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Resumo: O CPPATHIS foi um curso de prática profissional de duração de seis             

meses, voltado a profissionais de arquitetura e urbanismo com até 5 anos de             

graduação e foi organizado com aulas teóricas às sextas-feiras, na FAUUSP, e            

atividades práticas aos finais de semana na ocupação Jardim da União, no            

Grajaú, Sul da capital paulista. Foram 177 inscritos, dentre os quais           

selecionaram-se 24 estudantes e 11 monitores, que formaram um grupo          

diverso, com pessoas provenientes de 6 unidades da federação e de 7 cidades             

do interior paulista. A teoria foi tratada por meio de aulas dialogadas, em             

módulos com noções gerais da habitação de interesse social (urbanização,          

provisão, regularização), políticas e programas públicos e, especificamente, do         

campo da assessoria e assistência técnica. O Jardim da União tinha sido objeto             

de um Plano Popular desenvolvido pela Peabiru que foi executado pelos           

moradores com recursos próprios: abertura de vias, reparcelamento,        

remanejamento das moradias. Ao longo do curso, os participantes se          

envolveram em atividades de cadastramento e georreferenciamento de dados         

socioeconômicos, levantamentos das condições de moradia, projetos e        

execução de protótipos de infraestrutura, além de um documentário audiovisual          

sobre o processo de ocupação e consolidação do assentamento. 

Formação em Assessoria e Assistência Técnica: sobre o CPPATHIS 

O CPPATHIS teve concepção da assessoria técnica Peabiru, com desenho          

acadêmico construído juntamente com professores da FAUUSP/LABHAB e        

aprovação pelas instâncias de cultura e extensão da FAU e da USP, no âmbito              
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da formação profissional. Teve o objetivo de realizar uma formação          

profissional por meio da prática, do debate e reflexão teórica, contribuindo para            

a ampliação do campo da assessoria e assistência técnica em habitação de            

interesse social ao envolver profissionais da arquitetura e urbanismo         

recém-graduados, que traziam experiências de diferentes contextos urbanos e         

regionais para que pudessem retornar aos mesmos e construir uma prática           

calcada na dimensão do direito e da política pública de habitação. As            

atividades se desenvolveram às sexta-feiras e sábados em período integral e           

em alguns domingos, sendo as aulas teóricas, exercícios e programação nas           

sextas-feiras na FAUUSP e as atividades práticas no assentamento Jardim da           

União, nos finais de semana. Esse formato permitiu, de um lado, que os             

profissionais inscritos no programa pudessem prosseguir com suas atividades         

profissionais e, de outro, que as atividades práticas pudessem se dar na            

relação e com participação dos moradores.  

O Jardim União, área sobre a qual o curso se debruçou, está em situação de               

conflito fundiário - uma ocupação de terreno de propriedade da CDHU           

(Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São          

Paulo), em área de mananciais, delimitada como ZEIS (Zona Especial de           

Interesse social) destinada a reassentamento de removidos de situações de          

risco, de áreas de proteção permanente ou obras de infraestrutura dentro da            

própria bacia. 

A constância da presença de todos os envolvidos -- estudantes, moradores do            

local e movimento de moradia ao qual a associação de moradores é filiada --              

possibilitou a construção e reconstrução conjunta das demandas e atividades. 

A duração foi de um semestre estendido (janeiro a junho) com metodologia            

estruturada na combinação de aulas teóricas, com dinâmicas expositivas e          

dialogadas, discussão de textos e casos e com a participação de vários            

professores convidados, e atividades práticas construídas na relação com o          

sítio e com os moradores da ocupação na Zona Sul da capital. Também foram              

 



 

realizadas visitas a assentamentos populares (favelas), a ocupações de         

edifícios vazios na área central e a conjunto habitacional de reassentamento. 

Três módulos organizaram o curso: (1) aspectos gerais da política pública de            

habitação -- conceitos, provisão, estruturas de financiamento à produção,         

urbanização de assentamentos, regularização fundiária; (2) um bloco mais         

longo sobre o tema da assessoria e assistência técnica -- da produção            

autogestionária em parceria com entidades populares, às melhorias        

habitacionais em processos de urbanização e regularização fundiária e ações          

em defesa de direitos contra violações promovidas por interesses imobiliários          

ou pelos próprios aparelhos de Estado e (3) estrutura de fundos de            

financiamento da política habitacional no país, com exemplos em escala          

local. Esses módulos foram atravessados pela prática de estudos, planos,          

projetos, viabilização de execução de protótipos no espaço físico da          

ocupação, que foram se organizando em três grandes frentes de trabalho: (1)            

produção e sistematização de dados; (2) infraestrutura (drenagem, contenções)         

e (3) habitação e melhorias habitacionais. 

O diálogo com órgãos públicos — como a Defensoria Pública, a CDHU            

(proprietária da área, que recorreu à reintegração de posse), o Núcleo de            

Mediação de Conflitos da Secretaria de Habitação da Prefeitura de São Paulo            

ou a CETESB (órgão responsável pelo controle e licenciamento ambiental em           

áreas de mananciais) — foram frequentes, eventualmente com a participação          

direta de monitores e estudantes no apoio à associação e ao movimento            

popular por meio da produção e organização de dados ou presença em            

reuniões de negociação. 

Entre os resultados, aponta-se a formação de profissionais recém-graduados,         

de outras regiões do país, que podem cumprir um papel de articulação para             

implementação da assessoria técnica à habitação de interesse social como          

política pública. Cada frente de trabalho organizada também chegou a          

resultados mais específicos, como o georreferenciamento do cadastro        

 



 

socioeconômico e das condições habitacionais e urbanísticas de todo o          

assentamento, a produção de um documentário audiovisual com depoimentos         

dos moradores sobre o processo de luta, ocupação e consolidação; o           

reconhecimento da diversidade de condições e precariedades das habitações,         

que culminaram em um processo de formação e capacitação de construtores           

que vivem na ocupação e de uma cartilha ilustrada sobre técnicas e alguns             

procedimentos para construção e reforma; a proposição de soluções para          

contenções em áreas de topografia acidentada, mais adequadas à realidade e           

às condições financeiras daquelas famílias, bem como alternativas provisórias,         

mas funcionais, para sistemas de infraestrutura (drenagem). O apoio aos          

moradores e suas organizações na luta pela permanência, urbanização,         

regularização e melhorias habitacionais na área esteve sempre como pano de           

fundo. 

São entendidas como conclusões o reconhecimento do lugar da extensão,          

não apenas como um dos pilares da universidade brasileira, mas como ação            

que integra pesquisa, ensino, nos níveis de graduação e pós. Da mesma            

forma, a atualização e ampliação do campo da assessoria e assistência técnica            

em sua complexidade e interdisciplinaridade, reafirmando o lugar da política          

pública de habitação e da necessidade de investimentos que cumpram o           

objetivo de universalização de serviços urbanos e condições habitacionais para          

garantir o direito à moradia digna e à cidade. 
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