho consiste na prestação de serviço de apoio ao desenvolvimento de projetos arquitetônicos
residenciais unifamiliares na modalidade ATHIS, para populações em vulnerabilidade social, localizadas em
Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) do Distrito Federal. Buscou-se estabelecer parcerias, por meio de
cooperação técnica entre a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB) e a
Instituição de Ensino Superior (IES), no reconhecimento da obrigação do Estado em promover o acesso à
moradia digna como direito das populações em vulnerabilidade. Com esta parceria, a CODHAB atende com
maior agilidade a demanda reprimida.

Do ponto de vista da formação de arquitetos e arquitetas e urbanistas, nota-se a imersão em demandas reais,
muitas vezes distantes da realidade cotidiana dos formandos, estabelecendo uma visão crítica sobre as
necessidades concretas no campo da habitação no Brasil. Atualmente, o Projeto de Extensão em Assistência
Técnica atende 5 (cinco) cinco beneficiários semestralmente, tendo alcançado até a atualidade 10 famílias
beneficiárias e 30 alunos envolvidos.

Assim, este Projeto de Extensão contribui para cumprir com a obrigação da IES em promover a
responsabilidade social, implementar a Extensão universitária, prestar serviços à comunidade, ao mesmo
tempo que atualiza o compromisso social histórico da Arquitetura com a Habitação de Interesse Social e,
especificamente, com a ATHIS.

2 Objetivo da iniciativa

Promover o contato dos alunos com demandas reais de Projetos Arquitetônicos Residenciais Unifamiliares
para Famílias em Vulnerabilidade Social, por meio de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social
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(ATHIS), ao mesmo tempo que atender as demandas da sociedade identificadas pela Companhia de
Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB). Especificamente objetiva-se:

● fomentar a reflexão sobre as demandas habitacionais orientadas ao social e a ATHIS entre alunos,
professores e funcionários;

● colocar os alunos em contato com realidades habitacionais e modos de vida, muitas vezes diferentes
de seu cotidiano, explorando sentimentos de empatia e de classe;

● inserir os alunos na temática de projetos de baixo custo, incluindo: projeto executivo arquitetônico,
projetos complementares, orçamento, memorial descritivo, documentação e legislação urbanística;

● capacitar os alunos em assuntos complementares à formação regular do ensino, tal como: contato
com clientes em vulnerabilidade social, acessibilidades, quantificação e orçamentação de obra,
avaliação pós-ocupação, canteiro de obra e demais temáticas envolvendo o acesso da população em
vulnerabilidade social a demandas arquitetônicas.

● fornecer projetos arquitetônicos residenciais unifamiliares de baixo custo, para famílias em situação de
vulnerabilidade social

3 Método aplicado e inovações implementadas

Deve-se destacar que o método aplicado é fruto da experiência de escritório dos professores envolvidos, do
contato com iniciativas de ATHIS promovidas desde o ano de 2017, das demandas trazidas pelo cliente –
particularmente da CODHAB. O esforço no desenvolvimento metodológico é a combinação de diversas
origens a fim de satisfazer as exigências legais, profissionais, técnicas, administrativas e institucionais. Os
procedimentos podem ser organizados em: 1) Parceria institucional; 2) Preparação interna; 3) Visita às
residências; 4) Elaboração do Estudo Preliminar; 5) Elaboração do Projeto Executivo. Todos os
procedimentos foram formulados visando a implantação imediata do Projeto de Extensão, explorando
os recursos disponíveis na IES.

3.1 Parceria Institucional

A primeira demanda foi a formalização institucional da iniciativa, com fins na promoção da legalidade da ação.
Essa formalização se deu por Acordo de Cooperação Técnica - ACT entre a CODHAB e a IES, contendo
obrigações e delimitando os benefícios que cada instituição poderá usufruir. O Acordo encontra-se em
consonância com o Art. 5º da Lei Federal 11.888 de 24 de dezembro de 2008, que estabelece: "Com o
objetivo de capacitar os profissionais e a comunidade usuária para a prestação dos serviços de assistência
técnica previstos por esta Lei, podem ser firmados convênios ou termos de parceria entre o ente público
responsável e as entidades promotoras de programas de capacitação profissional, residência ou extensão
universitária nas áreas de arquitetura, urbanismo ou engenharia" (BRASIL, 2008, grifo nosso)1.

Esse acordo foi acompanhado de Plano de Trabalho, o qual define quais são os prazos para implementação
das ações. Nesse Plano foi definido que os procedimentos seriam cíclicos, ou seja, que a cada 6 meses
novos projetos seriam desenvolvidos a fim de atender novas demandas. Com isso o Projeto de Extensão
filia-se às ações do Governo do Distrito Federal – GDF, especificamente no "Programa Na Medida", que está
consolidado, com orçamento definido e ações estruturadas, permitindo continuidade das ações e ganho de
escala no atendimento.

O Projeto na Medida, um dos eixos do Programa Habita Brasília, tem como objetivo garantir a qualidade das
residências de interesse social. Atuando em conformidade com a Lei 11.888/2008, que assegura às famílias
de baixa renda, por meio de serviços técnicos de arquitetura e engenharia, Assistência Técnica pública e
gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social, que atendam aos critérios

1 BRASIL. Lei Federal 11.888 de 24 de dezembro de 2008. Assegura às famílias de baixa renda assistência técnica
pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social. 2008.
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estabelecidos pelo Programa de Assistência Técnica da CODHAB/DF. A Companhia, por meio de sua
Diretoria de Assistência Técnica (DIATE) é, atualmente, responsável pela execução do Projeto na Medida. A
experiência da DIATE foi fundamental para a formulação dos procedimentos metodológicos que serão
apresentados na sequência. Em síntese, os procedimentos podem ser agrupados em três momentos: 1)
habilitação da família, visita social e técnica; 3) elaboração dos projetos; 3) execução.

É particularmente importante ressaltar que no ACT ficou definido que a CODHAB é responsável pela seleção
das famílias beneficiárias – por meio de critérios definidos em Lei local –, do acompanhamento durante as
visitas aos beneficiários e da responsabilidade pela execução das obras. Fica a cargo da IES a apresentação
dos projetos aos beneficiários, o fornecimento dos projetos a nível executivo, orçamento, memorial descritivo
e do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) do Projeto Arquitetônico. É facultado e de interesse da IES
o acompanhamento das obras, com fins em Avaliação Pós-Ocupação (APO).

Esse Acordo é uma realização relevante e inovadora, pois coloca a sociedade civil – aqui manifestada pela
IES – no centro das ações estatais, contribuindo para a capacitação dos agentes e ampliando o controle
sobre as ações do Estado. Bem como, promove transferência de tecnologias sociais entre os envolvidos e
aproxima a IES da sociedade.

3.2 Preparação interna da IES

É importante que a IES se prepare antes de fazer contato com as famílias beneficiárias, isso inclui: seleção de
alunos para participar do Projeto de Extensão; reunião de alinhamento e sensibilização dos alunos e
professores envolvidos; capacitação em projeto de baixo custo para os alunos envolvidos.

A seleção dos alunos se dá de forma criteriosa, a partir de certo perfil desejado e adequado para a ação. São
critérios levados em consideração para a seleção estar cursando a disciplina de Estágio Obrigatório, ter
frequentado com bom rendimento a disciplina de Projeto Arquitetônico Habitacional, ter participado da
Jornada de Assistência Técnica promovida pelo Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), possuir disponibilidade
para atividades presenciais. Também fazemos seleção de alunos cursando Engenharia Civil, que podem
contribuir com reflexões sobre soluções estruturais. Para isso são feitas chamadas amplas com divulgação
em diversos canais institucionais.

Ao final, a seleção é composta por 1 (um) Professor Gestor, 1 (um) Professores Orientadores (na proporção
de 1 professor para cada 5 projetos), Professores Consultores e 10 (dez) Alunos distribuídos pelos projetos,
formando as Equipes. Cada Equipe é composta no mínimo por 1 (um) Professor Responsável e 2 (dois)
Alunos. Como resultado, há 5 (cinco) equipes, todas geridas por 1 (um) Professor Coordenador e orientadas
esporadicamente por Professores Consultores quando demandados para soluções especializadas. Cabe a
cada Equipe a elaboração de 1 (um) Projeto, não há previsão para as equipes elaborarem mais de um projeto
concomitantemente. Após seleção dos alunos, é feita uma rodada de apresentação com professores e
alunos selecionados para apresentar as demandas de projeto e para que a equipe se aproxime.

As capacitações variam em conformidade a demandas de projetos do semestre, foram realizadas
capacitações em CAD, BIM, Levantamento Arquitetônico, Projeto a nível de Estudo Preliminar e Executivo,
Simulação de Vento e Iluminação e Orçamento.

Esta preparação é fundamental para que as etapas seguintes funcionem de forma contínua e sem
retrabalho, o que poderia provocar atrasos no cronograma da ação. São, também, inovações na forma de
condução da ATHIS, visto que aproveita as experiências conquistadas em investigações acadêmicas e das
ações anteriores para alavancar a qualidade dos projetos desenvolvidos.
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3.3 Visita às residências selecionadas para o levantamento das demandas

A elaboração do Projeto de Arquitetura inicia com a partir da caracterização da demanda de projeto e
problema arquitetônico. Para que esta etapa seja cumprida é essencial que o levantamento arquitetônico seja
detalhado e a identificação dos desejos da família seja compreendido com clareza.

Neste momento utiliza-se dos procedimentos já conhecidos no campo da arquitetura para levantamento que
em resumo concentra-se em: levantar infraestrutura urbanas, implantação, topografia, configuração interna,
instalações, cobertura, volumes, equipamentos, detalhes relevantes, com registros fotográficos e vídeos.
Neste momento também é feito o registro do Cadastro Técnico sobre dados que caracterizam a precariedade
da edificação e confirma a habilitação da família. Particularmente, neste último ano, as famílias beneficiárias
possuem um ou mais Pessoas com Deficiência (PcD). Por esse motivo, são investigadas questões
arquitetônicas que podem influenciar na qualidade de vida deste morador.

Figura: levantamento arquitetônico - esqueda: registro fotográfico / direita: topografia com mangueira
Fonte: Autor, 2022. Nota: identificações da IES foram removidas.

Destacam-se nesses levantamentos o volume de patologias construtivas. Por esse motivo, lança-se mão dos
equipamentos disponíveis na IES para avaliação da segurança estrutural e avaliar danos causados por
infiltração – que são os problemas mais comumente encontrados nas moradias. Para isso, utiliza-se a câmera
termográfica e o esclerômetro, permitindo aos alunos identificar momentos em que esses equipamentos são
relevantes para o fazer arquitetônico.

Do ponto de vista inovador, buscou-se explorar em capacitações e durante o levantamento in loco a
sensibilidade dos alunos as variadas demandas das PcDs. Por exemplo, com beneficiários com mobilidade
reduzida é instruído avaliar dimensões e desníveis que permitam a cadeira/muleta acessar os diversos
cômodos e acessar a área de banho do banheiro. Para pessoas com ataques epiléticos, avalia-se como
tornar os locais mais seguros buscando mitigar lesões graves em uma eventual queda. Para pessoas com
deficiência intelectual ou atraso cognitivo, busca-se entender como elas se relacionam com os integrantes
da família, para avaliar como a arquitetura pode contribuir para evitar abusos ou conflitos originários de
espaços pequenos ou proporções inadequadas de moradores por cômodo. Neste sentido, busca-se inovar
a qualificação dos profissionais para além de aspectos técnicos, aprofundando conhecimento a nível
emocional e de empatia.
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Figura: equipamentos para levantamento arquitetônico - esquerda: câmera termográfica / direita: esclerômetro
Fonte: Autor, 2022. Nota: identificações da IES foram removidas.

3.4 Desenvolvimento de projetos, apresentação das propostas às famílias e alteração dos projetos

A primeira etapa de desenho é o estudo preliminar de arquitetura com desenhos bi e tridimensionais. Nessa
fase, segue-se os conhecimentos prévios de como elaborar um projeto arquitetônico residencial unifamiliar. O
nível de complexidade é maior do que normalmente se estuda nas disciplinas, visto que é exigido estudos
também de instalações e dimensionamento estrutural em alguns casos específicos. A maior exigência é o
respeito ao limite orçamentário – atualmente com teto de R$35.000,00. Os alunos devem conceber já
considerando soluções de baixo custo e buscar soluções efetivas e seguras para a ampla demanda que
normalmente estes projetos exigem. Neste momento, a capacitação de orçamento é fundamental, visto que
erros nessa fase de projeto gera inconsistências no Projeto Executivo.

A principal demanda é a comunicação. Comumente os beneficiários possuem baixa instrução o que dificulta a
interlocução de ideias. Combinado com essa característica, os beneficiários também possuem a inclinação de
aceitar sem questionamentos as ideias dos arquitetos, por acreditarem no notório saber do profissional. Essa
combinação de situações nos leva a formular diversas estratégias de comunicação de projeto que permitem
que o cliente compreenda exatamente a proposta. Em resumo:

● Elaboração de Caderno Técnico com imagens 3D que facilitam a compreensão (item obrigatório).
● Elaboração de Caderno Ilustrado, em que o projeto técnico é explicado como uma história, contendo:

1) motivos do projeto; 2) diagnóstico urbano; 3) direitos dos beneficiários; 4) diagnóstico arquitetônico;
5) programa de necessidade contendo desejos da família e indicações dos arquitetos; 6) isométrica
resumo das propostas; 7) planta de construção e demolição; 8) planta baixa final; 9) planta de
cobertura; 10) plantas, isométricas, perspectivas com ponto de fuga, repertório e demais detalhes de
cada cômodo a ser reformado. Todos os desenhos são acompanhados de fotos da construção atual e
balões explicando detalhes relevantes do projeto.

Figura: duas páginas do caderno ilustrado - esquerda: isométrica resumo / direita: planta baixa explicada
Fonte: Autor, 2022.
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● maquetes físicas (com impressão 3D) da proposta. A maquete é impressa em escala igual ao da
prancha ilustrada, e não possui impressão do piso, assim é possível combinar os dois instrumentos.
Busca-se, com isso, que caso o beneficiário não entenda a representação bidimensional, a maquete
auxilie como referência espacial para compreender volumetricamente a proposta.

Figura: apresentação de três Estudos Preliminares para as beneficiárias – da esquerda para direita: 1) caderno ilustrado
e maquete física | 2) maquete e caderno sendo usada de forma combinada | 3) apresentação do projeto para beneficiária

surda com auxílio de intérprete de libras ao fundo | 4) maquetes impressas a serem apresentadas
Fonte: Autor, 2022. Nota: identificações da IES foram removidas.

Esse esforço adicional – em relação ao projeto de arquitetura de mercado – é necessário pois, caso o
beneficiário não compreenda com exatidão a proposta, ele poderá estar inclinado a aceitar o desenho. O
prejuízo é a posterior insatisfação, quando a obra for executada. Um caso já relatado é de os beneficiários
solicitarem a paralisação da obra alegando que está em desacordo com a proposta. Qualquer paralisação na
fase de execução implica em atraso do cronograma da obra, que por ser obra pública, deverá voltar à fase de
licitação e implica em uma extensão de prazo inconveniente para os beneficiários.

A inovação neste momento está nas estratégias de representação, explorando além da impressão 3D,
recursos visuais de simulação imersiva com óculos de realidade virtual.

3.5 Projetos Executivos e Apresentação final

Alguns estudos preliminares são retornados à IES com demandas de alteração solicitadas pelos beneficiários.
Neste momento são feitas as alterações com fins na elaboração do Projeto Executivo, orçamento final e
memorial descritivo.

Figura: representação final do Projeto Executivo (desenho e orçamento)
Fonte: Autor, 2022. Nota: identificações da IES foram removidas.
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Os alunos nesse momento têm oportunidade de aprofundar questões de detalhamento de projeto e estudo da
solução final, comumente pouco visto durante o curso. Ao final são entregues à CODHAB os cadernos a nível
executivo, com apresentação final às famílias beneficiárias.

4 A relação entre as diretrizes do curso e o Projeto de Extensão

É importante destacar que, desde de sua origem, este Projeto de Extensão teve como princípio as diretrizes
do Ministério da Educação que define:

A Extensão na Educação Superior Brasileira é a atividade que se integra à matriz curricular e à
organização da pesquisa, constituindo-se em processo interdisciplinar, político educacional,
cultural, científico, tecnológico, que promove a interação transformadora entre as instituições de
ensino superior e os outros setores da sociedade, por meio da produção e da aplicação do
conhecimento, em articulação permanente com o ensino e a pesquisa (BRASIL, 2018)2.

Ao mesmo tempo está em consonância com as diretrizes para os cursos de Arquitetura e Urbanismo em sua
integralidade, em especial, quando estabelecer que as diretrizes básicas do curso são: "§ 2º O curso deverá
estabelecer ações pedagógicas visando ao desenvolvimento de condutas e atitudes com responsabilidade
técnica e social e terá por princípios"2.

Por fim, também está de acordo com o Plano Político Pedagógico - PPP do curso de arquitetura e urbanismo,
o qual o Projeto de Extensão vincula-se. Buscou-se manter a clareza e coerência entre as diretrizes
curriculares dos cursos de arquitetura e urbanismo e procedimentos propostos. Na medida em que
complementa a formação dos alunos e aprofunda o conhecimento em um tema arquitetônico de profunda
importância para o contexto atual do Brasil.

5 Integração entre o Ensino, a Pesquisa e a Extensão

A integração entre os três pilares no Ensino Superior se expressa na proposta de ATHIS, promovida pelo
curso de arquitetura e Urbanismo, de forma evidente na mobilização dos docentes e discentes, especialmente
no âmbito do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, do Programa de Iniciação Científica - PIC, da
obrigação de inserção da Extensão na grade curricular, no uso da estrutura institucional, na construção de
habilidades para trabalho em equipe e no fortalecimento da ética profissional do futuro arquiteto urbanista.

A mobilização docente e discente permitiu discutir e inserir a ATHIS como uma das modalidades aceitas
pelo TCC. Antes da inserção, a temática era entendida como de baixa complexidade. Com a mobilização feita
entre docentes do curso, que levaram a temática ao Colegiado, foi desfeito esse entendimento inicial e
autorizado TCC com a temática em ATHIS, desde que atendam às demandas reais da sociedade em
consonância com os protocolos adotados pela CODHAB. Esse movimento foi importante, pois ampliou a
ATHIS no Curso de Arquitetura e Urbanismo para além do Projeto de Extensão inicialmente concebido,
permitindo avançar em pesquisas científicas, publicações de TCC e Projeto de Pesquisa no Programa de
Iniciação Científica.

Recentemente, em consequência da obrigatoriedade de curricularização da Extensão exigida pelo
Ministério da Educação, houve um amplo debate no curso sobre a revisão da grade curricular. Dentro deste
debate interno, importa dizer, que houve a inserção da ATHIS como disciplina com créditos integralmente de
extensão obrigatória para os novos alunos ingressantes no curso. Essa alteração é relevante para dar
notoriedade ao tema e, principalmente, para colocar em contato todos os alunos, independentemente da
carreira que irá percorrer em sua vida profissional como egresso. Nota-se que a experiência de Extensão

2 BRASIL. Ministério da Educação. Resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018. Estabelece as Diretrizes para a
Extensão na Educação Superior Brasileira. 2018.
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envolvendo a ATHIS dentro da instituição foi fundamental para comprovar que é possível implementar a
temática em disciplinas.

O projeto também mobiliza a estrutura física da Instituição, por meio da disponibilização dos recursos dos
Laboratórios de Informática, das Salas de Desenho, dos Laboratórios de Impressão 3D, da Maqueteria e
demais equipamentos e materiais oferecidos aos alunos. Isso permite que a instituição cumpra com sua
obrigação de oferecer serviços à comunidade.

Nestes espaços, a dinâmica de trabalho é estabelecida por meio de parceria e interação entre os membros
das equipes. Isso permite que os projetos sejam elaborados a muitas mãos, garantindo a qualidade do projeto
final. Bem como, permite que os alunos desenvolvam habilidades de trabalho em equipe, aprendam a
fazer concessões em suas ideias e escutam o posicionamento – por vezes conflitante – dos demais
membros da equipe. Estas habilidades são de difícil construção durante as disciplinas, visto que muitas vezes
são realizados trabalhos individuais limitando a possibilidade de interação em equipe. Essa interação
aproxima os alunos da realidade do mercado.

Para além dos resultados pedagógicos, os benefícios que melhor traduzem esse Projeto de Extensão são os
momentos das entregas dos Projetos Executivos aos Beneficiários. Estes momentos aproximam
empaticamente os alunos aos clientes e cria um círculo virtuoso que empodera as famílias beneficiárias pelo
seu acesso ao Direito à Moradia Digna. Os projetos são recebidos com alegria pelos beneficiários e os alunos
se sentem valorizados pelos sorrisos e agradecimentos durante as visitas às casas projetadas. Ademais,
demonstra qual o papel ético do arquiteto que atua na arquitetura social e recompensa o empenho em
solucionar a grave realidade socio-econômico-ambiental brasileira.

6 Valor agregado a partir do Projeto de Extensão

Atualmente, a integração entre a Extensão e o Ensino já possui valor agregado por meio de parcerias entre
os docentes, para ampliação das capacitações que são oferecidas, também, para os alunos não-vinculados
ao Projeto de Extensão. Muitos dos conhecimentos específicos fomentados neste Projeto de Extensão são
motivos de aprofundamento em disciplinas, e vice-versa, especialmente nas disciplinas de Projeto
Arquitetônico Habitacional, Orçamento, Topografia, Urbanismo e Planejamento Urbano, por exemplo:

● no contexto da disciplina de Orçamento, foram realizadas palestras e oficinas conjuntas entre os
alunos participantes do Projeto de Extensão e da disciplina "Orçamento", com profissionais da
CODHAB que possuem experiência em orçamento público, ampliando o escopo da disciplina, muitas
vezes orientada ao orçamento de obras privadas.

● os alunos que frequentaram a disciplina de Topografia, aprenderam no Projeto de Extensão a fazer
levantamentos com equipamentos mais simples, como mangueira de nível, que diminui os custos de
elaboração dos projetos de reformas;

● na disciplina de Urbanismo os alunos concentram esforços de interpretação sobre a realidade
sócio-urbano-econômica dos lugares de atuação do Projeto de Extensão, compreendendo o contexto
comunitário e reforçando a necessidade de atuação em espaços periféricos;

● na disciplina de Planejamento Urbano, os alunos são convidados a refletir sobre o panorama da
habitação social no Brasil, sobre as políticas habitacionais atuais e seus reflexos nos espaços
periféricos das cidades, o Projeto de Extensão é importante para que os estudos de parâmetros
urbanos dos espaços periféricos sejam estabelecidos considerando os modos de vida particulares
dessa população.
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As diversas colaborações e os resultados finais também foram motivo de apresentação dos projetos
elaborados em recente exposição realizada no Distrito Federal3 e de reportagem no DFTV2 da Rede Globo. A
exposição tinha como foco a questão habitacional, valorizando as experiências que promovem a Habitação de
Interesse Social. A reportagem permitiu divulgar de forma mais ampla o Direito à Moradia para a população
do DF.

Destaca-se a percepção positiva da iniciativa entre os alunos, considerando que dentre os envolvidos,
continuaram envolvidos na iniciativa 5 alunos. Bem como, já neste primeiro ano, o Projeto de Extensão deu
origem a um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) com foco específico em ATHIS atendendo cliente real a
partir da demanda apresentada pela CODHAB e outras pesquisas.

Figura: Esquerda - Exposição dos trabalhos / Direito - reportagem do DFTV sobre a iniciativa
Fonte: Autor, 2022.

A exposição teve duração de 30 dias e permitiu que outros profissionais tivessem contato com a experiência,
especialmente com os erros e os acertos, com fins na promoção de novas iniciativas que podem ter como
ponto de partida soluções que já foram testadas e comprovadas.

Estes resultados levam a afirmar a importância da integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão na
promoção integral da formação dos futuros profissionais em Arquitetura e Urbanismo.

7 Habilidades e competências para futura profissão de arquiteto e urbanista

Considerando que a experiência tem origem em uma Instituição de Ensino Superior, é importante destacar
que todo o trabalho se justifica na construção de habilidades e competências dos futuros arquitetos
urbanistas. Particularmente são competência dos desenvolvidas neste Projeto de Extensão, alinhadas as
definidas na Resolução CAU/BR n° 21 de (CAU, 2012)4: "II - coleta de dados, estudo, planejamento, projeto e
especificação; [...] IV - assistência técnica, assessoria e consultoria [...]; VII - treinamento, ensino, pesquisa e
extensão universitária; [...] IX  - elaboração de orçamento; X  - produção e divulgação técnica especializada;".

Os participantes do Projeto de Extensão fazem imersão na atividade profissional, sendo protagonistas da
atuação, com supervisão dos professores orientadores. O protagonismo se amplia para além da atuação
como Estagiário ou dentro de um Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo (EMAU). Os alunos são
convidados a se responsabilizar pela forma de condução dos projetos, embora, não sejam os Responsáveis
Técnicos. A responsabilização implica em desligamento do Projeto de Extensão, caso seja notada qualquer
atuação fora do esperado dentre as atribuições do arquiteto urbanista. Reproduzindo, portanto, o contexto de
um Escritório Social de Arquitetura e Urbanismo.

4 CAU. Resolução CAU/BR n° 21 de 2012. dispõe sobre as atividades e atribuições profissionais do arquiteto e
urbanista. 2012.

3 Optou-se por não divulgar o nome da exposição para garantir o anonimato da apresentação deste Projeto.
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Nesse sentido, é esperado que os alunos – no momento da elaboração dos projetos – envolvam-se em todas
as etapas do projeto de arquitetura residencial, sendo necessário fazer coleta de dados (como levantamento
arquitetônico de patologias da edificação, de dimensões, de necessidades da família etc); também é exigido
que os alunos prestem assistência técnica aos beneficiários, comunicando as soluções adotadas e
interagindo para que a arquitetura seja utilizada adequadamente; os alunos participam ativamente na
elaboração de laudos, especialmente, quando a moradia possui problemas estruturais, de conforto ou
configuração especial que leva a necessidade de os arquitetos responsáveis emitirem relatórios para a
CODHAB; todos, a todo momento, são convidados a compartilhar experiências e conhecimentos, contribuindo
em treinamentos para a equipe; são também capacitados para elaborar o orçamento da obra; e, por fim, são
participantes de produções e divulgação técnica especializada que contribui para construção conjunta do
conhecimento no campo da arquitetura e urbanismo.

Deve-se ressaltar que em todas essas atuações, os alunos sempre são monitorados e acompanhados pelos
professores/profissionais responsáveis pelos projetos. Neste processo, os profissionais Responsáveis
Técnicos corrigem qualquer tipo de desinformação, atuação inconsistente com normativas e legislações e
comportamento que ferem o código de ética. Os alunos são portanto protagonistas, mas são mediados pelos
profissionais, garantindo a qualidade do trabalho e o não exercício ilegal da profissão.

8 Relato final

A implementação da ATHIS deve ser uma luta e se inserir em diversos âmbitos da sociedade. O Direito à
Moradia não pode ser interpretado como um luxo a ser atendido pela arquitetura apenas pela ótica do
mercado. É com essas visões que se busca inserir a ATHIS como parte fundamental do curso de arquitetura e
urbanismo, especialmente considerando suas especificidades.

Na experiência de Projeto de Extensão, relatada neste documento, fica claro que não se busca competir com
a atuação dos profissionais de arquitetura, visto que os beneficiários não possuem renda para remuneração
dos arquitetos. Nota-se que os projetos elaborados com as ações aqui desenvolvidas, na escala de
atendimento necessária para a demanda atual, não representam risco ao mercado de projeto arquitetônico.
Ao mesmo tempo, sua realização permite contribuições inovadoras para o campo da pesquisa e extensão
universitária.

A fácil viabilidade desse Projeto de Extensão varia conforme cada IES. No entanto, o fornecimento de
projetos – considerando o mínimo exigido pela CODHAB – é possível a qualquer IES. Podendo cada
instituição inovar dentro dos recursos ali disponíveis. Isso viabiliza a implementação imediata dos
procedimentos descritos neste documento.

As vantagens deste Projeto de Extensão vão além do fornecimento de projetos às populações em
vulnerabilidade social, bem como, do fortalecimento da habilidade e competência dos alunos para atuar em
projeto arquitetônico de baixo custo vinculado à ATHIS. Fica evidente que essa iniciativa é provocadora de
reflexões críticas sobre o papel do arquiteto na sociedade brasileira atual, fomentando: Trabalho de
Conclusão de Curso e posterior inserção dos egressos neste mercado; pesquisas científicas que focam o
desempenho das edificações populares em diversos níveis; promoção de relações empáticas dos alunos com
os clientes e formas alternativas de lidar com o público a partir de escutas ativas; inserção curricular do tema
ATHIS como crédito de extensão obrigatório no curso; integração do ensino, extensão e pesquisa;
direcionamento ou aprofundamento da diretrizes curriculares do curso; e ganhos para o curso com produtos
de valor agregado.

Por fim, é importante destacar que os procedimentos aqui descritos são resilientes, pois adequam-se às
realidades em transformação dos beneficiários e às mudanças institucionais, mais frequentes nesse período
pós-pandêmico. Desta forma, é de se esperar que o Projeto de Extensão se transforme ainda mais nos
próximos semestres, ajustando-se às novas realidades.


