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Sem moradia, não há cidadania
#SOMOSPHI

Neste momento, mais de 800 milhões de pessoas 
vivem em favelas no mundo, e a expectativa é que 
esse número cresça na ordem de 7 milhões de pes-
soas por ano. Em 2030, estima-se que dos 9 bilhões 
de habitantes que o planeta terá, 40% deverão viver 
em moradias precárias, e 25% simplesmente não 
terão onde morar. 

No Brasil, o déficit habitacional, isto é, a falta de 
moradias, está avaliado em aproximadamente 5,8 
milhões de imóveis. Porém, o déficit habitacional 
qualitativo é quase o dobro:  11,2 milhões de mo-
radias são consideradas inadequadas. Casas sem 
ventilação, sem banheiro, onde falta abastecimento 
de água, esgotamento sanitário, energia elétrica, o 
piso é de terra batida ou a cobertura é de materiais 
como lona ou mesmo papelão, dentre outras carac-
terísticas de precariedade.

Editorial: 
Sem moradia, não há cidadania

Faça parte também!

Entrevista com Bel Lobo:  
“A minha moeda de troca é a 

arquitetura, então é o que ofereço”

 Infográfico: 
A desigualdade começa em casa

 Doação para reforma vai 
deixar casa mais saudável 

para família na Rocinha

Apoio Phi para habitação em 2022: 
Arquitetos da Vila e AFAGO-SP

Apoio Phi para habitação em 2022: 
Vivenda e Digna
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A pandemia do coronavírus aprofundou os proble-
mas habitacionais já existentes e a questão não tem 
sido enfrentada à altura pelos governos municipais, 
estaduais e federal.  Por isso, como você verá neste 
Boletim Phi, habitação tem sido um dos focos do 
Instituto Phi, que apoia projetos de organizações e 
negócios sociais que atuam com reformas para tornar 
moradias dignas, seguras e saudáveis. 

Porque sem um lar, não há saúde, não há educação, 
não há segurança alimentar e física, não há cida-
dania. 

Também para esta edição, conversamos com a arqui-
teta Bel Lobo, doadora do Instituto Phi, que fala sobre 
arquitetura social e reforma de espaços coletivos em 
territórios vulneráveis como meio de empoderamen-
to comunitário. Confira!
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As regiões brasileiras que mais apresentam déficit 
habitacional são o Sudeste (39%) e o Nordeste (30%)

Em 2021, os programas governamentais habitacionais 
no Brasil tiveram um corte no orçamento de 98% 
Fonte: Dieese
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A desigualdade começa em casa 
Pessoas sem casas, 
casas sem pessoas 

O número de imóveis vazios é 
defasado, pois é do Censo do 

IBGE de 2010. Mesmo assim, 
o dado já era elevado: 

aproximadamente 290 mil 
imóveis vagos na cidade.
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No Brasil, pelo menos...

O déficit habitacional qualitativo  
é quase o dobro: são  

11,2 milhões de  
moradias inadequadas. 
Fonte: Fundação João Pinheiro

... de brasileiros não têm acesso  
a um banheiro exclusivo  
ou utilizam de um buraco 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

O déficit habitacional é feminino:  

60% é composto  
POR MULHERES  

– chefes de família, a maioria pretas – 
vivendo em condições insalubres

Fonte: Fundação João Pinheiro

5,8 milhões 
de pessoas 
não têm moradias 

+ de 5,7 
milhões 

A Região Metropolitana do 
Rio de Janeiro tem um déficit 
habitacional de, pelo menos, 

340 mil moradias.

Um levantamento da  
Prefeitura do Rio aponta que 
só a região central da cidade 

possui 877 imóveis vazios  
ou subutilizados.

O déficit habitacional na capital 

paulista é estimado  
em 322,7 mil domicílios.
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Nestes mais de 30 anos de trajetória de um escritório de arqui-
tetura que se transformou em referência nacional com projetos 
para as mais destacadas marcas do varejo brasileiro, o be.bo, 
a arquiteta Bel Lobo sempre rejeitou as comissões oferecidas 
pelas marcas de acabamentos, móveis e acessórios de decora-
ção. Recomendava que o valor fosse dado como desconto ao 
cliente. No início deste ano, porém, uma marca se recusou. Bel 
aceitou, então a comissão, ligou para a cliente e sugeriu que ela 
escolhesse um projeto social para doar o valor. E foi assim que o 
Instituto Phi recebeu a doação para a reforma da casa da Vivian, 
na Rocinha, que você acompanha na próxima página. Bel, além 
de nossa doadora de longa data, participando de diversas cam-
panhas, se dedica à arquitetura social de espaços comunitários. 
Confira o nosso bate-papo sobre o tema:

Como você se envolveu com a arquitetura social?

Em 2010, criei a be.lo.bom, uma extensão do nosso trabalho no 
escritório, dedicado à arquitetura social. Dizemos, entre nós, que 
são projetos que pagamos para fazer. Começamos reformando 
uma ala da escola municipal Joaquim Nabuco aqui no Rio, que 
estudei quando era pequena. Depois veio um projeto para um 
centro cultural comunitário em Senador Camará e assim viemos 
até hoje doando um pouco do nosso tempo para quem precisa. 
Uma forma de agradecer a sorte que temos.

#PHIENTREVISTA BEL LOBO

‘A minha moeda de troca é a arquitetura, então é o que ofereço’
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E a websérie documental  “Quem mandou me convidar?”, que re-
formou espaços comunitários. Qual foi o impacto para a população 
beneficiada? 

Na primeira temporada, fizemos seis obras de espaços públicos e 
coletivos de comunidades vulneráveis de Paraty. Começamos com 
uma biblioteca pública ligada a uma escola estadual, a mais antiga 
da cidade. Foi incrível porque a cidade sedia a FLIP, mas a comu-
nidade escolar não participava. Depois da reforma, totalmente 
aberta para os jardins, a biblioteca se tornou um dos espaços do 
festival literário. Também fizemos um skate park numa comunidade 
com alto índice de criminalidade e a reforma da cozinha de um 
restaurante quilombola, existente desde o final do século 19, para 
facilitar o dia a dia das cozinheiras, dentre outras. 

A série terá nova temporada?

Sim! O “Quem mandou me convidar?” agora vai para Tiradentes (MG) 
reformar o prédio de uma escola municipal numa zona rural que 
estava abandonada há 6 anos e que vai sediar a Semana Criativa, 
um projeto cultural e social com o objetivo de valorizar os saberes 
artesanais e tradicionais da região. Não temos nenhum patrocínio, 
a prefeitura de Tiradentes vai oferecer a mão-de-obra e vamos 
correr atrás da doação dos materiais. Eu acho que a gente pode 
tanto. A minha moeda de troca é a arquitetura, é o que sei fazer, 
então é o que ofereço.

Bel Lobo, em Paraty,  
onde gravou a série  

“Quem mandou me convidar”
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No verão carioca, Vivian Nascimento de Oliveira, de 
28 anos, moradora da Rocinha, sofre com os filhos 
Sophia, de 6 anos, e Lorran Guilherme, de um ano, 
para dormir no imóvel pequeno, entulhado e sem 
ventilação onde vivem. Se chove, o piso alaga. E tudo 
no interior – paredes, móveis, roupas, documentos, 
material escolar – fica mofado. 

Quando o Instituto Phi pediu à diretora da Creche 
Arte Tio João para selecionar a família de um aluno 
para receber uma verba para reforma (aquela da 
entrevista com a Bel Lobo na página anterior, que ain-
da foi complementada pela cliente da arquiteta), Lilia 
lembrou imediatamente da mãe do menino Lorran. 

A diretora do Instituto Phi, Luiza 
Serpa, chamou então o arquite-
to Paulo Bandeira, voluntário em 
ações anteriores, para fazer o 
projeto. Paulo aceitou o desafio e 
vem mobilizando outros arquite-
tos e fornecedores para arrecadar 
doações de materiais e móveis.  
O imóvel de Vivian tem apenas 11,5 
m2, dividido em quarto, cozinha e 
banheiro:

Doação para reforma vai deixar casa mais saudável para família na RocinhaDoação para reforma vai deixar casa mais saudável para família na Rocinha, RJ

C O N T I N U A
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Doação para reforma vai deixar casa mais saudável para família na Rocinha

“Fica no andar debaixo de um sobrado pouco arejado, 
um problema recorrente nas nossas favelas, que são 
muito verticalizadas. O primeiro passo será fazer uma 
impermeabilização a partir da casa do vizinho, para 
isolar o vazamento. Depois será feita a forração com 
azulejos na casa da Vivian. A segunda grande questão 
é a possibilidade de troca de ar. Estamos fazendo 
um estudo para a instalação de portas, venezianas 
e um sistema de ventilação mecânica para que o ar 
se renove”, conta Paulo.

Vivian acaba de fazer a mudança para um imóvel 
alugado na comunidade – custeado com parte da 
verba doada –  e a obra está prestes a começar. 

“Eu me sentia vivendo num buraco e já foi até pior”, 
conta Vivian. “Esse imóvel era da minha mãe, que 
já faleceu. Eu e meus irmãos vendíamos balas nas 
ruas, minha mãe fazia bicos e quando dava a gente 
comprava uma cerâmica, alguma coisa para ir ar-
rumando. Eu fico muito feliz e agradecida por ter 
pessoas que ajudem o próximo e acho que o mundo 
precisa ser assim. Eu também quando recebo uma 
cesta básica procuro dividir com uma amiga que 
precisa”, diz Vivian. 

Paulo destaca que a ideia é que essa iniciativa seja 
uma amostra do que é possível fazer para que outros 
arquitetos, engenheiros e fornecedores possam se 
engajar em outros projetos:

“Acho que, nesta reforma, vamos ter sobra de ma-
teriais, o que é muito bom, é o pontapé inicial para 
o próximo projeto que aparecer. Profissionais que 
trabalham com reformas, na hora de se desfazer de 
louças, pias e outros materiais que estão em bom 
estado podem doar esses materiais”. 



fevereiro 2022#BOLETIMPHI

Lançamento de instituto  
para atuação estratégica

Startup social que surgiu em 2014 como uma em-
presa de reformas de casas da periferia e de favelas 
de São Paulo, a Vivenda no ano passado anunciou o 
lançamento do Instituto Vivenda, que em 2022 já tem 
o apoio do Instituto Phi para a reforma de 22 casas 
na capital paulista.

O objetivo do Instituto Vivenda é viabilizar subsídios 
para soluções de redução do déficit habitacional não 
só em obras, mas também em desenvolvimento de 
tecnologia social.

“O Instituto surge como um espaço de advocacy 
para que a gente consiga atuar estrategicamente. 
Existe algo estruturante na moradia, está ao lado 
de comida e água. É o que dá ao cidadão a condição 
de pensar em estudo, trabalho”, diz Duda Alcântara, 
diretora-executiva do Instituto Vivenda.

A startup também passou a atuar como uma ace-
leradora, disponibilizando programas de mentoria 
para arquitetos e engenheiros que querem se tornar 
empreendedores sociais. 

Outra novidade foi a Plataforma Vivenda, formada 
por negócios sociais parceiros que atuam com refor-
mas de casas espalhados por todo o país. Na prática, 
a Vivenda deixou de executar obras com equipe 
própria, criando um marketplace online que conecta 
clientes de baixa renda que querem contratar uma 
reforma diretamente com executores do serviço.

“Entendemos que precisávamos dar as mãos para 
todos esses microempreendedores para que passá-
ssemos nossos aprendizados e formássemos uma 
grande rede”, acrescenta Duda.

Habitação saudável  
na periferia de 
Campo Grande, no MS

Na periferia de Campo Grande (MS), a Digna Engenha-
ria já reformou cômodos de 160 casas vulneráveis, 
84 delas subsidiadas com o apoio de investidores 
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sociais. No projeto apoiado pelo Instituto Phi atual-
mente, serão reformados ao longo de 2022 cômodos 
de 12 casas em 5 ciclos em um ano.

Em parceria com lideranças comunitárias e assisten-
tes sociais dos bairros de Jardim Morenão, Aero Ran-
cho e Samambaia, o negócio social vem mapeando 
famílias que vivem em situação insalubre com idosos, 
crianças, mães e pais solos, gestantes e pessoas com 
alguma deficiência. 

“Ficamos muito felizes de ter esse apoio do Phi desde 
2018, quando a Digna era bem pequenina. Por mais 
que os investidores imaginem que estão fazendo algo 
importante, eles não têm a real noção do impacto 
positivo na vida das pessoas beneficiadas. A verda-
deira transformação acontece depois que a gente 
vai embora”, diz Evelin Mello, fundadora da Digna.

 7 anos  3 mil obras 800 obras 
subsidiadas

160 reformas4 anos 84 subsidiadas

depoisantes

depoisantes
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Transformação  
urbana na maior  
favela de Minas

“Como podemos exigir que uma criança estude se ela 
não consegue dormir, com crises de rinite provocadas 
pelo mofo? Se ela não tem um espaço para estudar? 
Nas habitações mais vulneráveis, é comum a falta 
de privacidade, isto é, os filhos dividem dormitórios 
os adultos e acabam presenciando momentos de 
intimidade”, destaca Wanda Foresti, cofundadora do 
negócio social Arquitetos da Vila, que faz reformas 
em habitações localizadas no Aglomerado da Serra, 
em Belo Horizonte.

São 200 obras na maior favela do Estado de Minas 
Gerais. Metade dessas obras foram subsidiadas, ten-
do o Phi como grande parceiro. Neste novo projeto 
apoiado em 2022, foram selecionadas 12 famílias para 
serem beneficiadas, chefiadas, predominantemente, 
por mulheres e idosos.

“Aqui temos muitas pessoas abaixo da linha da po-
breza e é um desafio inseri-las numa condição de 
vida minimamente digna”, conta Wanda.

Moradia como complemento  
ao programa socioeducativo

Ao lado do atendimento socioeducativo às crianças 
e aos jovens em situação de risco – e como com-
plemento ao vínculo com as famílias – a AFAGO-SP 
também desenvolve o projeto de construção e acaba-
mento das casas da comunidade, que passam de uma 
condição de falta de saneamento e insalubridade 
para a de uma comunidade com infraestrutura básica. 
Para 2022, já está contratado o apoio do Instituto Phi 
para a reforma de 9 casas.

O programa começou antes mesmo da constitui-
ção da AFAGO, há mais de 35 anos, por um grupo 
de voluntários. Já foram beneficiadas 750 famílias. 
Adriana Rocha, voluntária da AFAGO responsável pelo 
projeto de Reformas de Casas Populares, conta que 
a organização já conseguiu atingir 80% das casas da 
comunidade onde está instalada – a Vila Aparecida, 

na Pedreira – e passou a atender outras comunidades 
próximas onde vivem alguns dos alunos. 

“Nós temos a justa noção da vulnerabilidade que es-
sas pessoas vivem. Casas que partilham um banheiro 
no quintal com 3 ou 4 famílias. Um único cômodo, 
com toda a família dormindo na mesma cama, o que 
gera situações de risco de abuso. A gente atende jo-
vens e vemos que, nessas situações, eles não querem 
ir para casa, querem ficar na rua. São várias nuances 
que a reforma traz”, diz Adriana.

banheiro depoisbanheiro antes

Casa construída pela AFAGO 
depois

Casa construída pela AFAGO 
antes

3 anos 
 + de 200 
reformas

50% delas 
subsidiadas

35 anos 750 casas 
construídas
ou reformadas 
Todas sem custo 
para as famílias
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Gostou do nosso boletim?
Para saber mais sobre a atuação 
do Instituto Phi, acesse:

www.institutophi.org.br
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Distribuição de cestas na Josefinas Colab, 
em Campo Grande

#COMOPARTICIPAR

Cartão de crédito e débitoDepósito bancário

Instituto Phi Philantropia Inteligente

Banco Itaú (341 Banco Itaú S.A.)

Agência: 0726

Conta Corrente: 07246-5

CNPJ: 19.570.828/0002-94 (Chave Pix)

Os comprovantes podem ser enviados  
para financeiro@institutophi.org.br

O Instituto Phi continua fazendo a gestão da campanha do União Rio para colocar 
comida e esperança na mesa dos brasileiros. Participe! Para saber mais, acesse 
movimentouniaorio.org.

População do Vidigal recebe cestas básicas  
na ONG Ser Alzyra de Aleluia

Cestas entregues pela ONG Família na Mesa, 
na Rocinha

As doações em cartão de crédito*  
podem ser realizadas através  
da Plataforma PayPal.

* A plataforma do cartão cobra 2,6% de taxa.
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https://institutophi.org.br/
http://www.sensedesign.com.br/site/
https://www.instagram.com/instituto_phi/
https://www.facebook.com/institutophi?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UCliutqyHx6gtrKBUQLXOmmQ
https://www.linkedin.com/company/instituto-phi?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:company,clickedEntityId:3662120,idx:2-1-2,tarId:1439222871935,tas:instituto+phi

