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taipa de sebe, pau a pique, 

morad
brasileira . 
demonstrar

, 

tradicional estabelecido desde a . 

e, atr
, foram investigados o 

foram levantados entre 1991 e 2010. Chegou-

construtiva e o desejo de adquirir moradia em materiais convencionais. Entre 1991 e 2010

, da
qual elevado percentual encontra 
produzidas com terra.  

-

, dentre elas algumas mais elaboradas e outras 

, 
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social 

distanciamen

Atualmente programas habitacionais rurais de interesse social perpetuam o preconceito 

inco

po na
.

tempo em que deixa clara 
forma de construir, assim como a sua inexpressividade.     

nica 

-se como 

Uma 

te rural da 
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As 
Inst

de 

dos dados dos censos d
pesquisa. 

estrutura de suporte em materiais naturais fibrosos, como madeiras e varas, e coberta e/ou 
preenchida com a terra (PROTERRA, 2003).

s . 

Tabela 1 - 

Origem

Portugal

Parede exterior em tabique em Alpedrinha, 

2005, p. 58)

Casa da Chica da Silva em Diamantina, 

(IPHAN, s.d.)

Paredes em taipa de . (Weimer, 2014, 
p. 140)

na zona rural de 
Cardeal da Silva, Bahia

Vieira, 2011)
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a em 

em tabique devido, principalmente, ao alto custo da madeira. Elaborada em trama de ripas 
fixadas em montantes, ambos em madeira de bom acabamento e estruturados em esteios e 

diversos tipos de revestimento de fachada (A , 2007).

apresenta exemplares na arquitetura tradicional africana. Esta origem justifica sua 

-las 

Tabela 2 

Quanto maior a intensidade na cor, 

particulares permanentes em paredes de taipa 
revestida e revestida segundo o Censo 

20101

2. 

                                               
1http://www.estatgeo.ibge.gov.br/cartograma/gerador.html?nivt=2&zoom=fe&metodo=3&qtdfaixas=5&cor1=%23b
59e6b&cor2=%239c865a&cor3=%238c714a&cor4=%237b5d39&cor5=%23634931&colgeocodigo=D1C&colgeon
ome=D1N&colvalor=V&colunidademedida=MN&colvariavel=D2N&colperiodo=D3N&urldados=http://api.sidra.ibge
.gov.br/values/t/3525/n2/all/v/884/p/2010/c1/1%202/c137/12195%202873/c65/95810/c74/95811/c471/13234/f/u&f
onte=IBGE%20-%20Censo%20Demogr%C3%A1fico  
2 http://www.funasa.gov.br/melhorias-habitacionais-para-o-controle-da-doenca-de-chagas
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bcidadania: o 

impessoal. 

-se como detentor do 

Entende-

ocasionando comportamento incorporado naturalmente e inerente a cada ambiente social. 

 e 

Post retrata apenas casas de porta e janela, ou de porta e duas janelas com alpendre de 

remanescentes das tipologias descritas subentende-
locais sem o zevedo, 1990).

em 

tal escolha pode-se cita -

outros (Vieira, 2017)

alguns autores, a exemplo de Machado (2003) 

de materiais 

materializava. Tanto a casa do Senhor de engenho, quanto a dos escravos podiam ser 
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ieira

se eventual ou constante.

algumas cidades em Minas Gerais, como Diamantina, onde a Casa da Chica da Silva, 

ilustra bem essa realidade (IPHAN, s.d

excelente tema de estudos.

cotidiano o cruzamento com elementos culturais dos agentes sociais dominados por ele, 

inferiores.

pessoal dos senhores de engenho para o poder impessoal do estado e de determinadas 

Conforme

dissemina-

cidades as melhorias afastavam gradativamente tudo que remetesse ao passado colonial, 

assou a 

realidade era legitimada 
de forma mais 

expressiva e disseminada.

trouxeram, 

salubre importada da Europa, distanciava
urbanos (Vieira, 2017). 
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tradic
que termina por ocupar as periferias ou locais menos valorizados da zona urbana 

, 
presente desde

-

reitas; Germani,
2012).

(2012). 

Claramente percebe-se que os agentes sociais que possuem pequenas propriedades, 
ineficientes produtivamente, e os sem propriedade de terra, constituem a classe dominada 

seus saberes tradicionais e de uso de materiais locais

F

68%, 70%, 
68% e 68% 

d h , adotado oficialmente pelo Governo 
Federal, entende, em sua metodologia de coleta de dados, que as necessidades 
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forma indesejada. 

de sebe, entre outros,
alvenaria 

correspondent
palha, outro material e sem parede (F

Em resumo,
e

Contraditoriamente, 

-se 
continuidade ao processo de 

poderia ser executada por programas habitacionais, e nem apenas o seu revestimento ou 
melhoria, mesmo que em reboco convencional utilizado
FJP assume

ieira, 2017).

entre um percentual de 56% a 59

confirmando os dados mapeados na tabela 2.

Minha Casa Minha Vida Rural (PMCMV Rural) e o Programa de Melhorias Habitacionais 

O PMCMV Rural ocorreu em duas fases, a primeira entre 2009 a junho de 2011 e a segunda 

regulamenta

O PNHR tem como finalidade subsidiar a 

comunidades tradicionais quilombolas, extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos e 

aproximadamente entre $4200 (
integral) a (BRASIL, 2016).

uso de 
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Norte. Aceita-se como tecnologias inovadoras apenas as homologadas pelo Sistema 

sistemas construtivos tradicionais como a taipa de , sendo sua maioria em base ao 

(Vieira, 2017).

respeitando a pluralidade da vida no campo.

O MHCDCh

(Triatoma 
infestans) (Brasil
tai

2017a). A re

rasil
No Estado da 

3.851 unidades e apenas reformadas 75 (Vieira, 2017). 

pr
2017a).

2017a

- bloco
mm (BRASIL, 2017b). O 

 normas t

tradicionais que utili
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africana ainda carrega o estigma da pobreza formado no passado colonial e, principalmente, 

normas t

projetos. Estas regras culminam no uso exclusivo de materiais construtivos convencionais e 

rasil, 2010; 2013a). O 

O alojamento do barbeiro pode ser dado em diversos tipos de ambientes, tanto 

Os dados expostos nos mapas da tabela 2, que demonstram a maior vulnerabilidade da 

e 

(Vieira, 2017).

, que utilizam materiais locais 

UH em pouco tempo, culminando no alto consumo de materiais industrializados comuns ao 
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Entret
Carvalho

(2015), em ambas as fases do PMCMV menos de 10% foram destinadas ao PMCMV Rural. 

ieira, 2017).

Conforme os dados do IBGE, em 2010 existiam ainda 556.252 unidades domiciliares em 

deveria promover a liberdade desses 

Ainda assim, entre 1991 e 2010, 

zona rural era de 28% e em 2010 esse baixou para 7%.

levando 

programas e campanhas governamentais como, por exemplo, os dois programas analisados 
neste trabalho, o PMCMV e o MHCDCh que, direta ou indiretamente, combatem esta forma 
de construir.

Contraditoriamente, o mesmo governo que precariza a taipa

-fabricada baseada no cooperativismo dos futuros moradores (Souza,
2010). 
da era industrial, o governo brasileiro resgata o tema da taipa de . O Conjunto Casa 

- , a " 
(Mello; Silva; Rocha, 1985). Nas cidades

a "Taipa - Pau-a- opes, 1998).

-
Florestal Adolpho Ducke, no Amazonas, foi desenvolvido pelo Governo Federal dentro do 

-fabricados 
(S

construtivos alternativos com baixo impacto ambiental. 

b
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taipa de (BRASIL, 2008).

O uso da taipa de pelo governo perpassa diferentes momentos, sempre como 

Federal da Bahia 

Bourdie
Unipessoal.

Brasil . 
em:<http://www.mma.gov.br/estruturas/sedr_proecotur/_publicacao/140_publicacao15012009110921.
pdf>. 

Brasil

Brasil

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/melhoria_habitacional_chagas.pdf >

Brasil

http://www.funasa.gov.br/modelo-de-projeto-basico-habitacao-de-1-quarto>

Brasil  - PNHR. p. 1-9. 

<http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNH/ArquivosPDF/cartilha_pnhr_2.pdf>

Brasil
gov.br/web/guest/melhorias-habitacionais-para-o-

controle-da-doenca-de-chagas?inheritRedirect=true>

Brasil - - 
-de-projeto-basico-habitacao-de-4-

quartos>
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