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SEQUÊNCIA CONSTRUTIVA CASA ELEVADASEQUÊNCIA CONSTRUTIVA CASA TÉRREA

UM CÔMODO E VARANDA DOIS CÔMODOS E VARANDA TRÊS CÔMODOS E VARANDA QUATRO CÔMODOS E VARANDA DOIS CÔMODOS E VARANDA LATERAL TRÊS CÔMODOS E VARANDA CENTRAL TRÊS CÔMODOS E SEM VARANDA

18 CAIBROS PARA CADA LADO,
TOTAL DE 36 CAIBROS

DE 0,05m X 0,12m X 3,80m

 MANUAL EXECUTIVO

PEÇAS HORIZONTAIS DE 
MADEIRA DE 
0,05m X 0,15m X 3,45m 
PREGADAS NOS PILARES

PILARES COM 0,15m DE 
DIÂMETRO DE TORA DE 
EUCALIPTO TRATADO

JANELA DE MADEIRA 
DE 1m X 1m COM DUAS 
FOLHA DE ABRIR

BASE DA PAREDE COM 3 FIADAS DE 8 BLOCOS DE CONCRETO:
 UMA ENTERRADA DE BLOCOS DE CONCRETO TIPO CANALETA 

PARA PASSAR AS DUAS LINHAS DE VERGALHÕES DE 3/8, 
UNIDO AS PAREDES COM AS FUNDAÇÕES,

E DUAS EXTERNAS DE BLOCO DE CONCRETO NORMAL.
TOTAL DE 24 BLOCOS DE CONCRETO DE 

0,14m X 0,19m X 0,39m

VIGAS COM 0,15m 
DE DIÂMETRO 
DE TORA DE EUCALIPTO 
TRATADO

FECHAMENTO DE TÁBUA POR FORA FECHAMENTO DE TÁBUA POR DENTRO FECHAMENTO DE TÁBUA POR FORA 
E  BARRO (PAU A PIQUE TRADICIONAL) POR FORA

FECHAMENTO DE TÁBUA POR DENTRO 
E  BARRO (PAU A PIQUE TRADICIONAL) POR FORA COM REBOCO DE 
BARRO PARA FAZER O ACABAMAENTO

Entre janeiro e dezembro de 2018 foram desenvolvidas atividades de consultoria técnica de arquitetura dentro do 
âmbito de um Plano Básico Ambiental (PBA) para atender à demanda de comunidades indígenas da etnia Guarani e 
Tupi, situadas no estado de São Paulo, nos municípios de São Paulo, São Bernardo do Campo, Diadema, Mongaguá, 
Praia Grande e Itanhém. 
Esta atividade fazia parte de uma linha de ação específica de um dos programas que compõe o PBA que previa 
inicialmente apenas o apoio à mutirões e assessoria na elaboração da lista de materiais necessários para construção de 
casas de moradia indígenas. Durante o desenvolvimento do trabalho verificou-se a necessidade de ampliar o escopo da 
assessoria técnica, que passou a compreender as seguintes atividades: elaboração de oficinas de processo participativo, 
elaboração de projetos iniciais de moradia, validação de projeto junto à comunidade, desenvolvimento de projeto 
executivo didático, elaboração de lista de materiais das respectivas construções, oficinas de construção realizadas por 
meio de mutirão e revisão do projeto pós-mutirão. 
Os projetos foram realizados principalmente em função do estudo da arquitetura guarani e da observação em trabalho 
de campo de casas existentes nas aldeias, sendo assimiladas as principais características da cultura guarani, como o 
telhado duas águas, a estrutura, as proporções e a espacialidade.

Projeto executivo didático

O principal objetivo do projeto arquitetônico das moradias foi o de subsidiar a compra de materiais das construções 
e fornecer as diretrizes necessárias para a construção das moradias, que, segundo o disposto no programa do PBA, 
deveriam ser construídas pelas próprias comunidades. 
O projeto se desdobrou em dois manuais pela necessidade de variação de implantação da moradia, enquanto algumas 
deveriam ser implantadas no térreo, outras seriam elevadas, devido a alguns casos de cheias de rios próximos que 
ocorrem eventualmente em algumas aldeias.
Seguindo as demandas e orientações das oficinas os Manuais foram desenvolvidos a partir de um sistema construtivo 
que possibilitava variações de fechamentos e de configurações espaciais da casa, abarcando vontades distintas dos 
participantes das oficinas e dos futuros moradores. A estrutura da construção é única, mas as possibilidades de 
fechamentos permitem inúmeras possibilidades de espaço e até expansão das moradias.
A definição dos materiais e soluções construtivas, em alguns aspectos seguiu a tradição cultural guarani, mas em 

outros - por opção dos próprios participantes das oficinas, adaptou novas demandas de formas de morar do que 
costuma ser o mais usual em uma casa tradicional guarani, visando sempre a maior durabilidade da construção e a 
facilidade na manutenção da moradia. 
Os Manuais didáticos foram elaborados por meio de um Projeto Executivo ilustrado a partir de imagens de modelo 
eletrônico, destrinchando a construção em etapas, com todas as informações necessárias para a execução da obra, 
organizando uma espécie de passo a passo.

Oficinas participativas

A primeira oficina para apresentação destes estudos ocorreu na Aldeia Kalipety, em março em São Paulo, com 
representantes de diversas aldeias das Terras Indígenas. Nesta oficina os arquitetos apresentaram os estudos 
elaborados com as tipologias de projetos em desenhos bidimensionais (plantas e cortes) para discussão da futura 
moradia. Os projetos foram apresentados por meio de projeção em tela.
Uma segunda oficina ocorreu para a validação do projeto, apresentado em 3d, as lideranças que participaram desta 
oficina aprovaram o estudo e sugeriram algumas modificações, em especial de materiais. Os participantes também 
demonstraram o desejo de que o projeto contemplasse variações da tipologia de habitação, o que foi incorporado no 
desenvolvimento posterior do projeto, junto com as modificações e sugestões apontadas.
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O canteiro de obra como experimento

Após o desenvolvimento do Manual com um projeto executivo didático, foi solicitado pela comunidade oficinas 
de construção das moradias, das quais os moradores construtores de cada aldeia participariam para aprender e 
futuramente ensinar e em sua própria aldeia a construção das casas.
Foi elaborado pela consultoria técnica um modelo de oficina de construção das duas tipologias de moradia 
desenvolvidas. Estas oficinas tiveram como objetivo: proporcionar a experiência e o aprendizado na construção de 
moradias a partir da edificação de dois projetos (Moradia Elevada e Moradia Térrea); sanar quaisquer dúvidas existentes 
em relação a estes projetos; apresentar técnicas da bioconstrução possíveis de serem incorporadas às moradias, como 
o reboco de barro, o tratamento de água com círculo de bananeira, entre outras; e aferir a lista de quantitativo entregue 
para a compra de materiais para a construção das casas.

A realização dessas construções como protótipos das futuras moradias possibilitou uma otimização do projeto e 
aferição dos materiais utilizados, evitando assim a falta ou excesso de materiais nas demais compras, que futuramente 
seriam realizadas em larga escala. As oficinas de construção foram realizadas pelo sistema de mutirão, evento 
tradicional que envolve a comunidade como um todo para a ajuda mútua e que potencializa suas atividades no sentido 
de valorizar a troca de conhecimentos entre os participantes. 
Para o desenvolvimento dos mutirões foi necessária à mobilização de uma equipe técnica especializada composta por 
três bioconstrutores, quatro arquitetos e um sociólogo, que elaboram a metodologia e o cronograma desta oficina, e 
promoveram a organização geral do trabalho para a ida a campo.
Foram realizados dois mutirões de casas térreas e um mutirão da casa elevada (em locais diferentes, cada um com a 
duração de 12 dias, que resultou na construção de três casas completas. Cada oficina contava além dos bioconstrutores 
e arquitetos com aproximadamente 20 participantes.
Ao longo dos mutirões, pôde-se observar que a opção pelo projeto executivo ilustrado obteve êxito, sendo muito 

consultado ao longo da obra no caso de dúvidas, ou para acompanhar o passo a passo, gerando bastante discussão de 
projeto, de construção e superando um descompasso de compreensão, que em geral ocorre em qualquer tipo de obra, 
entre a representação e prática, em que os desenhos técnicos acabam por simbolizar uma elitização do conhecimento e 
da técnica a partir de uma linguagem pouco acessível.  Além disso, o mutirão serviu para algumas revisões de soluções, 
ou mesmo da lista quantitativa de material para compra. Tudo isso foi registrado em um relatório interno ao PBA, 
descrevendo todo o processo até então.

Pós-ocupação

Posteriormente à conclusão do trabalho dos arquitetos, os materiais de construção foram comprados e as aldeias, 
organizadas internamente, iniciaram os mutirões para a construção das casas. Em visitas de campo realizadas quase 
seis meses depois, pôde-se ver que as casas estavam sendo construídas perfeitamente conforme os manuais, inclusive 

quando escolhidos layouts distintos em relação ao que havia sido construído nos mutirões, mas que havia sido 
contemplado nos manuais, demonstrando mais uma vez o resultado positivo da forma de representação didática do 
manual. 
O processo desenvolvido durante a consultoria, incluindo o processo participativo em duas etapas, o desenvolvimento 
de um manual de execução do projeto e as oficinas de construção logrou êxito, visto que o projeto pode ser assimilado 
e incorporado ao cotidiano das aldeias. Portanto as oficinas de construção cumpriram seu papel de proporcionar o 
aprendizado da construção, a troca de conhecimento entre seus participantes e vivenciar a construção das moradias, 
verificando os acertos e erros do manual construtivo. 
As moradias executadas após a consultoria obtiveram uma inserção harmônica com seu contexto e paisagem, já 
que se integram bem com as casas e as paisagens existentes. Acredita-se que isso se deve principalmente por ser 
fruto do processo de oficinas participativas, onde os indígenas têm poder de decisão para escolher o que consideram 
adequados para suas aldeias. 
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