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Resumo - Ter direito à moradia digna é um direito previsto na Constituição Brasileira e é indispensável para que 

os outros direitos como educação e saúde sejam bem usufruídos. Porém, no Brasil há uma grande dívida quando 

o assunto é habitação. Isso pode ser consequência do crescimento rápido e desordenado das cidades, associado à 

má distribuição de renda existente no país. Sancionada a Lei de Assistência Técnica (Lei nº 11.888, de 24 de 

dezembro de 2008), o bairro Santa Margarida em Colatina/ES foi estudado para que se conhecessem as 

tipologias construtivas locais e a presença do profissional qualificado no processo de construção das moradias. É 

possível notar que a assistência técnica em construções de famílias de baixa renda é praticamente inexistente. É 

necessário que políticas públicas sejam planejadas a fim de diminuir essa dívida social brasileira. Este projeto 

buscou tratar da importância e do papel da assistência técnica na formação das cidades. 
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Abstract - Have the right to proper housing is a right provided for in the Brazilian Constitution and is essential 

for all the other rights such as education and health are well enjoyed. However, in Brazil there is a huge debt 

when the subject is housing. This may be the result of rapid growth and disorganized from the cities, associated 

with the unequal distribution of income in the country. Sanctioned the Law of Technical Assistance (Law no. 

11,888, of December 24, 2008), the district Santa Margarida in Colatina/ES was studied to be aware of the 

typologies constructive places and the presence of qualified professional in the process of construction of the 

villas. It is possible to note that technical assistance in building low-income families, and virtually non-existent. 

It is necessary that public policies are planned in order to reduce this debt brazilian social. This project sought to 

address the importance and the role of technical assistance in the training of the cities. 
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INTRODUÇÃO 

 O crescimento acelerado e geralmente desordenado nas cidades causa um grande 

transtorno para a mesma. Ocupações irregulares, em áreas de risco, em lotes clandestinos, 

entre outros, podem causar grandes problemas. Em muitos lugares já não há mais espaço para 

construir, o que obriga a população a fazer isso de qualquer forma e sem planejamento, 

podendo dar origem, por exemplo, a favelas e loteamentos de casas irregulares.   

 Segundo o Ministério das Cidades (2008), o déficit habitacional do Brasil em 2008 

chegou a mais de 5,5 milhões de domicílios, dos quais 83% localizam-se em áreas urbanas. 

Apesar desse grande número, observa-se que essa carência diminuiu em relação ao ano 

anterior, como se pode observar na figura 1 abaixo: 

 



 

 
Fig. 1 - Fonte: Ministério das Cidades, 2010 

 

 Toda a dívida habitacional brasileira está associada com uma grande desigualdade 

social existente no país.  

 Para que essa situação seja minimizada, o Congresso Brasileiro sancionou a Lei de 

Assistência Técnica, que dá à população de baixa renda o direito de ter acompanhamento de 

um profissional qualificado desde o planejamento de sua obra até a regularização da sua 

residência. Tendo como base essa lei, o bairro Santa Margarida, na cidade de Colatina, foi 

estudado levantando-se informações desde o surgimento do bairro até os dias atuais. Foram 

pesquisadas as tipologias construtivas do local, assim como os materiais e técnicas mais 

utilizados pelos moradores na hora de construir suas residências. 

 

 

METODOLOGIA 

 Esta pesquisa se iniciou com uma revisão bibliográfica para que se conhecesse melhor o 

tema proposto. A pesquisa em livros, artigos e textos foi essencial para um maior 

conhecimento do assunto.  

 Informações iniciais sobre o local, como a criação do bairro e seu loteamento, foram 

levantadas por meio de consulta em documentos e textos públicos, além de entrevistas feitas a 

funcionários da prefeitura municipal, onde também foram cedidas imagens aéreas do bairro e 

outros dados numéricos sobre as residências. 

 Posteriormente, a Lei de Assistência Técnica e o trabalho foram apresentados e 

explicados aos habitantes. Visitas diretas ao bairro permitiram a familiarização com o lugar 

estudado e um conhecimento de forma mais direta por meio de observações e fotos feitas pelo 

autor deste trabalho. Para que se conhecessem as casas, o modo com que foram construídas e 

suas tipologias construtivas foram feitas entrevistas com os moradores das residências.  

 

 

RESULTADOS 

 Segundo o Ministério das Cidades (2008), no estado do Espírito Santo, 90,4% da 

carência habitacional encontra-se em famílias que tem renda na faixa de até três salários 

mínimos e 7,4% em famílias com renda entre três e cinco salários mínimos.  

 O bairro Santa Margarida possui pouco mais de 40 anos de existência, porém a 

intensificação do processo de habitação ocorreu nas últimas décadas. Com cerca de 120 

residências e 400 habitantes (dados da Prefeitura Municipal de Colatina), nota-se, conforme a 



 

figura 2, que o tipo de construção das residências no bairro Santa Margarida também se 

relaciona com o nível social de seus residentes e seu baixo poder aquisitivo.  

 

 
Figura 2: Residência no bairro Santa Margarida. Foto do Autor. 

 

Para melhor compreensão do espaço do bairro, o mesmo foi dividido em três setores, 

conforme a figura 3 abaixo: 

 

 
Figura 3: Vista aérea do bairro Santa Margarida. Fonte: Prefeitura municipal de 

Colatina – alterado pelo autor. 

 

O setor 1 é a parte mais antiga do bairro, fica mais próximo da via de acesso e do IFES 

Campus Colatina. Nesse setor também se encontram as residências mais antigas do bairro.  

O setor 2 tem uma pequena faixa ocupável, pois o restante dos terrenos é muito 

acidentado, o que inviabiliza a construção de residências. 

O setor 3 é a parte sul do bairro, possui novas construções e também lotes vagos. 

Porém, alguns desses lotes não têm infraestrutura adequada para ocupação. 



 

As casas em sua maioria são de alvenaria convencional e muitas têm estrutura precária, 

como se pode notar na figura 4. Algumas não possuem sequer acabamento externo. Suas 

coberturas são de laje de concreto ou de telhas de cimento-amianto, o que deixa as residências 

com temperaturas altas e desagradáveis.  

 

 
Figura 4: Residência com Estrutura Precária 

Foto do Autor 

 

Apesar de todas das residências terem cadastro na prefeitura, nenhuma delas apresentou 

um projeto para que pudesse ser analisado e aprovado. Utilizando o método da 

autoconstrução, os moradores informaram que suas casas foram construídas por integrantes da 

própria família ou por trabalhadores informais autônomos, sem nenhuma assistência técnica. 

 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

Diante das informações levantadas nota-se que a construção sem assessoria técnica pode 

trazer consequências desagradáveis para os habitantes e para a cidade. Por meio da 

autoconstrução, a população se arrisca, construindo de uma forma insegura que traz 

deficiências futuras. É importante que projetos e políticas públicas sejam estabelecidos e 

divulgados para que a realidade habitacional brasileira possa mudar para melhor. Uma 

assistência técnica adequada pode evitar que o crescimento das cidades seja tão irregular e 

desordenado, e pode garantir aos cidadãos o seus direito de ter uma moradia digna. 
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