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Em Busca da Qualidade de Vida

1 O projeto foi desenvolvido sob a coordenação geral de Simone Cynamon Cohen, a coordenação executiva e de pesquisa urbanística de 
Carmen B. Silveira e a coordenação de pesquisa social de Gisélia Potengy.

Cada lugar é, à sua maneira, o mundo. (...) Mas, também, 
cada lugar, irrecusavelmente imerso numa comunhão com o 

mundo, torna-se exponencialmente diferente dos demais. 

Milton Santos

Este capítulo apresenta as ideias norteadoras e algumas ações do projeto Uma 

Proposta de Hábitat Saudável em Comunidade Vizinha ao Campus Fiocruz 

da Mata Atlântica, realizado entre 2008 e 2010, por intermédio do Programa de 

Desenvolvimento do Campus Fiocruz da Mata Atlântica (PDCFMA) em parceria 

com a Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (Ensp).1 Consistiu em 

uma investigação em Curicica1, uma de sete comunidades da antiga Colônia 

Juliano Moreira (CJM), localizada no bairro de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, e 

integrante do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC‑Colônia). 

A experiência respaldou‑se no conceito ampliado de saúde, que transcende  

o entendimento de saúde como ausência de doenças e afirma a relação desta com o 

acesso às condições essenciais para assegurar a qualidade de vida. Trata‑se, desse 
modo, de compreender a saúde como “uma importante dimensão da qualidade 
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de vida” (OMS, Carta de Ottawa, 1986: 1‑2). Tal compreensão se entrelaça – e 
muitas vezes se confunde – com o conceito de qualidade de vida. Constituem, 
ambas, concepções polissêmicas que englobam as diversas dimensões da 
existência das sociedades humanas. Pode‑se entender qualidade de vida como a 
“capacidade de uma comunidade de desfrutar de uma vida média longa de forma 
saudável, ou seja, ‘viver muito’ e ‘viver bem’” (Keinert & Karruz apud Vitte & 
Keinert, 2009). Se for adotado o ponto de vista do Grupo de Qualidade de Vida 
da divisão de Saúde Mental da Organização Mundial da Saúde, qualidade de vida 
é “a percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto da cultura e 
sistema de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, 
padrões e preocupações”(The Whoqol Group, 1994). A primeira abordagem alude 
a uma visão objetiva das condições de vida de uma determinada comunidade, 
enquanto a segunda remete a uma percepção subjetiva dos indivíduos referida 
às diferentes sociedades em que vivem. 

Essas concepções carecem de aprofundamento, sobretudo ao se analisar 
as sociedades moderno-contemporâneas como sociedades complexas, conforme 
o antropólogo Gilberto Velho. Desse modo, acentua‑se a problemática a ser 
examinada, por verificar‑se, em tais sociedades, “uma tendência de constituição 
de identidades a partir de um jogo intenso e dinâmico de papéis sociais, que 
se associam a experiências e a níveis de realidade diversificados, quando não 
conflituosos e contraditórios” (Velho, 1999: 8). 

Em razão das restrições concernentes à materialização de um projeto que 
buscava viabilizar instrumentos destinados a políticas públicas em contextos 
socioespaciais desiguais e fragmentados, as ações propostas ficariam distantes do 
aprofundamento requerido ao considerarem‑se as abordagens acima esboçadas. 
Assim, também, a sua relação com as condições de saúde nos assentamentos 
urbanos irregulares. Sob tais condições, procurou‑se ampliar e complementar 
o escopo de atuação da gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), por meio 
de algumas reflexões e ações que se revelaram necessárias à investigação 
desenvolvida. Com esse intuito, deu‑se relevo ao estudo da habitação saudável 
como condição essencial à qualidade de vida, compreendida no contexto do 
direito à cidade, e, nesse sentido, identificada com o movimento nacional pela 

moradia digna,2 indispensável à ampliação dos propósitos do SUS.3 

2 Ver, a respeito, o documento “A luta por moradia e pelo Direito à Cidade”. Disponível em: <www.moradiadigna.org.br/moradiadigna/
v1/index2.asp?p=19&id=70>. Acesso em: 31 mar. 2010.
3 Cabe destacar a lei n. 11.124/2005, que institui o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS). O art. 4º (alínea c do inciso I) 
dessa lei considera a “moradia digna como direito e vetor de inclusão social”.
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Nessa perspectiva, a reflexão ora exposta fundamenta‑se em três premissas 
básicas. Inicialmente, sublinha a assertiva de que a saúde é condicionada por 
um amplo conjunto de fatores e é construída individualmente, mas também – 
e de forma especial – coletivamente. Portanto, não prescinde da ampliação 
da solidariedade, tendo em vista a complexidade das sociedades humanas.  
A segunda, por extensão da primeira, ressalta que o objetivo comum de buscar uma 
compreensão dos distintos aspectos que afetam, condicionam ou determinam a 
saúde não é assegurado somente pelo setor saúde e depende, para ser alcançado, 
do trabalho articulado de um conjunto de atores sociais, com base em ações 
intersetoriais e transdisciplinares e, por suposto, na participação social. Finalmente, 
assinala que as ações em saúde, nessa concepção ampla, devem se adequar às 
necessidades dos diferentes lugares sem deixar de compreender as diferenças 
relativas às dimensões sociais, culturais e econômicas, conforme se preconiza na 
Carta de Ottawa (OMS, 1986: 2)4 e em diversas políticas públicas e investigações 
contemporâneas que reconhecem a diversidade de ângulos analíticos passíveis 
de apreciação no que concerne à elucidação das condições de vida. 

Cabe frisar que tais premissas devem ser compreendidas tanto por sua 
complexidade relativa à implementação de projetos e ações vis-à-vis as observações 
anteriores, quanto pelo exame das possíveis dificuldades adicionais geralmente 
associadas à gestão urbana em seu sentido amplo, em razão das disputas entre 
posturas políticas distintas muitas vezes presentes nas políticas públicas.

Os objetivos principais que fundamentaram o estudo e a intervenção do 
projeto e que sintetizam a proposta anteriormente delineada, em traços gerais, 
consubstanciaram‑se nos seguintes pontos: 

•  desenvolver, avaliar e sistematizar metodologia transdisciplinar e participativa 
para intervenção em assentamentos urbanos irregulares, visando à promoção 
da qualidade de vida dos moradores da comunidade‑alvo e à sua apropriação 
em projetos semelhantes; 

•  desenvolver indicadores de vulnerabilidade física e social como instrumento 
de identificação das condições de habitação e saúde, passível de ser utilizado 
em políticas públicas; 

•  contribuir para a difusão do conceito e da prática da promoção da saúde, pelos 
beneficiários diretos – moradores e pesquisadores – e, de forma indireta, pelos ges‑ 
tores públicos, abarcando portanto a intersetorialidade dos atores sociais 
envolvidos. 

4 Relacionada à Primeira Conferência Internacional de Promoção da Saúde.
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Em razão da complexidade do projeto aqui analisado, para o escopo deste 
capítulo, optou‑se por enfocar a abordagem metodológica e o desenvolvimento 
de indicadores de vulnerabilidade física de maneira mais aprofundada que os 
indicadores de vulnerabilidade social. Considera‑se que o foco aqui selecionado 
examina aspectos significativos para contribuir na elaboração de políticas 
públicas.5 

Cidades Saudáveis no Contexto da Promoção da Saúde: 
urbanização capitalista e saúde nas grandes cidades

O movimento de cidade saudável iniciado na década de 1970, com base em 
reflexões sobre uma concepção ampla de saúde, desenvolveu‑se na década seguinte 
e teve como marco a Primeira Conferência Internacional sobre Promoção da 
Saúde realizada em Ottawa, Canadá, em 1986. O processo expandiu‑se para algu‑ 
mas cidades europeias e, posteriormente, na década de 1990, abarcou algumas 
cidades da América Latina com apoio da Organização Pan‑Americana da Saúde/
Organização Mundial da Saúde (Opas/OMS). Entre outras dimensões, buscou 
responder à crise das condições de saúde, compreendida como um dos problemas 
da urbanização crescente. Assim, o processo saúde‑doença uma vez mais foi 
pensado sob a lógica do habitar e do hábitat, incluindo formas de intervir na 
cidade para a promoção de uma pressuposta melhoria da qualidade de vida e, 
portanto, da saúde coletiva.

Desencadeado nas últimas décadas do século XX, esse movimento tem sido 
relacionado à crise das cidades que engendrou o movimento sanitário, a partir 
de meados do século XIX, nos países europeus. Malgrado as diferenças entre 
contextos, no intuito de auxiliar na compreensão da problemática atual que 
envolve as grandes cidades dos países centrais e se manifesta também nos países 
emergentes, como o Brasil, procura‑se evidenciar algumas questões cruciais sobre 
o processo de urbanização daquele período.

Com a expansão do modo de produção capitalista na sua fase industrial, 
verificou‑se um aumento populacional sem precedentes em algumas cidades 
europeias, graças “à diminuição da taxa de mortalidade que, pela primeira 
vez, se afasta decididamente da de natalidade” e à mudança na distribuição de 
habitantes – êxodo rural‑urbano – “provocada pelas primeiras transformações 

5 Outra análise dos indicadores de vulnerabilidade física e social  voltará a atenção para a relação entre a forma das habitações e o 
conteúdo social das famílias que nelas residem. Do cruzamento entre aspectos referidos aos dois grupos de indicadores, problematizados 
nas oficinas com os moradores e na mesa intersetorial, buscar-se-á compreender com mais profundidade essa relação socioespacial.



193

Em Busca da Qualidade de Vida

organizativas e acentuada pelas inovações técnicas” (Benevolo, 1994: 15‑16). 
Instaurou‑se uma crise nessas cidades, nas quais o tecido urbano tornou‑se 
congestionado e o ambiente construído passou a revelar numerosos problemas 
quanto à densidade de ocupação, poluição atmosférica e dos rios, distribuição dos 
equipamentos e funções urbanas, e no que diz respeito à circulação intraurbana. 
As contradições da industrialização acarretaram prejuízo à qualidade de vida 
urbana e se expressaram nitidamente em três aspectos: as condições precárias 
das habitações, sobretudo as construções populares; as condições sanitárias 
deficitárias causadoras de epidemias que atingiram grande parte das cidades; e as 
condições de trabalho desumanas impostas nas fábricas, as quais desencadearam 
fortes movimentos populares (Benevolo, 1976; Howard, 1996). 

Com o propósito de superar essa situação formaram‑se duas vertentes 
principais de atuação nas grandes cidades: uma que negava qualquer possibilidade 
de solução nas estruturas espaciais existentes e propunha a criação de novas 
cidades; outra que desenvolvia a sua ação por meios administrativos e normativos, 
numa tentativa de superar as contradições (Benevolo, 1976, 1994). 

A primeira baseava‑se fundamentalmente nas concepções dos socialistas 
utópicos, ou utopistas sociais, oriundas do final do século XVIII e das primeiras 
décadas do século XIX. Essa visão propunha modelos de cidade com base em 
desenho de um espaço físico novo, fundamentado numa organização social 
também nova. Tratava‑se de idealizações de cidade que negavam as estruturas 
então existentes, abstraindo a complexidade socioespacial que as produzia. 
Fracassaram as primeiras aplicações práticas desses modelos alternativos de cidade – 
severamente questionados pelos socialistas científicos, particularmente Karl Marx 
e Friedrich Engels, no Manifesto do Partido Comunista, de 1848 (Marx & Engels, 
s/d: 73; Benevolo, 1976). Posteriormente, foram retomadas pelo poder público, 
a partir da segunda metade do século XIX, então despolitizadas e transforma‑ 
das em propostas de cidades fundamentalmente técnicas (Choay, 1979). 

Desse modo, algumas de suas concepções foram concretizadas, com resultados 
parciais e duração restrita. No entanto, assinala‑se a apropriação de algumas 
de suas ideias, como a “‘unidade de habitação’ com um número limitado de 
habitantes, as instalações centralizadas, os pátios, a rue intérieure, a circulação 
de viaturas no andar térreo – com certas soluções de arquitetura moderna” 
(Benevolo, 1994: 94).  Evidencia‑se, ainda, a emergência do último representante 
dos socialistas utópicos, o inglês Ebenezer Howard, no fim do século XIX, que 
desenvolveu a proposta de cidade-jardim, com numerosos desdobramentos e 
aplicações práticas. Cabe realçar que Howard sofrera influência das...
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ideias do Movimento Sanitário e propostas de pensadores que queriam 
reverter a miséria das comunidades, recomendando que as cidades 
mantivessem o ar limpo, o transporte público eficiente, construíssem 
hospitais e instituições para idosos e doentes mentais, proibissem o álcool 
e o tabaco, e adotassem medidas de saúde no trabalho. (Gentille apud 
Pelicioni, 2000: 22)

A segunda vertente, vinculada à ação do Estado, abarcava a legislação urba‑ 
nística moderna, que se desenvolveu, sobretudo, entre 1830 e 1850. Estabe‑
leceram‑se normas de ocupação urbana que ordenavam o uso do solo e permitiam 
intervenções urbanísticas mais drásticas, chamadas reformas urbanas. Tratava‑se 
de obras públicas que procuravam solucionar os problemas da cidade mediante 
destruição e reconstrução dos espaços.

As leis da urbanística moderna foram instauradas na Inglaterra a partir da 
reforma da Constituição inglesa, em 1832, quando se buscou institucionalizar as 
intervenções nas estruturas urbanas bastante modificadas pelo processo industrial, 
notadamente com perda significativa de sua urbanidade. Ressalta‑se o fato de, em 
1835, serem instituídas as administrações municipais eletivas, em substituição às 
antigas instituições feudais. Destaca‑se, ainda, o surgimento das leis sanitárias – 
pela necessidade de remediar os males da cidade industrial, no mesmo período, 
entre 1830 e 1850. Reiterando, eram os técnicos e os higienistas, que naquele 
período dominavam a organização das cidades, os proponentes dos “primeiros 
instrumentos urbanísticos modernos”: as leis sanitárias (Howard, 1996: 25).

Conquanto seja a Inglaterra a precursora, foi na França que se instituiu a 
mais antiga lei urbanística que, em 1850, propiciou as primeiras intervenções 
urbanas drásticas.6 Amplamente conhecidas, constituem importante atuação 
pública no espaço físico de Paris, transformando o sistema viário do centro e do 
subúrbio, entre outras providências, numa cidade que já passava de um milhão 
de habitantes.7 No Brasil houve vários exemplos, mas a primeira grande reforma 
urbana, conhecida como haussmanização, foi executada no Rio de Janeiro entre 
1902 e 1906, com a denominação Reforma Passos. 

Apesar de constituírem‑se em formas de atuação aparentemente distintas, 
pode‑se constatar que ambas (as propostas de cidades novas e de leis e intervenções 

6 Trata-se das obras executadas pelo barão Georges Haussmann, entre 1853 e 1869, então prefeito de Paris.
7 Em seu conjunto, tais obras foram muito complexas, cabendo enfatizar que se tornaram exemplos para desdobramentos posteriores 
tanto em outras cidades francesas quanto em grandes cidades européias: Bruxelas, entre 1867 e 1871; Barcelona, em 1859; Estocolmo, 
em 1866; Viena, em 1876; e outras. O modelo também foi apropriado na América Latina: na cidade do México, em 1860, em Buenos 
Aires, entre outras.
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urbanas aplicadas às estruturas espaciais existentes) provêm de concepções de 
cidade semelhantes, respaldadas, em síntese, na ideia de um espaço urbano 
ordenado, equilibrado, e que deveria assimilar as conquistas técnicas decorrentes 
da industrialização. Tal ideia tem sido recorrente desde a origem das disciplinas 
que estudam as cidades como um objeto global na primeira década do século XX, 
quando surgem na Inglaterra, na França e nos Estados Unidos, algumas escolas 
de pensamento sobre as cidades. As disciplinas instituem a denominada 
“ciência urbana” que, desde o seu início, vincula‑se a uma atuação prática, o 
“planejamento urbano” (Topalov, 1991: 29‑30).

Para compreender, ao menos parcialmente, a instauração nas últimas 
décadas de políticas públicas referidas à promoção da saúde – que envolvem 
o equacionamento dos problemas urbanos relacionados à qualidade de vida – 
remete‑se à proposta de cidade‑jardim, que tem sido mencionada pela proximidade 
de suas premissas com as propostas de cidades saudáveis e sustentáveis. Maria 
Cecília Focesi Pelicioni sinaliza que a concepção de Howard passou por algumas 
modificações e incorporou processos mais democráticos, incluindo consulta e 
participação popular. Desse modo, foi reconstruída e apropriada “como estratégia 
de nível local no movimento de Promoção da Saúde (...) no Canadá, como o nome 
de ‘Cidade Saudável’, no começo da década de 1970 (...)” (Strozzi & Giacomini 
apud Pelicioni, 2000: 22).8 

Não essencialmente relacionados a esse movimento, no Brasil, a partir da 
década de 1950, realizaram‑se projetos inspirados na concepção de cidade‑
jardim: “a terra barata começa a ser retalhada em novos ‘jardins’, parentes já 
muito distantes dos originais ingleses” (Santos, 1988: 43). A aguda observação 
de Carlos Nelson Ferreira dos Santos pode ser apropriada para diversos outros 
exemplos de implementação da proposta de cidade‑jardim em cidades brasileiras,9 
em que se verificaram apropriações de forma, independentes do conteúdo social 
preconizado por Howard, adaptadas aos nossos processos de ocupação urbana 
pelo mercado imobiliário.

Finalmente, sintetizam‑se alguns aspectos que podem contribuir para a 
abordagem que se afigura significativa neste capítulo. Assim, alude‑se aos pen‑
samentos sobre as representações de cidade saudável, conceito baseado na visão 
ampliada de saúde que aponta para a qualidade de vida urbana e, especialmente, 
para a força de permanência das ideias higienistas que perpassaram os projetos 

8 Ver, a respeito, Liza (2003). 
9 Ver, a respeito, Howard (1996).
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urbanísticos. Nesse contexto, evidenciam‑se as configurações urbanas referidas 
a padrões específicos e necessários de salubridade, relacionando‑os a um ethos 
urbano globalizado. Tratar as cidades como adoecidas constituiria uma maneira 
de identificar meios, planos, estratégias e métodos para torná‑las saudáveis. 
No Brasil, tal compreensão adquire um aditivo de vulto, em razão da imensa 
desigualdade, cristalizada socioespacialmente com seus efeitos contraditórios: 
déficits de habitação, especulação imobiliária, carência de equipamentos públicos 
e de infraestrutura. 

Nessa direção, remete‑se ao direito à cidade, narrativa recorrente nos meios 
acadêmicos e nos movimentos sociais. Haveria um quadro rígido de entendi‑ 
mento acerca da cidade saudável impreterivelmente demarcado em bases 
de propriedades de significação em que se consideram os imperativos da 
insalubridade social? Nesse cenário, sob que paradigmas se deve pensar a cidade 
saudável? Que políticas públicas poderiam ser formuladas? Nas ideias do projeto 
aqui exposto, sublinha‑se a proposta de abordagem metodológica e a produção 
de indicadores como um dos caminhos que poderiam contribuir na busca de 
um hábitat humano necessário e desejável.

Os Caminhos da Pesquisa: a proposta metodológica

A noção de promoção da saúde que respaldou a concepção do projeto tem sido 
relevante no contexto da “renovação do pensamento sanitário contemporâneo 
buscando contrapor‑se ao modelo biomédico, hospitalocêntrico e curativo 
que domina (...) desde o século XIX” e por atentar, de alguma forma, para a 
abordagem dos determinantes sociais no processo saúde‑doença, ao preconizar 
ações derivadas de articulação intersetorial, por meio de visão interdisciplinar e 
de participação social (Rabello, 2010: 80). Conforme as premissas expostas no 
início deste capítulo, contudo, procurou‑se adotar uma visão transdisciplinar, 
que busca uma compreensão mais complexa que aquela da interdisciplinaridade. 

Interessante salientar, na noção de promoção da saúde, o enfoque no cotidiano 
das populações e nos condicionantes da qualidade de vida, incluindo aspectos 
sociais, culturais, econômicos, educacionais, habitacionais e ambientais, de modo 
geral, o que conforma um campo de saúde pública com uma concepção de saúde 
positiva. Nessa direção, na metodologia implementada no projeto, valorizaram‑se 
os conceitos de memória, habitação e hábitat saudável, bem como de cidade 

saudável e de direito à cidade, pressupondo que tal reflexão pode contribuir para 
fundamentar propostas de intervenção em assentamentos urbanos irregulares. 
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Considerou‑se a relação da habitabilidade e de cidade saudável com o direito 
à cidade, no sentido do direito à vida plena, conforme Henri Lefebvre ([1968]2001: 
117): “O direito à cidade [...] só pode ser formulado como direito à vida urbana, 
transformada, renovada”. Acionaram‑se, igualmente, as ideias do autor no que 
concerne à compreensão da cidade no contexto do seu modo de produção, 
articuladas às potencialidades presentes no pensamento sobre o direito à cidade 
que deveriam conduzir à transformação espacial necessária no processo de 
urbanização. Em suas palavras: 

O direito à cidade se manifesta como forma superior dos direitos: direito 
à liberdade, à individualização na socialização, ao hábitat e ao habitar. 
O direito à obra (à atividade participante) e o direito à apropriação (bem 
distinto do direito à propriedade) estão implicados no direito à cidade.
(Lefebvre, 2001: 135)

Com esse propósito, enfatizou‑se a ideia de apropriação associada à parti‑

cipação social efetiva, por suposto, incorporada transversalmente aos enfoques dis‑ 

ciplinares adotados e explicitados a seguir. Sumariando, a metodologia desen‑

volvida adotou abordagem socioespacial e antropológica nas seguintes dimensões: 

arquitetônica e urbanística; de saúde ambiental; simbólica, histórica e cultural; 

econômica, demográfica e educativa. Os procedimentos metodológicos desen‑

cadearam‑se por meio de pesquisas quantitativa e qualitativa que propiciaram a 

produção de indicadores de vulnerabilidade física e social referidos às moradias 

da comunidade investigada. Tais indicadores foram problematizados em seis 

oficinas de educação socioespacial para o hábitat saudável, mediante um processo 

participativo e em uma mesa intersetorial, que consistiu de um encontro com 

representantes do poder público e dos moradores para debate e reavaliação da 

proposta.

A Figura 1, a seguir, sintetiza as dimensões essenciais da abordagem metodo‑

lógica para o desenvolvimento dos indicadores de vulnerabilidade física e social 

nas habitações de tais assentamentos urbanos.

A proposta metodológica apresentada na Figura 1 se desenvolveu estruturada 

em cinco etapas subdivididas em 21 atividades, conforme a Figura 2.

Ressalta‑se que a essencialidade contida nos requisitos do projeto considerou 

as recomendações existentes no conjunto legal em vigor, especialmente 

nas áreas da saúde (lei n. 8.080/90 e lei n. 8.142/90), habitação/urbanismo  

(lei n. 11.888/08) e assistência social (lei n. 8.742/93 e Norma Operacional 

Básica do Sistema Único de Assistência Social – Nob‑Suas/05, alterada em 2012).  



198

Cidades saudáveis? alguns olhares sobre o tema

De forma a complementar essa exposição da metodologia praticada, expõe‑se, 

a seguir, os procedimentos adotados e sintetizam‑se mais algumas concepções 

essenciais para o desenvolvimento do projeto.

Para a estruturação da equipe identificou‑se a necessidade da conjugação de 

saberes específicos de diferentes áreas do conhecimento – ponto central no modelo 

de trabalho preconizado. A equipe de trabalho foi formada por profissionais e 

estagiários de origens disciplinares distintas envolvendo os campos da habitação 

e urbanismo, da assistência social, cultural e da saúde. Desde a fase da elaboração 

do questionário até o formato final utilizado e durante todo o projeto, a presença 

de diferentes visões permitiu uma compreensão ampla do objeto de estudo: as 

equipes que realizaram o trabalho de campo da pesquisa foram compostas por 

duplas de arquitetos e cientistas sociais, além de um supervisor de campo que 

se responsabilizava pela parte operacional, pelo cumprimento de todas as etapas 

da entrevista e pelo controle da qualidade da informação.

Conforme assinalado ainda no início deste capítulo, a escolha da comunidade 
se deu entre sete localizadas na área da antiga Colônia Juliano Moreira (CJM). 
Curicica1 situa‑se no bairro de Jacarepaguá, XVI Região Administrativa (RA) da 
cidade do Rio de Janeiro. Por ser alvo do Programa de Aceleração do Crescimento 
(PAC) em curso naquela área, o PAC‑Colônia, o investimento do projeto poderia con‑ 
tribuir para a melhoria das condições de habitação e do hábitat considerando‑se  

Figura 1 – Esquema da proposta metodológica do projeto
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Figura 2 – Atividades desenvolvidas nas cinco etapas do projeto

as intervenções urbanísticas previstas pelo município. Tratou‑se de uma expe‑ 
riência em pequena escala, em um universo possível de ser investigado, con‑
siderando os recursos disponibilizados para a pesquisa, as condições de moradia 
analisadas no levantamento e a equipe alocada no projeto.

A escolha de Curicica110 justificou‑se, também, com base na observação de 
algumas de suas características quando comparada às outras seis comunidades 

10 Grosso modo, a comunidade delimita-se, geograficamente, com o campus Fiocruz da Mata Atlântica (CFMA) ao norte e a oeste, o 
Centro de Referência Professor Hélio Fraga (CRPHF) a leste e a estrada de Curicica ao sul. O acesso até o local é feito por tal estrada, que 
margeia a parte frontal da ocupação.
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vizinhas ao CFMA: tratava‑se da menor (contava com menos de trezentos 
moradores) e mais antiga (com aproximadamente 60 anos de existência), 
condições que favoreciam a amplitude e o aprimoramento do estudo diagnóstico. 
O grau de enraizamento da comunidade em seu território, as redes sociais baseadas 
em relações de parentesco e de grupos religiosos que valorizavam a ocupação 
daquela área e fortalecem o sentido de pertencimento foi outro fator preponderante 
na escolha. Em adição, o trabalho em Curicica1 seria facilitado pela influência 
não ostensiva da milícia11 (é comum tal presença na região). 

Também influenciou a cobertura da comunidade pela Estratégia de Saúde 
da Família (ESF) e pela política de vigilância da exclusão social que tem os 
Centros de Referência da Assistência Social (Cras) como núcleo de articulação 
da rede social. A operação do ESF e do Cras na comunidade, somadas à atuação 
pontual da Secretaria Municipal de Habitação (SMH) em função do PAC‑Colônia, 
permitiu almejar – como um desdobramento possível do projeto – a difusão do 
conhecimento produzido para as equipes de saúde, assistência social e habitação, 
fato que representaria uma inovação no campo das políticas públicas (Cynamon 
et al., 2004). 

Diante da dificuldade de obtenção de dados desagregados sobre as condições 
gerais de vida da população e de suas moradias nas áreas a serem urbanizadas 
pelo PAC‑Colônia e, em particular, da comunidade de Curicica1 – conquanto 
haja informações nos cadastros das ESF e dos Cras – estabeleceu‑se como primeiro 
passo a realização de um diagnóstico da comunidade, por intermédio de uma 
pesquisa quantitativa.

Com esse intuito, elaborou‑se um questionário com perguntas estruturadas 
e semiestruturadas para ser aplicado, preferencialmente, à pessoa responsável 
pelo domicílio, ou pelo cônjuge.12 As questões, selecionadas, buscavam dar 
conta de parte substancial das características socioespaciais da comunidade 
e tinham como objetivo conhecer as relações prováveis das condições de 
habitabilidade das moradias – construtivas, de salubridade e de manutenção –, 
com os aspectos econômicos, demográficos, educativos e de saúde. Nessa pers‑
pectiva, os questionários aplicados no projeto abordaram questões que vão 
desde a composição familiar e sua situação socioeconômica até as características 

11 Os autores se referem aos esquadrões de extermínio, organizações paramilitares organizadas em milícias particulares que controlam 
regiões da cidade. Ressalve-se que a legislação brasileira ainda carece de definição específica para as expressões suprarreferidas apesar 
dos textos do art. 288-A do Código Penal e da lei 12.694/2012.
12 As duplas de pesquisadores foram autorizadas a contatar outros membros da família, como último recurso.
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da edificação e seu entorno. Definiu‑se que cada entrevistador elaboraria diário 
de campo para complementar as informações coletadas com a aplicação do 
questionário e que seria feito o croqui de cada residência visitada para auxiliar a 
avaliação dos aspectos pertinentes à salubridade das mesmas, como as condições 
de iluminação, de ventilação, umidade, entre outras. 

Inicialmente, procedeu‑se à divisão da comunidade em sete setores identi‑
ficados em planta  (Figura 4). O critério adotado para tal divisão foi a organização 
espacial da comunidade formada por agrupamentos de lotes com acessos comuns. 
Essa setorização, viabilizou a organização do segundo momento da pesquisa: o 
levantamento de campo, realizado por seis duplas de pesquisadores, como já 
mencionado, formadas por arquitetos e cientistas sociais. A intenção era abranger 
todo o universo estudado. Para tanto, foram feitas várias visitas a campo, até 
que a maior parte do contingente populacional tivesse sido encontrada em 
casa e o questionário aplicado a um número de moradores significativamente 
representativo da comunidade em foco. 

Deu‑se início ao trabalho de campo com um encontro com os moradores para 
exposição do projeto, debate e apresentação dos entrevistadores que começariam a 
transitar pela comunidade. Tal contato permitiu estabelecer relações de confiança 
entre pesquisadores e moradores e possibilitou uma aproximação e compreensão 
de aspectos relevantes da comunidade, além de facilitar os retornos e as conversas 
complementares para esclarecimentos. 

Instruídas a realizar a entrevista em um clima de conversa, de preferência com 
o pesquisador sentado, em todos os casos as duplas de pesquisadores obtiveram 
acesso ao interior das residências. Durante todo o trabalho de campo, realizaram‑
se registros fotográficos e os moradores, quando solicitados, disponibilizaram seus 
acervos particulares de fotos e documentos. A aplicação do questionário atingiu 
moradores de 68 domicílios e, em 63,2% dos casos, as entrevistas se efetivaram 
com uma única visita ao domicílio, em sua maioria feitas nas condições almejadas.  

Em vista de a estratégia conjugar a percepção de campos disciplinares distintos, 
enquanto o especialista em ciências sociais iniciava a conversa e as questões de 
cunho social, demográfico e econômico, o arquiteto tratava dos aspectos da 
edificação e do seu uso – por meio de observação direta e das perguntas estru‑
turadas no questionário. Tal profissional também era encarregado de elaborar 
o croqui da habitação visando à identificação gráfica das condições internas de 
habitabilidade, como umidade, ventilação e outras. Com o objetivo de manter 
a qualidade da informação, estabeleceu‑se a rotina de controle dos questionários 
aplicados no retorno do campo. Essa operação foi fundamental para buscar‑se 
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uma compatibilização entre as diferentes compreensões sobre algumas respostas 
e os respectivos registros pelos entrevistadores. O diálogo permanente entre os 
membros da equipe foi essencial a uma compreensão a respeito das perguntas e à 
busca de uma homogeneização no preenchimento das respostas. Constatavam‑se, 
assim, as dificuldades, mas, também, a riqueza do trabalho transdisciplinar no 
entendimento diferenciado de certas questões.

Todos os dados obtidos13 passariam por uma análise crítica da equipe de 
trabalho, no intuito de esclarecer dúvidas no preenchimento do questionário e 
atingir‑se uma homogeneidade nas informações coletadas para viabilizar a sua 
codificação e posterior digitalização em um banco de dados. O levantamento de 
campo também permitiria a correção da delimitação dos lotes (ao todo, 49) e dos 
limites das edificações contidos na planta cadastral fornecida pela prefeitura da 
cidade. O mapa da comunidade foi, assim, redesenhado para evidenciar a divisão 
real dos lotes e a definição do número de domicílios existentes (identificados 
pela existência de fogões, equipamento essencial da moradia, caracterizando o 
espaço da cozinha). 

No terceiro momento da pesquisa, analisaram‑se os dados extraídos das 
respostas obtidas na aplicação do questionário e relacionados às características 
físicas do domicílio (aspectos relevantes para avaliação dos níveis de vulnerabi‑
lidade e salubridade das edificações) e os croquis das edificações, complementados 
com observações sobre as condições de moradia. Buscava‑se identificar: as 
tipologias arquitetônicas segundo o número de cômodos; os tipos de materiais 
empregados na construção; e as condições de conforto no interior da moradia, 
incluindo a relação entre o número de moradores e o número de compartimentos 
utilizados como dormitórios. 

A prática de redação de diários de campo permitiu o registro de acontecimentos 
cotidianos no campo, desde o momento em que os pesquisadores entravam na 
comunidade – como eram recebidos e outras observações significativas –, até a 
volta ao escritório. Esse instrumento revelava, necessariamente, o olhar de cada 
pesquisador, diferenciado pelo viés de sua especialidade e de sua subjetividade. 
Mostrou‑se particularmente rico na troca de impressões entre os componentes 
da equipe sobre aspectos importantes da comunidade não contemplados pelo 
questionário, servindo para sincronizar e aprofundar o conhecimento sobre o 
território em estudo.

13 Excetuando-se seis casas não ocupadas, não fizeram parte da pesquisa apenas 18 dos 92 domicílios (79% daquelas ocupadas no 
período), seja pela ausência dos moradores, não encontrados nas diversas visitas realizadas, ou pela recusa dos mesmos em participar 
da pesquisa.
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Por meio da análise das perguntas abertas, observação e elaboração de diários 
de campo, constatou‑se, no quarto momento, a importância dos aspectos 
relacionados à higiene dos domicílios e à presença de animais domésticos e 
silvestres. Foram identificados alguns hábitos que poderiam estar relacionados 
ao surgimento de doenças e, nas edificações, problemas quanto ao estado de 
conservação que poderiam oferecer riscos a seus moradores. Após a análise das 
informações incluídas no banco de dados da pesquisa verificou‑se a necessidade 
de levantar, de forma sistematizada, alguns aspectos considerados imprescindíveis 
à compreensão das condições construtivas e de manutenção da moradia e que 
integram o panteão de temas significativos da promoção da saúde. 

Careciam de identificação mais precisa variáveis que influenciam a saúde 
humana registradas de forma qualitativa. Por esse motivo, um questionário 
complementar, composto de perguntas fechadas, foi aplicado no quinto 
momento. Como alguns moradores não foram encontrados, no total atingiu‑se 57 
domicílios (66% do total dos ocupados), resultado que ainda permitiu a obtenção 
de um conjunto significativo de respostas. Todos os dados foram codificados e 
incluídos em um banco de dados.14 Em seguida, procedeu‑se ao cruzamento das 
variáveis consideradas relevantes e realizou‑se a análise. 

No Gráfico 1 são demonstrados os quantitativos de domicílios da base de 
análise do diagnóstico e dos indicadores de vulnerabilidade social (68) e da base 
de análise dos indicadores de vulnerabilidade física (57).

Posteriormente, buscar‑se‑ia construir indicadores que viessem a permitir a 
análise do perfil do universo estudado em relação aos valores neles implícitos. 
Todos esses procedimentos foram executados e constituíram um corpo de infor‑
mações consistentes que permitiu a complementação do diagnóstico realizado. 
Cabe assinalar que as dimensões simbólica, histórica e cultural perpassam o 
conjunto das questões tratadas e foram abordadas, mais especificamente, seja 
nas perguntas do questionário relativas a essas dimensões seja nas atividades 
posteriores, relativas à pesquisa qualitativa e às oficinas de habitação saudável, 
explicitadas adiante.

A pesquisa qualitativa foi realizada por meio de entrevistas que seguiram 
um roteiro pré‑definido, com perguntas abertas que visavam à compreensão de 
questões referentes aos seguintes aspectos: identificação do grupo doméstico 
do entrevistado; origem e trajetória social; informações referentes à família; 

14  No aplicativo Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).
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informações sobre as condições de moradia atual; história local com foco principal 
no processo de ocupação da área e nas mudanças ambientais e sociais observadas; 
histórico de estudo; inserção no trabalho; redes de sociabilidade; adultismo, 
racismo, sexismo e outros sistemas de diferenciações; repertório cultural, lazer, 
tempo livre e uso da cidade, cidadania; vulnerabilidades, obstáculos e violências, 
planos para o futuro.

Inicialmente foram identificadas e mapeadas as pessoas‑chave da comunidade: 
lideranças informais, líderes religiosos, de esporte, de ações culturais e de outros 
grupos, de forma a incluir moradores mais idosos e mais antigos, bem como os 
mais recentes. As entrevistas foram realizadas durante dois encontros com o 
entrevistado. Essa estratégia destinava‑se a proporcionar a percepção do contexto 
a ser analisado em dois momentos distintos, além de conhecer outras pessoas da 
casa e da vizinhança. A orientação foi para que as entrevistas fossem realizadas em 
lugar tranquilo, sempre que possível. Além disso, propôs‑se que os pesquisadores 

mantivessem a escuta atenta a todas as demandas para avaliação da possibilidade 

de atendê‑las. A critério do entrevistador, em caso de perceber que o contexto não 

era favorável (entrevistado apressado, muita interrupção, entre outras razões), 

poderia optar por retornar em outra oportunidade. 

Gráfico 1 – Número de domicílios em Curicica1 e universo pesquisado, 2009 e 2010

Fonte: levantamento de campo – projeto “Uma proposta de hábitat saudável em comunidade vizinha ao 
campus Fiocruz da Mata Atlântica”. 
* Base de análise do diagnóstico e dos Indicadores de Vulnerabilidade Social.
** Base de análise dos Indicadores de Vulnerabilidade Física.
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Com o consentimento dos entrevistados, gravaram‑se os encontros. Ao final 

da pesquisa todas as gravações foram transcritas e sistematizadas por categorias 

definidas com base no roteiro de entrevista, procedendo‑se posteriormente à 

análise qualitativa do material coletado. Em complementação às atividades 

anteriores, idealizou‑se um grupo focal, efetivado com jovens, considerando‑se 

que a dinâmica contribuiria para compreender os efeitos da solidariedade das 

redes sociais locais e os conflitos e preconceitos atuantes na comunidade. 

Sobre os indicadores de vulnerabilidade física e social15

A adoção de metodologia transdisciplinar e participativa para auxiliar na 

intervenção em ambientes construídos e, mais especificamente, em assen‑

tamentos urbanos irregulares, pressupõe a utilização de indicadores de vulne‑

rabilidade física e social referidos às diferentes dimensões das moradias e aos 

moradores desses assentamentos. As pesquisas quantitativa e qualitativa foram 

formatadas, desenvolvidas e implementadas, de modo a permitir que seus 

resultados viabilizassem a construção de instrumentos que pudessem fornecer 

dados sobre o entrelaçamento de fatores que identificassem a qualidade da 

habitação, concebida como espaço promotor de saúde.

Nessa direção, os indicadores de vulnerabilidade física desenvolvidos no 

âmbito do projeto constituíram ferramenta significativa para a identificação das 

características que interferem diretamente na saúde dos moradores e propiciaram 

o mapeamento de medidas necessárias à obtenção de um hábitat saudável.  

A investigação das questões que interferem na construção de um espaço arquitetural 

salubre examinou os critérios do Comitê de Higiene e Habitação da Associação 

Pan‑Americana da Saúde Pública (Apha) para condições classificadas inadequadas 

a uma moradia, como: abastecimento de água contaminada; suprimento de 

água fora da casa; instalação sanitária (toalete) de uso coletivo fora de casa, entre 

outras (Azevedo Netto & Botelho, 1991), também consideradas para a definição 

das variáveis que vieram a compor tais indicadores.

Assim, o desenvolvimento de indicadores de vulnerabilidade física pro‑

porcionou a identificação dos fatores de risco e do grau de vulnerabilidade das 

habitações e do hábitat na comunidade investigada. Tais indicadores podem 
constituir um componente metodológico para posterior aplicação em programas 
de políticas públicas. 

15 Além das referências citadas neste item, ressalta-se o documento de Cavallieri e Lopes (2008) que aborda o Índice de Desenvolvimento 
Social  (IDS) e que forneceu subsídios para os indicadores desenvolvidos nesse projeto.
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No que concerne aos indicadores de vulnerabilidade social identificados e 
selecionados de acordo com o contexto que envolve o projeto, remete‑se ao 
estudo clássico de Paulo de Martino Januzzi, segundo o qual um indicador social 
constitui: 

uma medida em geral quantitativa dotada de significado social substantivo, 
usado para substituir, quantificar ou operacionalizar um conceito social 
abstrato, de interesse teórico (para pesquisa acadêmica) ou programático 
(para formulação de políticas) (Januzzi, 2006: 15)

Interessante salientar a relação dos indicadores com os territórios aos quais 
se referem. Mediante as palavras do mesmo autor, trata‑se de “um recurso 
metodológico, empiricamente referido, que informa algo sobre um aspecto da 
realidade social” e também diz respeito a resultados e metas a serem alcançadas, 
pois “em uma perspectiva programática, o ‘indicador social’ é um instrumento 
operacional para monitoramento da realidade social, para fins de formulação 
e reformulação de políticas públicas” (Januzzi, 2006: 15). Para fundamentar a 
construção de indicadores sociais, apoiou‑se, ainda, em concepção que examina 
os riscos socioambientais que as habitações urbanas precárias ou vulneráveis 
poderiam apresentar para a saúde de seus habitantes, mediante um enfoque 
complexo do conceito de risco (Rojas et al., 2008). 

Sobre a participação social e as oficinas com os moradores 

A participação dos indivíduos residentes no território foi premissa básica 
da metodologia durante todo o período de realização do projeto. Não somente 
por ser um direito constitucional adquirido e largamente referido na legis‑ 
lação ordinária e complementar, mas com vistas à ampliação da participação 
cívica e pró‑ativa no planejamento, no acompanhamento e na avalia‑
ção de políticas e programas (relação consciente do cidadão para com 
o Estado) assim como à emancipação humana (Marx, 2010: 54) – conside‑ 
rando que “o dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas 
e da sociedade” (Brasil, 1990a). A premissa está apoiada no conjunto legal que 
prevê, na saúde, a “participação da comunidade” (Brasil, 1990a) – princípio 
fundamental viabilizado com a criação dos conselhos de saúde de caráter 
“permanente e deliberativo” (Brasil, 1990b) e de “formação paritária com o 
restante dos segmentos” (Brasil, 1990b) representados. Fundamenta‑se, também, 
nas normas legais do campo da assistência social, que determinam como diretriz 
para a organização da assistência a “participação da população, por meio de 
organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das 
ações em todos os níveis” – sendo a participação da comunidade definida em 
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normativas do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) como um processo 

pedagógico de construção de cidadania e um direito do cidadão (Brasil, 1993). 

No caso das intervenções de urbanização, reforça a valorização da participação 

social a recomendação para a seleção dos beneficiários dos serviços de assistência 

técnica para construção e reforma de moradias, que deve ser feita “por meio de 

sistemas de atendimento implantados por órgãos colegiados municipais com 

composição paritária entre representantes do poder público e da sociedade civil” 

(Brasil, 2008). 

As questões identificadas como prioritárias para os moradores da comunidade 

foram problematizadas em seis oficinas temáticas. Batizadas de Oficinas 

de Educação Socioespacial para um Hábitat Saudável, tiveram os objetivos 

(sintetizados) de: apresentar os dados relativos às pesquisas finalizadas e debater a 

respeito dos temas referidos às condições de habitabilidade consubstanciados nos 

indicadores de vulnerabilidade física, para o seu aprimoramento e consolidação 

preliminar; sensibilizar e estimular a percepção do espaço vivido, fundamentado 

em aspectos da história e memória destilada nas entrevistas e nos diversos 

contatos informais com os moradores; observar a qualidade desse espaço e os 

lugares preferidos de vivência no interior das moradias e aqueles relacionados à 

sociabilidade na comunidade, com base na percepção dos próprios moradores. 

Por meio da adoção de uma abordagem socioespacial e ambiental, quatro 

eixos temáticos nortearam o trabalho: reconhecimento do espaço vivido; 

autoconhecimento e saber local; habitação e hábitat saudável na busca da 

qualidade de vida; e construção da cidadania na busca da “afirmação de sujeitos 

que, individual e coletivamente, lutem por direitos e por sua garantia” (Ribeiro, 

2000: 83). Pretendeu‑se revisitar os indicadores desenvolvidos em diálogos com 

os moradores, com a utilização de diversas dinâmicas subsidiadas na proposta 

de educação popular (Mano & Prado, 2010) que privilegia o processo coletivo – 

numa relação dialógica – mediante a problematização de concepções de lugar, 

memória, cotidiano e de habitação saudável nas representações coletivas. Num 

ambiente em que a escuta do outro foi valorizada, evidenciou‑se a desenvoltura 

dos moradores que se manifestaram com liberdade, tecendo considerações sobre 

os dados apresentados, expondo suas sugestões e revelando aspectos significativos 

dos fatos e situações comentados no decorrer desses eventos.

Respaldadas na participação ativa para a resolução de problemas enfrentados 

pelos residentes na área do projeto, as oficinas com os moradores constituíram 

instrumento potencial de qualificação e de construção de conhecimento. 
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Revelaram‑se como ambientes privilegiados para produção de resultados efetivos, 
tendo em vista a construção progressiva de territórios saudáveis.

Sobre o trabalho intersetorial e transdisciplinar e sobre a mesa 
intersetorial

A metodologia também foi fundamentada nos pressupostos de ação integrada 

dos entes federativos, unidade na concepção, articulação no planejamento e 

consequente realização de políticas públicas articuladas para “enfrentar e superar 

a pobreza, as desigualdades sociais, econômicas e as disparidades regionais e locais 

existentes no país” (Brasil, 2005), vastamente citados na legislação brasileira. 

As referências à intersetorialidade e à transdisciplinaridade estão respaldadas 

no artigo 23 da Constituição Federal de 1988 que, ao estabelecer as competências 

comuns da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluiu, 

entre outros aspectos, cuidar da saúde, proteger o meio ambiente, proporcionar 

os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência, bem como promover 

programas de construção de moradia e melhoria das condições habitacionais e 

de saneamento básico. A “organização dos serviços públicos de modo a evitar a 

duplicidade de meios para fins idênticos” e a “integração em nível executivo das 

ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico”, igualmente, são princípios 

da organização do SUS que fortalecem o argumento (Brasil, 1990a). 

As normativas do Ministério das Cidades, tal e qual, fazem referência à 

necessidade dos entes federados promoverem “parcerias para o atendimento 

das necessidades das famílias e para a implantação das políticas sociais públicas 

na área de intervenção, contribuindo para o acesso das famílias a serviços de 

educação, saúde, esporte, lazer, cultura, assistência social, segurança alimentar 

e segurança pública” (Brasil, 2007).

Ressalta‑se ainda, no campo da assistência social, o atendimento às necessidades 

básicas dos cidadãos, a ser garantido por meio de “um conjunto integrado de 

ações de iniciativa pública e da sociedade” (Brasil, 1993) e desenvolvido “de forma 

integrada às políticas setoriais, visando ao enfrentamento da pobreza” (Brasil, 

2008). No âmbito da política habitacional, o planejamento e a implementação 

das ações de prestação de assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a 

construção de habitações de interesse social para as famílias de baixa renda são 

previstos para serem realizados pelos municípios, os estados e o Distrito Federal, 

com base no apoio financeiro da União (Brasil, 2008), “de forma coordenada 

e sistêmica, a fim de evitar sobreposições e otimizar resultados” (Brasil, 2008). 
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A premissa da intersetorialidade também é considerada na legislação em 

relação à influência de diferentes fatores sobre a condição de saúde individual e 

coletiva: o art. 3º da lei n. 8.080/1990 (Brasil, 1990a) reflete a concepção resumida 
no princípio constitucional do “atendimento integral, com prioridade para as 
atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais” (Brasil, 1988). 
Buscando meios para garantir a integração de políticas, a legislação determinou 
que fossem criadas, no Conselho Nacional de Saúde, comissões intersetoriais 
“integradas pelos Ministérios e órgãos competentes...” (Brasil, 1990a) para 
articular políticas e programas de interesse da saúde cuja execução não seja do SUS. 

O quadro legal vigente preconiza a articulação da gestão entre os três entes 
federativos e entre as unidades administrativas de uma mesma esfera de governo 
tanto no planejamento quanto no financiamento e na realização das ações, como 
essenciais para a transformação das cidades, em direção à concepção de cidades 
saudáveis. Entretanto, no cotidiano dos serviços, conquanto já sejam percebidos 
esforços para a ampliação da interlocução entre setores da administração pública 
com vistas à integração, a gestão ainda é “predominantemente verticalizada, 
setorial e dicotômica... [e constitui]... um entrave ao desenvolvimento urbano 
sustentável e à melhoria da qualidade de vida nas cidades”, “... apesar de existir 
uma estreita relação entre condições de salubridade do ambiente e mecanismos de 
determinação do processo saúde‑doença”, como verificou Evania Galindo (2004: 
16) em estudo sobre a política de saneamento e de saúde na cidade de Recife.

No intuito de se desenvolver um trabalho orientado por ações intersetoriais, 
além dos diversos contatos com diferentes órgãos públicos ao longo do projeto, 
realizou‑se uma reunião que contou com representantes dos moradores da 
comunidade investigada, do poder público municipal e do projeto Arquitetos de 
Família.16 O encontro, chamado de mesa intersetorial, almejou debater a proposta 
de indicadores de vulnerabilidade física e social, bem como compartilhar com 
órgãos da administração pública e representantes de outros projetos que expressem 
similitudes com o trabalho desenvolvido. Buscou‑se, desse modo, estabelecer um 
diálogo com base na troca de informações e também avaliar as possibilidades 
de utilização desses indicadores em políticas públicas destinadas à melhoria da 
qualidade de vida e saúde em assentamentos urbanos irregulares. As contribuições 
resultantes do debate realizado foram incorporadas ao relatório final do projeto, 
tornando‑se parte constitutiva das propostas nele consubstanciadas.

16 Destinado a prestar assistência técnica para melhorias habitacionais e promoção de espaços protetores da vida, saudáveis e 
sustentáveis, assim como a qualificar profissionais para a prestação dos atendimentos. Foi promovido pelo Instituto Vital Brazil em 
parceria com a ONG Soluções Urbanas, em Niterói, Rio de Janeiro.
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Desenvolvimento de Indicadores 

Conforme se assinalou no item “Os caminhos da pesquisa”, para a investi‑
gação proposta, indicadores constituem instrumentos operacionais que apontam 
ações necessárias em determinados territórios, por meio da identificação de dados 
essenciais à qualidade de vida. Destinam‑se a fornecer um conjunto de infor‑ 
mações a respeito de carências, incertezas, dificuldades ou instabilidades 
socioespaciais, culturais e econômicas que permitam avaliar e propor intervenções 
que contribuam para mudanças nas condições essenciais de habitabilidade e de 
saúde. Nesse sentido, embora em geral configurem informações objetivas, tais 
instrumentos devem ser acompanhados de análises qualitativas que possam 
ampliar a compreensão do universo investigado e comprovar (ou não) os valores 
a eles atribuídos. 

Cabe destacar alguns aspectos relevantes que constituíram a base da constru‑
ção dos indicadores, seja por apropriação e respectiva adaptação de indicadores 
já consagrados na literatura e nas pesquisas e intervenções urbanas contemporâ‑
neas, seja pela criação de novos, mediante associação de variáveis identificadas 
como prioritárias em investigações destinadas a romper com o quadro atual  
de carências dos moradores e de suas moradias. Assim, buscou‑se compreender de 
maneira abrangente os aspectos sociais das famílias e as características físicas 
das edificações, o que possibilitou correlacionar esses dados com a qualidade de 
vida local. Focaliza‑se aqui, de acordo com o exposto no início deste capítulo, o 
desenvolvimento de indicadores de vulnerabilidade física. 

Indicadores de vulnerabilidade física

A habitação saudável, conforme o conceito utilizado pela Opas (2009) e aqui 
adotado, deve ser apreendida como a relação que se estabelece entre moradia, 
saúde, ambiente, seus fatores sociais, técnicos e a análise de saneamento. Deve 
ainda ser compreendida em seu contexto mais amplo, incorporando também a 
escola, os espaços destinados às manifestações religiosas e o local de trabalho, assim 
como todos os lugares de interação social. Tal concepção destina‑se ao enfren‑ 
tamento de fatores de risco por meio do entendimento das dimensões tecno‑
lógica e sociológica, sendo a primeira relativa aos aspectos construtivos e de manu‑ 
tenção da moradia, e a segunda aos aspectos simbólicos e funcionais dessa habi‑
tação, considerando os seus significados para a sociedade (Cohen et al., 2008).

As moradias dos assentamentos urbanos irregulares muitas vezes não apre‑
sentam condições de habitabilidade desejáveis, seja pela precariedade dos 
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materiais utilizados em sua construção e dificuldades em sua manutenção, pela 
ausência de ventilação e iluminação adequadas, seja pela exiguidade de seus 
compartimentos ou pelas deficiências de saneamento. Tais assentamentos, que 
em diversos casos abrigam habitações de interesse social construídas em Áreas 
de Especial Interesse Social (Aeis), revelam aspectos de uma urbanização que 
cristaliza a desigualdade socioeconômica e cultural e acentua a perda da qualidade 
de vida urbana com impacto significativo na saúde pública. 

As condições habitacionais anteriormente esboçadas distam das diretrizes 
da Constituição Federal de 1988 que, no seu artigo 182, preconiza o “pleno 
desenvolvimento das funções sociais da cidade” e ressalta a função social 
da propriedade urbana. “Sob tal princípio, o conceito de Interesse Social é 
constitucionalmente incorporado às políticas habitacionais para os setores de 
população de baixa renda.” (Larcher, 2005: 10). Para tanto, faz‑se necessário que 
as ações do poder público municipal identifiquem meios de privilegiar ações que 
induzam a garantia da qualidade de vida e a saúde dos seus habitantes com foco 
prioritário nas habitações de interesse social. 

Nessa perspectiva, a moradia deve ser pensada como um condicionante da 
saúde e de “consolidação do desenvolvimento social” (Cohen et al., 2007: 192), 
assim como ambiente que condiciona o alcance da melhoria na qualidade de vida. 
Dessa maneira, a produção de indicadores de vulnerabilidade da habitação em 
assentamentos urbanos irregulares contribui para o entendimento da realidade 
socioespacial cristalizada no território e pode sinalizar alguns pontos de contato 
importantes entre a chamada cidade legal e a cidade real. Essa abordagem se justifica 
pela premência de uma compreensão a respeito dos processos de ocupação 
urbana e de criação de metodologias para implementação de políticas públicas 
inclusivas, com fundamentação técnica aprimorada para contextos urbanos 
desiguais e fragmentados.

Desse modo, tais indicadores podem ser vistos como ferramenta significativa 
para a identificação das características que interferem diretamente na saúde dos 
moradores e propiciam o mapeamento de medidas necessárias à obtenção de 

um hábitat saudável. Trata‑se de instrumentos consistentes para o diagnóstico  

de áreas de habitação de interesse social e para o desenvolvimento da metodologia 

proposta no projeto, destinada à elaboração de políticas públicas. Os indicadores 

de vulnerabilidade física das habitações apresentados neste capítulo constituem 

resultado, em sua maior parte, de análise do trabalho de campo e que é, portanto, 

produto desenvolvido com base no trabalho empírico associado às referências 

consultadas.



214

Cidades saudáveis? alguns olhares sobre o tema

O processo de construção desses indicadores, base para o diagnóstico 

das condições de habitabilidade das moradias, fundamentou‑se na pesquisa 

quantitativa, nos croquis arquitetônicos e nos registros fotográficos. Posterior‑

mente, os dados relacionados às características físicas do domicílio, extraídos 

das respostas obtidas na aplicação do questionário e os croquis das edificações, 

complementados com observações sobre as condições de moradia, foram 

analisados nos seguintes aspectos: as tipologias arquitetônicas segundo o número 

de cômodos, os tipos de materiais empregados na construção e as condições de 

conforto no interior da moradia, incluindo a relação entre o número de moradores 

e o número de quartos (ou compartimentos utilizados como quartos). Trata‑se 

de aspectos relevantes para a obtenção de informações relativas aos níveis de 

vulnerabilidade e salubridade das edificações. 

Os problemas identificados como mais representativos no levantamento 

de campo estão relacionados, em sua maior parte, ao elevado percentual 

(aproximadamente 65%) de domicílios que têm sua  iluminação e ventilação com‑

prometidas pela presença de obstruções nas janelas, que podem gerar aumento 

de temperatura e alto grau de umidade no interior na edificação. 

As informações foram aplicadas ao banco de dados do projeto para análise, 

seleção e definição das variáveis mais apropriadas para compor os grupos 

de indicadores que apontam os tipos de vulnerabilidade física da habitação: 

iluminação e ventilação; adensamento domiciliar; umidade e mofo; materiais 

construtivos nocivos à saúde; condições construtivas e manutenção e cuidados 

com a habitação e o hábitat. O Quadro 1, a seguir, sintetiza as características dos 

indicadores produzidos e/ou selecionados pela equipe do projeto.

Síntese analítica dos indicadores 

Quadro 1 – Características dos indicadores produzidos e/ou selecionados

INDICADORES VARIÁVEIS PESO CONSEQUÊNCIAS DOENÇAS

Iluminação e 
ventilação
Indicador 1

Ausência ou insuficiência de janelas/
vãos voltados para áreas abertas em 
um ou mais cômodos

2 Luz solar direta 
insuficiente

Carência de 
vitamina D

Presença de elementos que obstruem 
a entrada de iluminação e ventilação 
no domicílio

2 Circulação do ar 
insuficiente. Elevação 
térmica no domicílio.
Necessidade de 
fonte de energia não 
renovável.

Tuberculose; 
bronquite; 
pneumonia; 
asma; alergias.Adensamento

domiciliar
Indicador 2

Nº de moradores no domicílio 1

Nº de cômodos utilizados como  
dormitório

1
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Quadro 1 (cont.) – Características dos indicadores produzidos e/ou selecionados

INDICADORES VARIÁVEIS PESO CONSEQUÊNCIAS DOENÇAS

Umidade
e
mofo
Indicador 3

Ausência de revestimentos no piso do 
banheiro

1 Aumento nas 
condições de umidade 
no domicílio.
Surgimento de mofo/ 
fungo/ bactéria/
vírus/ ácaros.
Possibilidade de 
proliferação de 
vetores do ciclo 
de transmissão de 
doenças.

Leishmaniose; 
doença de 
Chagas; 
malária; febre 
amarela.

Revestimentos inadequados no piso 
do banheiro

1

Revestimento inadequado na parede 
do box do banheiro ou nas paredes 
próximas ao chuveiro

1

Laje não impermeabilizada exposta 
às intempéries

2

Presença de infiltração ascendente 2

Presença de infiltração descendente 2

Existência de lacuna de fechamento 
entre a parede e a cobertura 

1

Materiais 
nocivos
à saúde
Indicador 4

Existência de telhados em 
fibrocimento (amianto) em 
edificações com laje ou forro

2 Inalação e/
ou absorção 
de substâncias 
prejudiciais à saúde 
por parte dos 
moradores

asbestose; 
câncer de 
pulmão, do 
trato digestivo, 
laringe 
e ovário; 
mesotelioma

Existência de telhados em 
fibrocimento (amianto) em 
edificações sem laje ou forro

2

Existência de caixa d’água em 
fibrocimento (amianto) 

2

Condições 
construtivas e
manutenção
Indicador 5

Ausência de revestimento nas 
paredes internas do domicílio

1 Risco de curto circuito. 
Falta d’água 
por ausência 
de reservatório.   
Possibilidade de 
proliferação de 
vetores do ciclo 
de transmissão de 
doenças.

Dengue; 
leishmaniose

Ausência de revestimentos nas 
paredes externas do domicílio

1

Ausência de revestimentos no piso 
dos cômodos secos (como sala e 
quartos)

1

Revestimento em condições 
inadequadas no piso dos cômodos 
secos

1

Presença de fissuras/trincas na 
edificação 

1

Instalação elétrica inadequada 
(fiação aparente, junto ao forro ou 
diretamente abaixo da cobertura, 
ausência de conduíte)

2

Ausência de caixa d’água 1

Caixa d’água sem vedação e/ou 
manutenção

1
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Quadro 1 (cont.) – Características dos indicadores produzidos e/ou selecionados

INDICADORES VARIÁVEIS PESO CONSEQUÊNCIAS DOENÇAS

Cuidados com 
a habitação e
o hábitat
Indicador 6

Consumo de água não tratada - Possibilidade de 
contrair doenças; 
Proliferação de insetos; 
Solo infectado com 
agentes infecciosos.

Diarreia, 
escabiose, 
pediculose, 
conjuntivite 
bacteriana; 
tracoma, 
alergias, 
toxoplasmose,  
entre outras.

Consumo de água diretamente da 
torneira

Lixo domiciliar guardado em 
recipiente aberto

Presença de animais domésticos no 
domicílio

 Presença de animais silvestres 
(invasores)

Fogão próximo à passagem de 
pessoas 

Botijão de gás em local que ofereça 
riscos

Para classificar os domicílios quanto à sua vulnerabilidade física, cada uma 
das variáveis foi analisada a fim de estabelecer uma ponderação, considerando 
o nível de possibilidade de interferência na saúde dos moradores. Assim, foram 
atribuídos os pesos 1 ou 2 às variáveis. O peso 2 indica que a variável tem 
grande relevância e por isso não precisa estar associada a outra para demonstrar  
a condição de vulnerabilidade física com relação ao indicador correspondente. 
No caso da variável com peso 1, se estiver associada a uma ou mais de mesmo 
peso, já se confirma vulnerabilidade. As variáveis do indicador “Cuidados com 
a habitação e o hábitat” não foram ponderadas porque estão relacionadas a 
hábitos e informações que podem ser tratados com orientação e ações educativas 
(exemplo: oficinas de arte‑educação, em propostas de educação popular que 
preconizem a participação).

Dessa forma, classificaram‑se os domicílios de acordo com os problemas 
identificados em cada um dos cinco indicadores cujas variáveis foram ponderadas, 
mediante a sua classificação em quatro faixas de vulnerabilidade física, criadas 
para expressar diferentes níveis de salubridade:

•  Faixa 1, correspondendo às habitações que apresentaram de zero a um 
indicador de vulnerabilidade física; 

•  Faixa 2, às habitações que revelaram a presença de dois ou três indicadores;

•  Faixa 3, para os casos de presença de quatro indicadores; 

•  Faixa 4, para as situações com os cinco indicadores presentes. 



217

Em Busca da Qualidade de Vida

Fonte: Levantamento de campo do projeto.

Gráfico 2 – Indicadores de vulnerabilidade física das habitações. Curicica1 – 2009/2010 (%)

Nessa perspectiva, as habitações da comunidade de Curicica1 tiveram suas vulnera‑ 

bilidades físicas evidenciadas nos Gráficos 2 e 3. O primeiro aponta os percentuais 

constatados por tipo de indicador. A análise desse gráfico expressa alguns aspectos 

comuns presentes na maioria dos domicílios, ou seja, com exceção do indicador 

de adensamento domiciliar, que no momento da pesquisa não se configurava 

como um problema expressivo nessa comunidade, os demais demonstram a ele‑

vada fragilidade das situações construtivas e de uso das edificações que abrigam 

os domicílios investigados. 

O Gráfico 3 demonstra uma concentração de grande parte dos domicílios 

analisados nas faixas 2 e 3, portanto revela que a maioria dos domicílios apresenta 

sérios problemas de salubridade. O resultado da análise dos indicadores evidencia, 

assim, a necessidade de equacionamento da vulnerabilidade identificada para 

se assegurar condições de habitabilidade e, por conseguinte, das condições 

fundamentais para a almejada moradia digna, indispensável à qualidade de vida.  
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Fonte: Levantamento de campo do projeto.

Gráfico 3 – Classificação dos domicílios por faixa de insalubridade. Curicica1 – 2009/2010 (%)

 A Qualidade de Vida no Contexto da Desigualdade 

A marca da modernização brasileira se expressa, notadamente, na desigualdade 
que se faz presente no processo de urbanização. Portanto, diz respeito à segregação 
socioespacial e às formas de ocupação dos espaços encontrados para a produção de 
moradia popular. Compreende, ainda, as estratégias utilizadas para a construção 
das moradias e a precariedade de serviços disponibilizados, que tendem a 
perpetuar a lógica da segregação dos grupos sociais. 

A opção por estratégias e mecanismos de pesquisa que favorecessem a 
aproximação de diferentes especialistas – como sociólogos, antropólogos, edu‑
cadores, urbanistas, arquitetos – no projeto examinado, dispunha‑se a promover uma 
compreensão ampla do espaço investigado, considerado como ambiente histori‑ 
camente construído por seus moradores. Nesse sentido, a convivência no decorrer 
do projeto permitiu o desenvolvimento de uma percepção a respeito da história de 
vida desses moradores e trouxe a compreensão sobre as trajetórias que poderiam 
ser classificadas como estados ou situações de vulnerabilidade socioespacial.

Assim, estima‑se que a metodologia para intervenção socioespacial em assen‑

tamentos urbanos irregulares, exposta neste capítulo, pode ser examinada e 
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apropriada em investigações e projetos semelhantes que tenham como propósito 

alcançar o direito à cidade e à cidadania, particularmente no que concerne à 

qualidade de vida. Compreende‑se que os resultados obtidos podem fornecer 

subsídios para outras reflexões e ações em benefício dos planejamentos e pro‑

gramas destinados à intervenção nas cidades, mais especificamente em suas 

áreas periféricas.

Consideraram‑se, na promoção de moradia saudável, aspectos sociais que 

incidem, em menor ou maior grau, sobre seu estado físico, como as relações de 

redes de familiaridade e vizinhança, menos oportunidade de emprego (formal 

ou informal), menos oportunidade de profissionalização, difícil acesso ao lazer, 

dentre outros. Esses fatos, somados ainda à exposição a riscos (enchentes e 

desmoronamentos) e/ou violência (marginal ou policial), constituem uma lista 

quase interminável de fatores que podem ser considerados como agentes sociais 

produtores dos espaços construídos. Tais aspectos e suas variantes podem vir a ser 

considerados como parte das dimensões da cidade, em especial das localidades 

pouco providas de ações do poder público. 

Os resultados das pesquisas quantitativa e qualitativa foram discutidos com 

os moradores e representantes do poder público municipal, interlocutores privi‑

legiados para a análise e reavaliação do projeto, na busca de uma consolidação do 

processo participativo e de uma construção compartilhada de conhecimento. Tendo 

em vista os objetivos propostos no projeto, o desenvolvimento de indicadores 

constituiu um passo inicial para contribuir na elaboração de uma metodologia 

transdisciplinar que auxiliasse no diagnóstico de problemas comumente encon‑

trados nos assentamentos urbanos irregulares. 

A valorização da concepção de promoção da saúde, fundamentada na noção 

da saúde condicionada por múltiplos fatores – na atenção primária ambiental, no 

conceito de habitação saudável e no direito à cidade –, deverá ser alcançada com 

a realização de novas pesquisas e intervenções. Estas deverão atribuir importância 

aos estudos empíricos que identifiquem as especificidades de cada assentamento 

investigado, numa perspectiva participativa. Considera‑se que o conhecimento 

almejado e, ao menos parcialmente conseguido, analisado à luz do conceito de 

habitação saudável aqui adotado, poderá constituir uma visão abrangente que 

inclua os referenciais mencionados anteriormente e que possa ser apropriada 

para a construção de cidades mais justas e igualitárias.

 Destacam‑se, além disso, como resultados da investigação, as reformas de cinco 
casas, empreendidas por moradores que participaram ativamente do projeto, 
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incluídas a concepção de habitação saudável como condição essencial de qua‑
lidade de vida e saúde. Tais iniciativas permitem inferir que o projeto teve 
uma parcela de contribuição na transformação socioespacial de Curicica1 – 
por meio da compreensão das concepções orientadoras, sobretudo quanto à 
apropriação popular dos indicadores de vulnerabilidade física das habitações. 
Sublinha‑se, também, a constatação de uma demanda crescente, entre os mora‑
dores, de assessoria técnica para reformas em mais de dez casas, como resultado 
da implementação do projeto e debate participativo dos seus produtos. Nesse 
processo, evidencia‑se o inextricável desdobramento do projeto, como ação 
fundamental para aprofundar a compreensão dos indicadores de vulnerabilidade 
social, necessariamente entrelaçados aos anteriores, numa perspectiva de 
equacionamento das relações socioespaciais em sua totalidade.

De outro ponto de vista, por meio da articulação dos conceitos de história, 
memória, habitação e hábitat saudável, território saudável e direito à cidade, 
valorizou‑se o processo coletivo fundamentado na escuta atenta e no diálogo com  
os atores envolvidos. Desse modo, delinearam‑se subsídios significativos para 
políticas públicas. 

Um aspecto ideológico que a metodologia implementada suscitou diz respeito 
ao entendimento que ainda se tem sobre a cidade que, historicamente, tem sido 
concebida como espaço que necessita ser cuidado tal qual um paciente adoecido, 
conforme mencionou‑se no item “Cidades saudáveis no contexto da promoção 
da saúde”. Essa ideia remonta à visão higienista – no Rio de Janeiro, nitidamente 
representada em documentos e ações do poder público a partir da segunda metade 
do século XIX até as primeiras décadas do século XX (Rio de Janeiro, 1977).

Da constatação da força de permanência dessa visão deriva a pergunta: a 
política pública reifica a ideia de cidade saudável? Afinal, quanto à forma, como 
se pensa a cidade? De que maneira a cidade é gerida? A sociedade participa de sua 
construção e manutenção? Sabe‑se que, em assentamentos urbanos irregulares, 
muitas vezes, a cidade é produzida pelos próprios moradores – os urbanistas do 
seu próprio espaço. Assim, pergunta‑se: que políticas são pensadas para esses 
lugares e de que maneira são implementadas? 

Compreende‑se que a nossa sociedade produz e reproduz cidades desiguais 
e fragmentadas, em que se materializam espaços da riqueza e espaços da 
pobreza social e espacial. Tal compreensão engendra as reflexões aqui contidas, 
resultantes de uma investigação que, de modo crítico e fundamentado na rea‑
lidade socioespacial estudada, buscaram – evitando a sobreposição do saber, 
mas compartilhando e combinando conhecimento e saberes – desenvolver um 
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pensamento sobre os lugares da cidade, em especial, direcionando‑se aos diferen‑
tes aspectos da habitação e do hábitat que considerem as formas produzidas pelos 
habitantes. 

Cabe acrescentar que a realização de obras públicas em áreas complexas, como 
os assentamentos urbanos irregulares, requer intervenções distintas e profundas, 
tendo em vista os níveis de precariedade das condições de habitabilidade e as 
demandas sociais acumuladas por anos de invisibilidade. Por décadas, tais 
assentamentos foram desconsiderados como partes constituintes da cidade, que 
tem se desenvolvido de forma fragmentada. 

Para além do acompanhamento do destino dos investimentos públicos e 
outras iniciativas destinadas à proteção da saúde, procurou‑se superar aspectos 
da dicotomia tecnologia‑sociedade, buscando integrar questões técnicas, 
socioculturais, econômicas e políticas no intuito de contribuir para a promoção 
da saúde em territórios vulnerabilizados. A metodologia do projeto e os produtos 
apresentados neste capítulo poderiam ser analisados como um instrumento de 
interesse social em direção às políticas públicas indispensáveis para a construção 
de cidades democráticas. Embora muitas vezes consagradas por lei, tais políticas 
ainda carecem de posturas mais abrangentes no caminho da transformação 
socioespacial. Por fim, destaca‑se a relação moradia/habitabilidade/qualidade de 
vida/sustentabilidade como um dos pressupostos que fundamentam a promoção 
da saúde e, portanto, a cidade saudável ou, pelo menos, mais igualitária. 
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