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INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa nasce a partir da inquietação sobre uma questão que 
tem sido posta repetidamente como demanda aos arquitetos nas 
últimas décadas, mas que ainda não se responde totalmente: 
Como fazer uma habitação sustentável? E outra talvez de maior 
complexidade: Como fazer um projeto de Habitação de Interesse 
Social sustentável? Estas perguntas têm muitas possíveis 
respostas, e o presente trabalho não busca dar conta de todas elas, 
mas pretende contribuir para a construção de caminhos para a 
resposta deste problema, trabalhando sob um aspecto que tem sido 
pouco desenvolvido até então: O papel dos aspectos socioculturais 
e psicológicos no desenvolvimento de projetos de habitação social 
mais sustentáveis. 

Este recorte foi escolhido através da constatação de um problema 
observado nas pesquisas do LabHab-UFRJ em conjuntos 
habitacionais no Rio de Janeiro, representativos da política 
habitacional brasileira no século XX. Em várias destas pesquisas 
destaca-se o processo acelerado de transformação do espaço por 
que passam muitos destes conjuntos na fase de ocupação, e os 
resultados das pesquisas sobre as motivações dos moradores para 
fazê-las, indicam que de modo geral, há uma relação entre as 
intervenções e a inadequação do espaço da moradia, sobretudo no 
que diz respeito às questões socioculturais e psicológicas. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Por outro lado, estudos sobre projeto sustentável apontam dentre 
os pontos principais a importância da gestão de todo o ciclo de vida 
da construção, onde é essencial que a durabilidade dos elementos 
seja compatível com o tempo de vida útil previsto. Mas algo 
estranhamente pouco mencionado é o coeficiente humano 
envolvido no processo, já que a durabilidade do edifício depende 
em grande parte da manutenção do mesmo. Em outras palavras, 
uma das peças chave para a sustentabilidade é quem irá manter a 
edificação: o morador, e principalmente como e por que irá manter. 
Com isso surgem mais algumas questões: Qual o papel do morador 
no projeto de habitação de interesse social no Brasil? Quais são as 
suas necessidades e expectativas? E como elas se expressam no 
espaço construído e suas modificações? A presente pesquisa 
demonstra a importância estratégica do desenvolvimento destas 
questões para a construção de projetos de habitação social mais 
sustentáveis.    
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DEFINIÇÕES 
Por Arquitetura Sustentável este trabalho adota como definição o 
desenvolvimento de projetos que, além das questões de qualidade 
arquitetônica, buscam responder às demandas socioculturais e 
ambientais do local em que serão inseridos, de forma 
economicamente viável. Neste sentido é uma arquitetura que busca 
o equilíbrio sobre três bases de sustentação: ambiental, 
sociocultural e econômica. 

A adequação das questões ambientais envolve tanto um 
posicionamento antropocentrado de busca pela qualidade e 
conforto da edificação para o habitante, quanto biocentrado de 
orientação das escolhas projetuais de modo a mitigar impactos ou 
trazer benefícios ao meio ambiente. A adequação às questões 
sociais trata das interfaces entre o ambiente projetado e os 
aspectos psicológicos, culturais e sociais dos usuários e sua 
vizinhança, que influenciam tanto na manutenção do espaço 
construído, quanto na utilização de seu entorno. A viabilidade 
econômica engloba não apenas o custo de construção do projeto 
desenvolvido, mas os impactos econômicos do empreendimento 
para a cidade e sua vizinhança, assim como os custos envolvidos 
em todo o ciclo de vida da edificação, incluindo as fases de 
construção, manutenção, e descarte / reforma. 

Por Habitação de Interesse Social (HIS) denomina-se um universo 
de edificações de uso predominantemente residencial, que abrigam 
uma população com baixos recursos financeiros, e apresentam 
especificidades projetuais importantes na relação entre limitações 
econômicas e necessidades do morador. Para efeito desta 
pesquisa, neste trabalho o termo HIS considera apenas edificações 
projetadas segundo orientações formais, desenvolvidas pelo estado 
ou com seu apoio, e destinadas à demanda da população de baixa 
renda que, por múltiplas razões, não consegue ter acesso à 
moradia oferecida pelo mercado imobiliário formal. 

Um projeto de habitação de interesse social sustentável deve ser 
adequado às necessidades do morador, sendo capaz de atender 
seus anseios psicológicos e suas necessidades socioculturais, 
considerando as limitações econômicas e dificuldades de 
manutenção buscando potencializar as capacidades econômicas 
do morador, e sua constante melhoria de qualidade de vida. Por 
fim, deve ter o compromisso com a redução de impactos ao meio 
ambiente, promovendo, dentre outros aspectos, o manejo dos 
insumos como água e energia, o tratamento dos resíduos, uso 
consciente de tecnologias e materiais de construção menos 
agressivos para o meio ambiente, e adequados ao ciclo de vida 
esperado, localização adequada na cidade, etc.  

 

IMPORTÂNCIA GLOBAL E LOCAL 

Tornar o desenvolvimento sustentável é o grande desafio que o 
mundo encara hoje. Os danos causados ao planeta pelos modelos 
de desenvolvimento adotados ao longo dos últimos séculos 
passaram de alertas de ecologistas isolados a impactos reais na 
vida de milhares de pessoas que enfrentam problemas como a 
escassez de recursos, efeitos do aquecimento global, e miséria. 

Um ponto fundamental quando se trata de desenvolvimento 
sustentável é a questão da moradia. A segunda Conferência das 
Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos (Habitat II) levanta 
dois temas chave para o desenvolvimento: “abrigo adequado para 
todos” e “desenvolvimento de assentamentos humanos 
sustentáveis em um mundo urbanizado”. 

Desenvolvimento Sustentável é essencial para o 
desenvolvimento de assentamentos humanos, e considera 
inteiramente as necessidades básicas e o anseio de alcançar 
o crescimento econômico, desenvolvimento social e proteção 
ambiental. Consideração especial deve ser dada às situações 
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e necessidades específicas dos países em desenvolvimento 
e, apropriadamente, dos países com economias em 
transição. Assentamentos humanos devem ser planejados, 
desenvolvidos e reabilitados de forma que levem totalmente 
em conta os princípios de desenvolvimento sustentável e 
todos os seus componentes, como designado na Agenda 21 
e nos relatórios da Conferência das Nações Unidas sobre 
Meio Ambiente e Desenvolvimento. Desenvolvimento de 
assentamentos humanos sustentáveis garante 
desenvolvimento econômico, oportunidades de emprego e 
progresso social, em harmonia com o meio ambiente. 
(UNITED NATIONS HUMAN SETTLEMENTS PROGRAMME, 
2006, p. 07, trad. nossa.) 

Neste quadro, a construção civil apresenta-se como uma das 
grandes responsáveis por impactos ambientais, pois se trata de um 
dos ramos de atividades que mais consome recursos naturais, ao 
mesmo tempo, sendo grande gerador de resíduos. O ambiente 
construído das cidades e a qualidade das moradias de modo geral 
pioram o quadro de impactos, em vez de melhorá-lo. Todavia nas 
últimas décadas muitos esforços têm sido feitos em busca de um 
desenvolvimento humano mais sustentável, e boa parte do 
mercado consumidor assim como as políticas públicas vêm 
destacando esta demanda embora muitas vezes de forma falha. 

Na cidade do Rio de Janeiro o problema da habitação é 
especialmente evidente, colocando-se mesmo em destaque na 
paisagem urbana, muitas vezes em conflito com a questão 
ambiental. Com base nos objetivos da Agenda Habitat, justifica-se 
o estudo dos temas sustentabilidade e habitação e a busca de uma 
maior compreensão das especificidades e particularidades locais 
da moradia social na cidade do Rio de Janeiro. 
 
 
 

SUSTENTABILIDADE E HABITAÇÃO 

A questão da habitação coloca-se como peça-chave na busca pelo 
desenvolvimento urbano sustentável. A insustentabilidade em 
projetos de Habitação de Interesse Social no Brasil transparece 
frequentemente de forma muito clara, ao se analisar pontos como o 
nível de transformação sofrido pelos projetos originais, índices de 
qualidade de vida e desenvolvimento humano dos moradores, 
descontinuidade ou mesmo falência dos programas de habitação, e 
impacto ambiental causado pelas edificações e comunidades. 

Um aspecto essencial para a sustentabilidade das edificações é a 
durabilidade e, portanto, o ciclo de vida da edificação e de seus 
componentes. Quando o projeto arquitetônico não se adapta às 
necessidades do usuário e este se vê compelido a fazer alterações 
no ambiente construído muito antes do que seria necessário para a 
sua manutenção, todo o ciclo de vida da edificação é alterado, e a 
sustentabilidade do empreendimento é comprometida. 

Usualmente os projetos intitulados como sustentáveis são focados, 
sobretudo, em questões técnicas e ambientais, sem apresentar 
propostas que efetivamente discutam os aspectos psicológicos e 
socioculturais que dão apoio para a conservação das estruturas a 
médio e longo prazo, junto aos aspectos econômicos que formam 
as bases do tripé da sustentabilidade. Os Selos e Certificações 
muitas vezes são tomados como uma espécie de atestado de 
sustentabilidade dos empreendimentos, enquanto na verdade, em 
sua maioria, são focados sobretudo na questão da qualidade 
ambiental, e não devem ser utilizados como parâmetros únicos. A 
tendência de desequilíbrio entre as abordagens ambiental e social 
é observada não apenas em habitação, mas neste tipo de 
programa o descompasso torna-se especialmente evidente, com 
forte tendência ao comprometimento mútuo das duas questões. 
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Por outro lado a moradia é um elemento essencialmente carregado 
de questões de natureza subjetiva expressas no ambiente 
construído, e observa-se que o contexto da habitação social, por 
sua natureza intrínseca, relacionada a limitações envolvendo 
recursos, densidades, localização, dimensões, e fragilidade social 
dos habitantes, coloca em destaque algumas destas questões, 
como: proxêmica, conforto humano (físico e psicológico), 
privacidade, territorialidade, relações humanas e aspectos culturais 
e de comportamento individual do morador, dentre outros pontos. 
Estes aspectos produzem impacto sobre a relação do morador com 
sua moradia e quando não levados em conta durante o projeto, 
serão introduzidos, na medida do possível pelos moradores, com 
maior ou menor impacto sobre a sustentabilidade da edificação. 

As questões psicológicas e socioculturais relacionadas à 
sustentabilidade em habitações, por sua subjetividade, podem 
apresentar muitas variáveis segundo o contexto cultural, social e 
econômico, dificultando a mensuração, e parametrizações 
generalistas. Por outro lado, a falta de diretrizes neste sentido 
colabora para a perpetuação de habitações inadequadas e 
insustentáveis. Respeitadas as delimitações contextuais, por meio 
de estudos locais podem ser identificados padrões sociais e 
comportamentais que apresentam indicações de possíveis 
parâmetros para maior adequação dos projetos habitacionais, 
todavia, poucos estudos têm avançado por este campo. 
 

 
 
 
 
 
 
 

HIS SUSTENTÁVEL NO CONTEXTO DO RIO DE JANEIRO 

O contexto da Habitação de Interesse Social brasileira, por seu alto 
grau de modificações pós-ocupação proporciona um rico material 
de análise de significados sociais, psicológicos e culturais, que em 
boa parte são expressos de forma não verbal, através da 
intervenção no ambiente construído. A enorme quantidade de 
alterações na fase de uso se destaca logo no primeiro contato 
visual dos conjuntos habitacionais na cidade do Rio de Janeiro e 
em boa parte do país. Entretanto, se por um lado, não há controle 
governamental eficiente para impedir as intervenções, tampouco há 
uma aceitação deste fenômeno, e incorporação deste processo às 
premissas de projeto. 

A ausência de preocupação com a questão da intervenções pós-
ocupação tem graves consequências para a sustentabilidade dos 
programas e projetos de habitação, visto que as alterações sem 
qualquer controle ou suporte técnico comprometem questões 
importantes para a segurança e a qualidade de vida dos 
moradores, gerando condições de insalubridade, potencializando 
riscos estruturais e ambientais, e interferindo negativamente no 
ciclo de vida esperado para a edificação e seus elementos. 

Todavia, observa-se grande parte das modificações feitas pelos 
usuários, na fase de uso dos conjuntos habitacionais do Rio de 
Janeiro, reflete a inadequação das moradias às necessidades e 
expectativas dos moradores, não apenas quanto a aspectos físicos, 
mas, sobretudo relacionadas a questões subjetivas. Por outro lado 
o processo de elaboração de projetos de HIS muitas vezes não 
permite uma aproximação adequada entre o projetista e o morador, 
e faltam ao primeiro, informações que permitam a adequação do 
projeto às expectativas dos moradores.   
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O OBJETO 
O objeto de estudo deste trabalho são as questões socioculturais e 
psicológicas que influenciam nas modificações das habitações de 
interesse social no Rio de Janeiro na fase de uso, e geram o 
comprometimento de sua sustentabilidade.  

 

OBJETIVOS 
Este trabalho tem os seguintes objetivos: 

Identificar aspectos psicológicos e socioculturais que influenciam ou 
motivam os moradores a intervir no espaço de sua moradia, na 
busca por atender suas necessidades, nas unidades de conjuntos 
habitacionais cariocas.  

Definir elementos socioculturais e psicológicos relevantes no 
tratamento da questão das intervenções pós-ocupação, para o 
contexto do Rio de Janeiro, de modo a auxiliar na elaboração de 
projetos de habitação social mais sustentáveis, bem como, no 
desenvolvimento de novas pesquisas na área. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METODOLOGIA 
A estrutura metodológica adotada no presente trabalho foi 
constituída de três fases de estudo: a primeira fase tratou da 
construção de um embasamento teórico sobre sustentabilidade 
em arquitetura, sobre as especificidades deste tema no campo da 
habitação de interesse social no contexto carioca, e sobre questões 
socioculturais e psicológicas envolvidas no projeto de moradia; a 
segunda fase constou da análise de pesquisas anteriores em 
conjuntos habitacionais, para a identificação dos aspectos 
subjetivos presentes em cada estudo de caso selecionado; e por 
fim, na terceira fase foi elaborada uma síntese de elementos 
socioculturais e psicológicos influentes para a sustentabilidade 
em habitações de interesse social no contexto da cidade do Rio de 
Janeiro. 

O embasamento teórico sobre sustentabilidade em arquitetura foi 
construído através do estudo de referenciais bibliográficos de 
“antecedentes” conceituais (sobretudo produzidos entre as décadas 
de 1960 a 1990), com fins de investigação do processo que levou 
ao desenvolvimento do que atualmente entende-se por Arquitetura 
Sustentável. Já quanto à aplicação dos conceitos de 
sustentabilidade no contexto da habitação social no Brasil, foram 
analisadas uma série de questões a respeito das particularidades, 
(dificuldades e potencialidades) do tratamento de questões de 
grande relevância para a sustentabilidade deste tipo de edificação. 
Por fim, quanto à abordagem das questões subjetivas em 
arquitetura, foram analisados referenciais teóricos de arquitetura da 
2ª metade do século XX que se destacaram pela inserção (ou 
reinserção) das questões humanas, culturais, psicológicas e sociais 
na discussão sobre projeto, e a partir daí, foi estruturada uma 
síntese de conceitos identificados em seus discursos. 
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Na fase de análise de estudos de caso foram examinados os 
resultados de pesquisas anteriores em conjuntos habitacionais, 
realizados pelo grupo de Pesquisas LabHab – Proarq / UFRJ, com 
o objetivo de identificar as questões socioculturais e psicológicas 
envolvidas na motivação dos moradores em efetuar alterações 
destacadamente frequentes. Foram analisados os resultados de 
pesquisas de Avaliação do Ambiente Construído, constando de 
análise do espaço físico e das relações subjetivas, esta última, 
através da técnica de Representação Social da Moradia. Na análise 
do espaço físico foram aprofundados os estudos de três tipos de 
intervenções detectadas com alta frequência: expansão da 
unidade, alteração das divisões internas, e troca de esquadrias. 

Por fim, foram estruturados uma série de elementos 
socioculturais e psicológicos que, após identificados a partir do 
estudo dos referenciais teóricos, foram confirmados como questões 
relevantes na motivação dos moradores em efetuar modificações 
nos conjuntos habitacionais estudados, e a partir das conclusões 
da pesquisa, delineadas suas definições teóricas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DESCRIÇÃO DOS CAPÍTULOS 
No primeiro capítulo será apresentado o embasamento teórico 
desta pesquisa, a respeito de Arquitetura Sustentável e Habitação 
Social. Este capítulo subdivide-se em três itens: no item 1.1. será 
encontrado o estudo da Relação Ambiente Natural e Projeto 
Arquitetônico no século XX, na busca da origem e essência do 
conceito de Arquitetura Sustentável; no item 1.2. será apresentada 
a análise e contextualização de alguns Aspectos de 
Sustentabilidade na Habitação Social Carioca; já no item 1.3.  será 
elaborada a análise investigativa dos Aspectos Socioculturais e 
Psicológicos da Moradia, e a síntese dos conceitos identificados 
nos referenciais teóricos adotados. 

O Capítulo 2, Análise dos Aspectos Subjetivos Presentes nas 
Pesquisas de Habitação Social é estruturado em três fases: na 
primeira, item 2.1. será apresentada a Descrição dos Conjuntos e 
Histórico dos Programas estudados no âmbito do grupo de 
Pesquisas LabHab-UFRJ, e que tiveram seus resultados 
analisados neste trabalho. No item 2.2. será desenvolvido o estudo 
dos aspectos subjetivos detectados na análise das pesquisas dos 
aspectos físicos nas Avaliações do Ambiente Construído, 
elaboradas pelo LabHab-UFRJ. No ítem 2.3. será desenvolvida a 
investigação dos aspectos presentes nos resultados das pesquisas 
de Representação Social da Moradia. 

O terceiro capítulo apresenta a síntese de resultados da pesquisa, 
constituída da estruturação de Elementos Socioculturais e 
Psicológicos identificados como relevantes para a Sustentabilidade 
em HIS, para o contexto da cidade do Rio de Janeiro. Por fim, 
serão apresentadas as conclusões e observações finais sobre o 
presente trabalho de pesquisa.  



 

 

1. ARQUITETURA SUSTENTÁVEL E HABITAÇÃO SOCIAL 

Neste capítulo será estruturada a essência e a óptica sobre as 
quais as questões de sustentabilidade e Habitação de Interesse 
Social serão tratadas nesta dissertação. Para isso será 
apresentado no item 1.1 o embasamento conceitual sobre a 
Relação entre Ambiente Natural e Projeto Arquitetônico no século 
XX, de modo a contextualizar o processo que desencadeou a 
formação do conceito de sustentabilidade, perpassando uma série 
de movimentos e teorizações de arquitetos das décadas de 60 a 
90, que demonstraram alguns pontos de vista das relações homem 
– natureza, em um momento de transição de paradigmas a este 
respeito.  

Já no item 1.2 será desenvolvido um estudo da problemática de 
alguns aspectos da sustentabilidade em habitação social no 
contexto estudado, apresentando uma série de especificidades, a 
fim de construir a compreensão do estado da arte do tema 
abordado na presente pesquisa. 

Por fim, no item 1.3 será estruturado o marco teórico sobre as 
questões subjetivas envolvidas na relação entre o homem e a sua 
moradia, englobando aspectos sociais, culturais e psicológicos, 
com o objetivo de estruturar os critérios de análise a serem 
utilizados no segundo capítulo, onde será buscada a 
complementaridade necessária do conceito, para ajuste às 
especificidades do contexto estudado. No item 1.3., portanto, serão 
analisados referenciais teóricos de arquitetura da segunda metade 
do século XX destacados por apresentar abordagens voltadas para 
a relação da arquitetura com a área de ciências humanas.  
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1.1. Relação Ambiente Natural e Projeto Arquitetônico  
A arquitetura reflete as relações que o homem tem com o seu meio. 
Desde relações de completa harmonia e simbiose até a negação 
absoluta, perpassando ainda mecanismos de defesa, aceitação 
controlada, ou transformação. Estas relações vão estar 
incorporadas de tal forma ao pensamento do projetista, que, na 
maior parte das vezes, tomam forma em sua expressão projetual 
inconscientemente. Compreendendo melhor as ideias 
preponderantes ao longo tempo, quanto às relações entre o homem 
e o meio ambiente, observam-se algumas facetas do caminho 
traçado pela arquitetura no século XX. Abordando alguns aspectos 
da visão do homem quanto à natureza e o seu papel em relação a 
ela, pode-se chegar a uma percepção um pouco mais clara dos 
desafios dos conceitos de sustentabilidade, como mudança de 
paradigmas, e o lugar do homem - arquiteto - projetista, em relação 
ao meio ambiente no qual está inserido.  

As relações entre os homens e o meio ambiente, no qual se 
inserem, estão na raiz da criação das sociedades. As diferentes 
culturas e civilizações refletem essas relações em maior ou menor 
grau, assim como suas arquiteturas. Ao longo da história, as 
influências de algumas culturas sobre outras foram transferindo 
valores e conceitos relacionados à percepção do meio ambiente e 
às interações do homem com seu meio. Alguns conceitos nascidos 
há centenas de anos ainda permanecem, embora muitas vezes 
distorcidos, relacionando-se à maneira como as sociedades e suas 
cidades vêm se desenvolvendo. 

Em arquitetura, o discurso de sustentabilidade se estabelece em 
um novo ponto de força na relação da moradia com o meio 
ambiente. A arquitetura sempre se relacionou com o meio, desde 
as cabanas primitivas, passando pelos tratados de Vitruvius, os 
palácios árabes, os pagodes chineses, as ocas indígenas ou iglus 

esquimós, todos apresentam fortes relações com os recursos 
locais, e as características climáticas na qual estão inseridos. 

À medida que o homem começa a se urbanizar, esta relação direta 
com o meio ambiente vai se transformando, e acaba por se 
modificar radicalmente em ocasião da revolução industrial, a partir 
do século XVIII, mas principalmente nos séculos XIX e XX, quando 
se minimizam, ou até mesmo se rompem as relações de 
dependência homem-natureza. 

Este rompimento reflete, no começo do século XX, no surgimento 
da arquitetura moderna que se destaca, dentre outros aspectos, 
pela sua ligação com a máquina, e com a sociedade industrial. 
Dentre suas várias vertentes, o que seria chamado Estilo 
Internacional, a partir das repercussões do projeto de Mies Van Der 
Rohe, para o pavilhão do Reich Alemão na Exposição Internacional 
de 1929, passa a dominar a produção arquitetônica mundial. Esta 
arquitetura, ligada às ideias funcionalistas, tem como objetivo de 
desenvolver soluções padronizadas e passíveis de repetição em 
qualquer sítio.  

Esta vertente caracterizou-se, dentre outros aspectos, por um 
completo rompimento com o meio ambiente e cultura local, e a 
partir da década de 60, passa a ser o principal alvo de 
questionamentos e críticas, sendo várias ligadas à questão 
ambiental, e às relações entre homem, projeto e meio ambiente. 

Este conceito que nega os regionalismos não é, todavia, unanime 
entre os modernistas. Mesmo alguns precursores do movimento 
moderno como o Alvar Aalto, Frank Lloyd Wright demonstraram 
preocupações com a inserção da arquitetura no meio ambiente. No 
Brasil, a arquitetura moderna apresenta belos exemplos de 
preocupação com as relações entre a arquitetura e o meio na qual 
está inserida, sobretudo envolvendo questões como conforto 
ambiental e uso de materiais locais. 



17 

 

Trabalhos significativos surgem a partir da década de 60, quando 
passam a ser evidentes as consequências do crescimento 
desenfreado das cidades pós-revolução industrial. Neste contexto, 
alguns arquitetos começam a desenvolver projetos que se 
basearam no equilíbrio entre questões ecológicas, econômicas e 
sócio-culturais, alguns até mesmo voltados para a Habitação de 
Interesse Social. Neste período encontram-se bons exemplos de 
experiências e discursos, que vão, alguns mais outros menos, 
influenciar na formação do conceito de arquitetura sustentável, 
criando projetos que respondem não só às necessidades do 
morador, mas também, às necessidades do seu entorno.  

As experiências projetuais e o discurso arquitetônico destes 
profissionais, por vezes tomaram caráter “alternativo”, divergindo 
das políticas sociais dominantes e do epicentro da discussão 
arquitetônica, o que contribuiu em alguns casos, para a pouca 
divulgação dos conceitos desenvolvidos. Todavia, o resgate destas 
experiências apresenta importantes contribuições para o estudo da 
sustentabilidade em projetos de habitação de interesse social. 

A partir da década de 60, e mais fortemente nas décadas de 70 e 
80, surge uma grande diversidade de movimentos arquitetônicos, 
contrapondo-se aos ideais da arquitetura moderna, e sobretudo do 
Estilo Internacional, como o Contextualism, o movimento 
Neovernacular, e o regionalismo Crítico. 

Alguns eventos marcaram significativamente o início da década de 
70, e impulsionaram uma mudança de percepção em relação ao 
meio ambiente, dentre eles, a Conferência das Nações Unidas em 
Estocolmo em 1972, e a publicação, no mesmo ano, do relatório do 
MIT “Os Limites do Crescimento”, encomendado pelo Clube de 
Roma, e duas grandes crises do petróleo, em 73 e 79. Neste 
momento começa a ser destruída a noção de controle do homem 
sobre a natureza, e este passa a ter que admitir certos limites ao 
seu poder de intervenção, para a sua própria sobrevivência.  

No campo da adaptação climática, nos anos 60, sob a pauta da 
escassez de recursos, começa a tomar força críticas ao modelo de 
desenvolvimento adotado, e consequentemente a arquitetura que o 
refletia. Neste momento surgem na Europa algumas 
experimentações que buscavam reduzir, ou mesmo suprimir, a 
dependência de formas de energia não renováveis na edificação. 

Na denominada Arquitetura Solar foram trabalhados princípios de 
inércia térmica e iluminação natural, de modo a favorecer o ganho 
de temperatura no interior das residências. As construções 
apresentaram, entretanto, muitos problemas de desequilíbrio 
térmico, sobretudo nos períodos de verão, o que acabou gerando 
um abandono destas ideias.  

Alguns artistas e arquitetos começam a esboçar teorias, discursos, 
e abordagens projetuais bastante originais, como a obra de 
Hundertwasser, um dos mais conhecidos e controversos artistas da 
Áustria. Em 1958 publicou seu “Mould Manifesto Against 
Racionalism in Architecture” onde expôs sua atitude fundamental 
quanto à sociologia do Habitat. Em 1972 escreve o manifesto Your 
Window Right – Your tree Duty, defendendo uma melhor qualidade 
do habitat, por meio de telhados cobertos com vegetação, e 
desenho de fachadas individuais. Hundertwasser discursou muitas 
vezes a favor da ecologia, contra a energia nuclear e por uma 
arquitetura mais respeitosa em relação à natureza e à humanidade.  

Hundertwasser desenvolve o conceito de cinco peles do ser 
humano, epiderme, vestimenta, casa, identidade e meio social, e 
meio ambiente global, ecologia e humanidade (figura 2). A partir da 
década de 80 começa a conceber projetos de novas construções, 
reabilitação de estruturas e redesenho de fachadas, onde coloca 
em prática suas teorias arquitetônicas, como ilustrado nas figuras 3 
e 4 (Restany, 2003). 
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Figura 2 – esquema das cinco peles. (fonte: Restany, 2003). 

Figura 3 – Rolling Hills, hot springs village, Blumau, Styria, 
Hundertwasser, 1993-97 (fonte: Restany, 2003). 

 

Figura 4 – Esboço Árvore Inquilina, 1973. (fonte: Restany, 2003). 
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No Brasil, embora o estilo internacional tenha se proliferado nas 
cidades, a vanguarda da arquitetura moderna teve uma expressão 
própria. A arquitetura da escola carioca buscou uma adequação 
das ideias modernistas às características climáticas tropicais, e 
utilizou referências da arquitetura tradicional. Com a tomada do 
poder pelo governo militar, em 1964, ocorreu uma desestruturação 
dos ideais libertários da arquitetura moderna brasileira, ao mesmo 
tempo em que se incentivou a migração de arquitetos por todo o 
território, através dos planos de integração nacional. A partir daí 
alguns destes arquitetos começaram a trabalhar novas respostas 
arquitetônicas no sentido da adaptabilidade às características 
regionais. 

Essas migrações internas – como procuramos demonstrar 
sinteticamente – transcendem o mero sentido de 
deslocamento de profissionais em busca de oportunidades 
melhores. Este transito de profissionais pelo país simboliza 
uma troca e um enriquecimento de valores que, como 
sementes ao vento, vão desenvolver novas atitudes em 
outras paragens. É a origem do quadro diversificado da 
produção arquitetônica que vai desabrochar no Brasil nos 
anos 1980. (SEGAWA, 1997:134) 

Algumas das experiências projetuais mais interessantes, no que diz 
respeito à mudança de postura critica em relação ao meio ambiente 
começam a surgir no campo da habitação social a partir da década 
de 60, quando alguns arquitetos na busca de soluções para 
viabilização econômica da construção, começam a perceber o meio 
ambiental e cultural como aliados. Estas experiências tomaram um 
caráter alternativo, em contraponto às políticas de construção de 
grandes blocos de conjuntos habitacionais sem identidade, que se 
proliferaram em várias partes do mundo durante meados do século 
XX. 

A obra de Hassan Fathy, publicada em 1969 no Cairo: Arquitetura 
para os Pobres - uma experiência no Egito Rural, descreve sua 
experiência profissional no Egito moderno, e discute regionalismo, 
adaptação climática, e subjetividade. Este arquiteto desenvolve e 
recupera técnicas construtivas tradicionais em tijolo de adobe, e 
trabalha seus projetos de maneira a adaptar-se ao meio ambiente e 
à cultura local. Ao descrever suas preocupações durante o 
processo de projeto, Fathy desenvolve conceitos de harmonia da 
arquitetura com o meio ambiente:  

Tinha de fazer com que meus novos desenhos parecessem 
ter saído da paisagem, como as árvores. As casas deviam 
parecer naturais, como a tamareira ou a palmeira-da-arábia. 
Para seus habitantes devia ser tão natural lá morar como 
usar roupas. (FATHY, 1969:52).  

Desenvolve um conceito estético baseado nesta harmonia 
edificação – ambiente natural: “Os nossos bonitos projetos têm de 
responder às necessidades quotidianas do homem. Se os projetos 
forem fieis ao seu ambiente e à sua tarefa, serão forçosamente 
bonitos.” (FATHY, 1969:58).   

Fathy trabalha ainda o aspecto sócio-cultural da arquitetura, 
salientando a ideia de que 

(..) o arquiteto tem o poder único de reavivar a fé que o 
camponês tem na sua própria cultura. Se, como um crítico 
respeitável, o arquiteto mostrar o que há de admirável nas 
formas locais e se ele próprio as chega a utilizar, então os 
camponeses começarão imediatamente a ter orgulho nos 
seus produtos. (FATHY, 1969:52). 

Por fim partindo da busca de soluções economicamente viáveis 
para a construção de baixa renda, o arquiteto encontra respostas 
no equilíbrio com as questões ambientais e sociais, desenvolvendo 
projetos que se tornam referencia para as décadas posteriores. 
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Fig. 5 – Escola dos Rapazes Nova Gurna. (Fonte: Fathy, 2009) 

Fig.6 – Comunidade de Cajueiro Seco, 1963. (Fonte: Segawa, 1997) 

No Brasil, uma primeira experiência com características regionais 
para projetos de habitação foi tentada por Acácio Gil Borsoi, em 
1963, quando, para a Comunidade favelada do Cajueiro Seco, em 
Pernambuco, este propôs residências com sistema construtivo 
baseado em taipa (Figura 6). Segundo Segawa (1997) “a proposta 
buscava integrar um certo repertório construtivo tradicional, a 
fixação da população no local com a alternativa de morar em casas 
de melhor qualidade, sem violentar as características culturais e 
cotidianas da comunidade favelada.” 

Criado por Alexander Tzonis e Liane Lefaivre, o conceito de 
regionalismo crítico torna-se muito conhecido através dos textos de 
Kenneth Frampton. Suas ideias baseiam-se na consciência do 
lugar e dá ênfase na valorização de materiais e habilidades 
artesanais locais, e à adaptação do projeto às características 
climáticas da região. “Uma das principais forças motivadoras de 
uma cultura regionalista é um sentimento anticentrista, isto é, uma 
aspiração por algum tipo de independência cultural, econômica e 
política” (FRAMPTON in NESBITT, 2008:505). 

Pode-se citar alguns exemplos brasileiros, de profissionais que se 
destacaram pelas características regionalistas de sua obra e 
discurso, adaptadas aos condicionantes físicos, potencializando 
materiais e conhecimentos de sua região, dentre eles Gérson 
Castelo Branco, Severiano Mário Porto e José Zanine Caldas.  

(..) manifestações mais recentes do regionalismo crítico 
destacam as questões climáticas e insistem em afirmar que 
uma arquitetura baseada nas práticas construtivas regionais 
é mais correta do ponto de vista ecológico, além de 
diferenciada do ponto de vista estético. (NESBITT, 2008:503)  

José Zanine Caldas apresenta um discurso interessante sobre 
regionalismo, e ecologia, utilizando seu trabalho para “denunciar” a 
devastação da mata atlântica e a extinção de espécimes vegetais 
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nativas, buscando a valorização da madeira, como arma para 
combater a destruição ambiental. 

Em 1983, Zanine cria o Centro de Desenvolvimento das Aplicações 
das Madeiras do Brasil, a Fundação DAM (Suely Silva, 1995), onde 
trabalha em protótipos para habitação social, através do 
aprimoramento de técnicas construtivas tradicionais e uso de 
materiais locais. Foram testados vários métodos construtivos, como 
o uso de estruturas em madeira e fechamentos de tijolos solo-
cimento, placas de mármore sem polimento ou taipa de mão. Esses 
projetos estavam voltados para a autoconstrução com uso de 
materiais disponíveis no local. 

No protótipo chamado “Casa do Nilo” (figura 7) podem ser 
observados alguns aspectos favoráveis do ponto de vista 
bioclimático, resgatados da arquitetura tradicional: elevação do piso 
favorecendo a troca de temperatura e consequente resfriamento da 
casa, e evitando problemas causados pela umidade do solo; beirais 
longos e varanda criando sombreamento para os panos de 
fachada; janelas pequenas em madeira, com venezianas e pouco 
vidro na parte superior, de modo a permitir a ventilação e 
iluminação natural, filtrando o excesso de insolação; pequeno 
afastamento entre telhado e parede, permitindo a circulação do ar, 
minimizando a necessidade de entre - forro, para o controle da 
temperatura; Uso de telha de barro, que apresenta bom 
desempenho térmico. 

Ainda nos anos 80, no quadro da arquitetura brasileira, Ruth Verde 
Zein (2001) destaca, em linhas gerais, três vertentes, ou 
abordagens diferenciadas, configurando-se conforme valorizam ou 
priorizam a urbanidade, a inovação ou a simplicidade.  
 

 
Figura 7 - Casa do Nilo (Fonte: SILVA, 1995) 

A primeira vertente parte de dados preexistentes 
configurados pelo contexto urbano, pelas técnicas mais 
representativas de nossa sociedade, pelo seu repertório de 
modos, formas e atitudes, destacando os valores da 
urbanidade e da contemporaneidade (..) A segunda vertente 
parte em busca do novo, da criação artística, do futuro. (..) 
Sendo obras que procuram o impacto, a revelação ou a 
estranheza, costumam ter excelente percepção de sítio e 
domínio das visuais, de forma a soar em contraponto com o 
entorno, destacando-se, mas nunca confundindo-se com 
ele.(ZEIN, 2001:40, 41).  

Por fim, a autora define como terceira vertente, esta em que se 
enquadra o objeto de estudo desta pesquisa: 

A terceira vertente quer ser herdeira de uma conscientização 
ecológica, buscando alavancar a preocupação com a 
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natureza, o desejo de recuperar saber fazer humano, 
valorizando aspectos subjetivos, psicológicos e intuitivos do 
autor, do usuário, do meio cultural. Geralmente une 
simplicidade e ambiência com técnicas tradicionais, 
respeitadas em sua essência, mas inovadas em seus 
resultados espaciais e formais. (ZEIN, 2001:41). 

Na década de 80, aproveitando as experiências da arquitetura 
solar, ganha força o conceito de arquitetura bioclimática, que dá 
especial atenção às relações entre clima e edificação, tirando 
proveito dos recursos ambientais locais, apresentando cuidados 
com implantação, minimização da necessidade de recursos 
energéticos para iluminação e ventilação, e racionalização da 
construção. A lógica do bioclimatismo era entender os fenômenos 
naturais e utilizá-los a seu favor, de modo a agregar conforto ao 
homem e qualidade à edificação. Neste momento começam a se 
desenvolver grande parte dos cursos de pós-graduação no Brasil, e 
na linha de conforto ambiental o conceito de arquitetura bioclimática 
é consolidado. 

Na virada dos anos 80 para 90, os conceitos de arquitetura 
bioclimática formam parte da base teórica que dá origem ao 
aparecimento da arquitetura ecológica. Neste momento a questão 
da interação da arquitetura com o meio ambiente extrapola o 
problema do conforto ambiental abrangendo a questão da 
responsabilidade diante dos impactos que a arquitetura causa ao 
meio. Conceitos nascidos nas áreas da ecologia e biologia passam 
a influenciar também o a forma de encarar o espaço construído e 
seu projeto. 
 

Um exemplo de abordagem projetual interessante representativa 
deste momento é descrita por Ken Yeang, que desenvolve seu 
conceito de projeto ecologicamente responsável como um sistema 
que interage espacialmente com outros ecossistemas. Trabalha 

entorno como o meio físico, mais o meio biológico, que muitas 
vezes é esquecido pelos arquitetos. 

A validade de qualquer modelo de um sistema e da descrição 
do sistema que o modelo subministra, depende não apenas 
do caráter do modelo, senão também das hipóteses que 
estabeleçamos sobre o entorno do sistema e sobre a 
interação entre entorno e sistema. Daí se deduz que se o 
projetista estabelece umas hipóteses iniciais errôneas acerca 
do meio ambiente e do sistema projetado, o resultado futuro 
estará em certa dissonância no contato entre o sistema 
projetado e seu ambiente. (YEANG, 1995) 

Yeang ainda aponta para a questão de que “as quantidades finitas 
de energia e recurso naturais da Terra constituem nosso contexto 
ecológico, e como tal deve ser considerado o fator limitador final de 
toda atividade projetual.” (YEANG, 1995:9) 

Um ponto interessante na arquitetura destas décadas é a 
emergência de referenciais arquitetônicos e experiências de 
projetos vindos de contextos outros que Europa e Estados Unidos, 
e com distintas relações entre homem e natureza. Em locais de 
culturas e climas muito diferentes de europeus e americanos, os 
modelos arquitetônicos ligados ao Estilo Internacional se fizeram 
mais inadequados, e mais evidentes as necessidades de 
adaptação climática, e cultural. Tadao Ando evidencia em seu 
discurso, algumas das diferenças na relação do homem com a 
natureza, na cultura Japonesa, e como isso afeta o projeto 
arquitetônico: 

A tradição japonesa abraça uma sensibilidade para com a 
natureza diferente da ocidental. A vida humana não tem a 
pretensão de se opor à natureza e não se empenha em 
controlá-la, mas antes busca uma associação íntima com a 
natureza a fim de unir-se com ela. Pode-se até mesmo dizer 
que, no Japão, todas as formas de exercício espiritual são 
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tradicionalmente realizadas no contexto da inter-relação do 
homem com a natureza.  

Esse tipo de sensibilidade engendrou uma cultura que diminui 
a ênfase na fronteira física entre a residência e a natureza 
circundante e que, ao contrário, instala um limiar espiritual. 
Ao mesmo tempo em que protege a habitação humana da 
natureza, procura trazê-la para dentro da casa. Não há uma 
demarcação clara entre interior e exterior, mas uma 
permeabilidade recíproca. Infelizmente, hoje a natureza 
perdeu muito de sua antiga abundância e a nossa 
capacidade de percebê-la também se enfraqueceu. Por isso, 
a arquitetura contemporânea tem um papel a cumprir no 
sentido de proporcionar às pessoas lugares arquitetônicos 
que as façam sentir a presença da natureza. Quando isso 
acontece, a arquitetura transforma a natureza por meio da 
abstração e modifica o seu significado. Quando a água, o 
vento, a luz, a chuva e outros elementos naturais são 
abstraídos na arquitetura, esta se transforma em um lugar no 
qual as pessoas e a natureza se defrontam em permanente 
estado de tensão. Creio ser esse sentimento de tensão que 
poderá despertar as sensibilidades espirituais latentes no 
homem contemporâneo. (ANDO, in NESBITT, 2008:497) 

Durante a Conferência das Nações Unidas – Rio 92 emerge o 
conceito de desenvolvimento sustentável, no qual novos 
paradigmas são estabelecidos. Destaca-se o impacto da área da 
construção civil sobre o meio ambiente, e as consequências 
causadas pelas exacerbadas demandas e resíduos das zonas 
urbanas. Além das questões ambientais, as sociais e econômicas 
passam a ser encaradas como indissociáveis, e a produção da 
arquitetura deve ser capaz de responder às novas demandas. 

Nas décadas que se seguiram, as questões sócio-ambientais 
passaram a ser trabalhadas em escala mundial, em conferências 
das nações unidas, protocolos internacionais, reuniões de 

governantes e cientistas, e Fóruns Mundiais Urbanos. Relatórios, e 
protocolos foram redigidos, com o intuito de orientar o 
desenvolvimento, e dar forma a uma nova percepção do homem 
como parte de integrante do sistema natural, e portanto diretamente 
relacionado às alterações que seu desenvolvimento causa ao meio. 

Foi elaborado então o conceito de desenvolvimento sustentável, 
como “Um Desenvolvimento que responda às necessidades da 
geração presente sem comprometer a capacidade das gerações 
futuras de responder às suas próprias necessidades”. (ONU; 
Comissão Brundtland, 1987). Este conceito apresenta ainda como 
principal objetivo salvaguardar as necessidades humanas, mas 
reconhece os limites da capacidade da natureza absorver os 
impactos causados pelo homem. 

O conceito de sustentabilidade pressupõe um equilíbrio entre 
natureza, capital e sociedade, no que configura como o tripé 
econômico, ambiental e sócio-cultural. A partir da 2ª metade do 
século XX, o campo do direito evoluiu significativamente na defesa 
dos grupos minoritários ou mais frágeis, como negros, mulheres, 
crianças, ou homossexuais, e parte também em defesa do meio 
ambiente, colocando em discussão o “direito do homem sobre a 
natureza”. 

Se por um lado o conceito de sustentabilidade rompe com alguns 
paradigmas, buscando um equilíbrio de forças entre homem e 
natureza, ele admite a manutenção do tratamento da natureza 
como mercadoria como forma a garantir a viabilidade econômica. A 
apropriação dos conceitos de sustentabilidade pela sociedade 
capitalista pós-moderna tende a distorcer alguns princípios, na 
intenção de transformá-los também em mercadoria. No 
entendimento do processo das ideias é que se busca a fuga das 
armadilhas. 
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1.2. Aspectos de Sustentabilidade na Habitação Social 
Carioca 

 
A QUESTÃO DA SUSTENTABILIDADE NO CONTEXTO ESTUDADO 
NO CONFORTO AMBIENTAL 

As questões concernentes ao conforto ambiental também se 
relacionam com a percepção do espaço, envolvendo questões 
físicas e subjetivas de grande influência sobre a sensação de bem 
estar e a qualidade de vida dos moradores. Podem-se destacar no 
contexto do Rio de Janeiro algumas especificidades bastante 
relevantes no campo do conforto higrotérmico, e no universo do 
conforto acústico.  

A temperatura é um importante aspecto relacionado à comunicação 
e percepção que o homem tem do espaço, e às reações causadas 
pela interposição do espaço térmico de vários indivíduos. O espaço 
térmico é resultante não só da temperatura corporal, mas também 
da temperatura do ambiente, e da carga térmica dos elementos 
próximos presentes no ambiente. Neste sentido, as dimensões 
mínimas para o conforto humano em um determinado ambiente 
apresentam variações de acordo com as diversidades climáticas, e 
a composição deste ambiente. Sabe-se ainda que a percepção da 
temperatura do ambiente pelo indivíduo, denominada sensação 
térmica sofre ainda influencia de duas variáveis: velocidade do 
vento, e umidade relativa do ar. 

Neste contexto a cidade do Rio de Janeiro apresenta-se como um 
ponto crítico, por sua peculiaridade climática caracterizada por altas 
temperaturas, que no verão chegam constantemente a valores 
máximos próximos a 40° (Tabela 1), elevada umidade do ar – em 
média 80% (Tabela 2), e baixo regime de ventos durante boa parte 
do ano. As condições são agravadas em certas áreas do território 

da cidade por barreiras naturais e/ou urbanas que dificultam e até 
bloqueiam a incidência dos ventos – vale destacar que a maior 
parte das zonas com menor incidência de ventos coincide com as 
áreas ocupadas por moradias populares, e famílias com faixa de 
renda mais baixa, como parte das zonas oeste e norte. 

Tabela 1: Dados climáticos da Cidade do Rio de Janeiro -                 
Temperatura de Bulbo Seco (°C)  

 
Tabela 2: Dados climáticos da Cidade do Rio de Janeiro -                      

Umidade Relativa (%) 

 
(Fonte: GOULART; LAMBERTS; FIRMINO, 1998) 
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Este quadro é agravado por questões comumente encontradas em 
habitações sociais na cidade, tais quais densidade territorial 
excessiva provocando a formação de ilhas de calor, falta de 
cuidado do projeto com questões como privacidade, segurança – 
que levam os moradores a manter as janelas fechadas, e demanda 
por espaço de expansão, provocando alterações que 
comprometem as condições de ventilação e iluminação da 
residência, além da qualidade e mesmo salubridade do ar. 

Observa-se com frequência a ausência de preocupação com as 
questões de conforto térmico, durante a fase de elaboração de 
projetos e implantação das habitações de interesse social, em 
programas de habitação no Brasil. Muitas vezes são propostas 
soluções padronizadas que desconsideram as características 
climáticas locais. A importação de padrões internacionais de 
dimensões de ambientes elaborados em países com climas 
distintos, e a adoção de normas e diretrizes que ignoram a 
diversidade climática do território brasileiro não se apresentam, 
portanto, como estratégias adequadas. 

A inobservância das questões relacionadas ao conforto 
higrotérmico agrava a sensação de confinamento das pequenas 
unidades residenciais, comprometendo a qualidade de vida da 
população de baixa renda, aumentando sua vulnerabilidade social, 
e provocando vários efeitos negativos sobre a saúde física e mental 
do morador. Nos estudos das influências do ambiente atmosférico 
sobre o homem, denominado biometeorologia humana, segundo 
Maia (2002) “nosso ciclo diário compreende estados de atividade, 
fadiga e recuperação. Esse ciclo às vezes se vê prejudicado por 
condições atmosféricas desfavoráveis, e a tensão resultante, 
atuando sobre corpo e mente, produz desconforto, perda de 
eficiência no trabalho e, eventualmente, pode conduzir a problemas 
de saúde.” 
 

Em moradias que não apresentam condições adequadas de 
conforto térmico, nos meses de verão o uso de ventiladores muitas 
vezes não consegue fazer com que o ambiente atinja a zona de 
conforto, e o uso de ar condicionado quase sempre é inviabilizado 
por questões financeiras (salvo quando a população recorre a 
ligações elétricas clandestinas, que provocam riscos para o 
morador e sua vizinhança, além de prejuízos à sociedade). 

Como parâmetro para projetos de HIS mais adequados em relação 
ao conforto térmico, foi elaborada a Norma ABNT 155220-3 de 
Zoneamento Bioclimático para Habitações de Interesse Social, 
contudo esta apresenta falhas graves, que em sua redação atual 
pode levar a elaboração de projetos inadequados, como demonstra 
o trabalho de Bastos, Barroso-Krause e Beck, (2007): 

A Norma brasileira NBR 15220-3 (ABNT, 2005) estabelece 
oito zonas bioclimáticas para as habitações de interesse 
social com base em dados regionais de temperatura e 
umidade, não tendo sido consideradas as condições de vento 
existentes. Em consequência, em algumas destas zonas, há 
regiões dotadas de regimes de vento inteiramente distintos, o 
que pode acarretar proposições errôneas de diretrizes 
arquitetônicas bioclimáticas para este segmento de 
edificações. (BASTOS; BARROSO-KRAUSE; BECK, 2007) 

Além das questões de conforto higrotérmico, muitas vezes em 
conflito com esta, e também de grande relevância para o contexto 
de HIS, está a questão do conforto acústico. O conflito de 
estratégias se dá no sentido de que a tendência para a melhoria do 
conforto térmico no interior das habitações para o clima tropical 
úmido perpassa, sobretudo, pela abertura da edificação de modo a 
permitir a entradas do vento na residência, todavia quando o 
ambiente externo é ruidoso, as estratégias tem o sentido de fechar 
a edificação, isolando-a do ruído – e consequentemente do vento. 
Esses casos induzem o usuário ao uso de ventilação ou 
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condicionamento artificial (ventiladores e ar condicionado), mesmo 
quando estes não seriam necessários por questões térmicas, 
causando impactos econômicos, quanto à eficiência energética, e 
na integração da residência com o ambiente urbano. 

Nestes casos as formas mais eficientes de conciliação do problema 
envolvem sobretudo o desenho de projeto, embora frequentemente, 
a qualidade acústica venha sendo posta de lado, visto que a 
questão térmica no contexto do Rio de Janeiro apresenta-se com 
muita evidência. A falta de observância com o conforto acústico 
entretanto pode produzir graves consequências, como aponta a 
Organização Mundial de Saúde (2001), sobre os riscos da 
exposição a ruído:  

Ruído pode causar dano auditivo, interferência na 
comunicação, distúrbios de sono, causar efeitos 
cardiovasculares e psico-fisiológicos, reduzir o desempenho, 
e provocar incomodas respostas e mudanças no 
comportamento social. A principal consequência social do 
dano auditivo é a inabilidade de compreender os discursos 
em condições normais, o que é considerado uma severa 
desvantagem social (OMS, 2001).  

Em habitações, a perda de privacidade e inteligibilidade produz 
ainda sensação de grande incômodo nos usuários e é geradora de 
conflitos familiares. A garantia da qualidade acústica em HIS 
coloca-se desta maneira como uma questão ética, na busca do 
combate às desigualdades sociais.  

As tipologias mais usuais de habitação de interesse social (HIS) 
encontradas no Brasil costumam apresentar baixa qualidade 
acústica, muitas vezes se aproximando dos limites de 
insalubridade. Percebe-se na cidade do Rio de Janeiro um número 
considerável de moradias de baixa renda em proximidade de zonas 
com alto nível de ruído ambiental, como margens de vias 
expressas, ou áreas com atividades industriais. Estes 

empreendimentos são beneficiados pelo baixo valor do solo, que é 
posto como uma questão crucial, acima das questões qualitativas. 
Em outros casos, instalações geradoras de significativo ruído 
ambiental são implantadas nas proximidades de áreas residenciais 
de baixa renda, não raro pelo poder público, também atraídos pela 
facilidade econômica, e sem qualquer preocupação com o impacto 
sobre a vizinhança. 

As relações de densidade e proximidade entre as unidades 
habitacionais, bem como as tipologias, implantações, e disposições 
internas dos cômodos, adotadas na concepção do projeto 
arquitetônico são responsáveis por grande parte do desempenho 
acústico da edificação, embora este quesito poucas vezes seja 
levado em conta na elaboração de projetos de HIS no Brasil. Em 
muitas situações as fontes de ruído não são consideradas na 
elaboração dos projetos, por negligência, desconhecimento ou 
utilização de soluções padronizadas que não levam em conta as 
características locais. As restrições financeiras fortalecem ainda a 
tendência à utilização de materiais de vedação ou esquadrias com 
baixo desempenho acústico – mais baratas, e somam-se a isso 
características sócio-culturais e comportamentais de geração de 
ruído pelos habitantes das unidades, e sua vizinhança. 

Na fase de ocupação do espaço, os moradores dificilmente têm 
acesso a recursos de correção acústica - tais quais, forros, 
revestimentos e esquadrias especiais – que são quase sempre 
econômica e tecnicamente inviáveis por tratar-se de materiais caros 
e frágeis, além de haver necessidade de conhecimento técnico 
especializado para sua correta aplicação. Suas intervenções 
limitam-se à aplicação de materiais acústicos absorventes como 
carpetes, ou cortinas, que além de gerar um custo adicional 
significativo para o morador, muitas vezes trazem prejuízos para a 
qualidade do ar, pois fomentam o aparecimento de fungos e 
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ácaros. Em estudos de Doris Kowaltowski, et al. (2009) sobre 
satisfação em Habitação Social, foi observado que 

a população tem pouco conhecimento sobre oportunidades 
de introdução de melhorias visando maiores níveis de seu 
próprio conforto. Especificamente o ruído representou ser um 
incômodo para a metade dos entrevistados em estudos 
anteriores, notadamente por meio de ruídos emitidos por 
vizinhos, brincadeiras de crianças, entre outros, que causam 
constrangimentos e interferem na privacidade dos moradores. 
Novamente apurou-se certo desalento dos entrevistados 
sobre como resolver esta questão por iniciativa própria. 
(KOWALTOWSKI, Doris; GRANJA, Ariovaldo; PINA, Silvia; 
BARROS, Lia, 2009). 

Muitos conjuntos habitacionais na cidade do Rio de Janeiro estão 
implantados em Zonas Industriais (ZI) ou Zonas Especiais (ZE). De 
acordo com legislação municipal nº 3.268, 2001, o nível critério  
avaliação (NCA) para ZIs é de 70 dB (período diurno) e 65 dB 
(período noturno), bastante superior ao recomendado para área 
residencial urbana que é de 55 dB (período diurno) e 50 dB 
(período noturno). Em ZEs os níveis máximos de sons e ruídos 
permitidos devem estar de acordo com os usos previstos em cada 
subzona em correlação com a tabela da NBR 10151. 

A legislação que estabelece as normas aplicáveis à HIS para o 
Município do Rio de Janeiro: Lei Complementar no. 97 de 2009, e o 
Decreto n.º 30912 de 27 de julho de 2009, não fazem qualquer 
referencia a parâmetros de qualidade acústica, ou à adoção de 
normas técnicas. Entre as exigências legais para licenciamento 
ambiental simplificado para Habitação Social (Resolução CONAMA 
No. 412, de 13 de maio de 2009) encontra-se a declaração 
municipal de conformidade do empreendimento com a legislação 

municipal aplicável ao uso e ocupação do solo que, nestes casos, 
define como tolerável o uso residencial em ZIs1, mesmo sem a 
garantia níveis de qualidade acústica para os moradores. Pede-se 
ainda, como parte do Relatório Ambiental Simplificado “informações 
relativas ao diagnóstico ambiental da região de inserção do 
empreendimento, sua caracterização, a identificação dos impactos 
ambientais e das medidas de controle, de mitigação e de 
compensação”. Neste quesito a questão da qualidade acústica 
pode ser considerada, embora não haja exigências objetivas. 

O recém-lançado guia de sustentabilidade ambiental da Caixa 
Econômica Federal, o Selo Casa Azul – Boas Práticas para 
Habitação Mais Sustentável (2010) avança no estabelecimento de 
critérios de qualidade urbana para implantação de unidades 
habitacionais. Definido como obrigatório, o quesito “Qualidade do 
Entorno – Impactos”, para ser atendido deve comprovar a 
inexistência, em um raio de 2,5 km do empreendimento, de fontes 
de ruídos excessivos e constantes, tais como rodovias, aeroportos, 
alguns tipos de indústria. Na categoria “Projeto e Conforto”, 
contudo, não há nenhum critério de avaliação referente a conforto 
acústico, embora a não observância desta questão possa induzir o 
morador ao confinamento, comprometendo dentre outros aspectos 
o conforto higrotérmico e a eficiência energética. O selo de 
qualidade, contudo, também não é exigência para fins de 
financiamento. 

As normas ABNT NBR 15575: 2010 – Edifícios habitacionais de até 
cinco pavimentos – Desempenho fornecem referencias quanto aos 

                                                 

1 São tolerados em ZI: edificação unifamiliar - permitidas, no máximo, duas 
edificações unifamiliares por lote; edificação multifamiliar - permitida 
apenas uma edificação multifamiliar por lote, com duas unidades no 
máximo; 
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critérios de desempenho acústico desejáveis, todavia não há 
exigência legal para a sua aplicação em HIS no Município do Rio 
de Janeiro, ficando a cargo do construtor sua aplicação, trazendo 
pouca vantagem mercadológica. 

 

SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA 

O fator preponderante que explica a adoção de padrões e 
áreas mínimas é o custo, e o pensamento que permeia nos 
planos habitacionais é de que a população deve se contentar 
com as moradias oferecidas, independente do seu tamanho. 
Ora, o ser humano possui como parte de sua construção 
intrínseca não só necessidades fisiológicas, mas também, de 
fato, necessidades psicológicas, pois, o indivíduo que sofre 
privações busca persistentemente sua gratificação e essas 
privações fazem também com que esse indivíduo adoeça e 
definhe. (SANTOS, Mauro). 

A política habitacional brasileira, assim como as regulamentações 
para financiamentos não têm comprometimento com a adequação 
das unidades à diversidade de demandas da população de baixa 
renda, e permite a produção de modelos insustentáveis, tanto 
arquitetônica quanto urbanisticamente. De uma maneira simplista 
considera exclusivamente o valor da construção, sem levar em 
conta outros custos agregados como o de uso e manutenção, e o 
custo de demolição e reciclagem, além da contabilidade ambiental 
e social (moradores e vizinhança), e o custo para a cidade 
(infraestrutura e estratégia urbana).  

Os projetos de habitação social em sua maioria não são pensados 
para responder de maneira eficiente a estes custos. O Estado 
constrói edifícios de difícil gestão e manutenção pelos próprios 
moradores. Por outro lado também se ausenta ou realiza mal o 
papel de gestor de manutenção, de forma que os conjuntos ora 

encontram-se sucateados, sofrendo apenas intervenções pontuais 
e emergenciais, e ora, quando reformados, demandam enorme 
quantidade de recursos por sua deterioração acelerada pela falta 
de manutenção regular e sistemática. Desenho, fragmentação, e 
escala, são elementos essenciais para a gestão e manutenção do 
espaço. 

O caráter de cada área dependerá em grande parte de quem 
determina o guarnecimento e o ordenamento do espaço, de 
quem está encarregado, de quem zela e de quem é ou se 
sente responsável por ele. (HERTZBERGER, 1991: 23) 

O custo da habitação para a cidade e a contabilidade social e 
ambiental também não são levados em conta na produção 
habitacional. No Rio de Janeiro observa-se muito pouca articulação 
entre a política urbana e a política habitacional, e por uma série de 
fatores esta última acaba se desenvolvendo sobremaneira na 
contramão das estratégias para a sustentabilidade urbana. Desta 
forma os conjuntos habitacionais proliferam em locais onde a 
infraestrutura é precária, por vezes ausente, e/ou de custo elevado 
para implantação; o sistema de transporte é sobrecarregado ou 
falho; e é difícil o acesso a serviços básicos como educação, 
saúde, departamentos públicos, e a equipamentos de cultura, 
esporte, lazer, etc. 

O custo ambiental da implantação também é ignorado. Contudo as 
cidades se expandem cada vez mais, avançando na direção de 
áreas rurais e de mata nativa (como o caso da ocupação das áreas 
anteriormente rurais da zona oeste, e encostas de morros  
cariocas), muitas vezes com uma ocupação urbana de pouca 
eficiência. O transporte automotor (muitas vezes precário) torna-se 
muitas vezes o único meio de deslocamento da população que é 
obrigada a percorrer longas distâncias diariamente. Isto contribui 
ainda para a poluição do ar, e aumento da demanda de 
combustíveis fósseis. A falta de infraestrutura básica adequada e 
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consolidada destas regiões, sobretudo esgotamento sanitário e 
coleta de lixo com destinação e tratamento adequados, provoca 
impactos gravíssimos ao meio ambiente. 

As questões relacionadas ao valor do solo implicam na escolha de 
terrenos muitas vezes desvalorizados por sua condição de baixa 
qualidade ambiental. A legislação atual da cidade do Rio de Janeiro 
permite a implantação de conjuntos habitacionais com 
características urbanas desfavoráveis à obtenção de padrões 
mínimos de qualidade ambiental e até mesmo salubridade, como 
áreas de alta exposição a ruídos e poluição do ar, ou em 
proximidade com locais propensos a servir como foco de doenças 
(depósitos de lixo, áreas de mangue e córregos poluídos, etc). 

Por outro lado áreas com infraestrutura consolidada, 
estrategicamente favoráveis e disponíveis para a implantação de 
habitação social na cidade do Rio de Janeiro, por seu valor do solo 
obviamente mais alto, tornam-se menos atrativas para os 
construtores. A economia que representaria para a cidade em 
termos de demanda de infraestrutura não é vinculada ao custo da 
construção, e muito menos os custos ambientais e sociais, como o 
de combate à desigualdade, garantia de direitos, acesso a serviços, 
e melhoria da qualidade de vida da população de baixa renda, e 
controle da poluição e desmatamento. 

Por fim, grande parte dos programas de habitação de interesse 
social no Brasil não constituem qualquer tipo de vínculo do futuro 
morador com todo o processo de elaboração de projetos. As 
demandas são tratadas de forma massificada, os projetos são 
repetidos sem qualquer critério de adaptação, o futuro morador não 
vê qualquer possibilidade de exprimir opinião sobre o espaço que 
será construído, muito menos demandar o atendimento de suas 
necessidades e expectativas – que na fase de projeto podem 
muitas vezes não significar qualquer impacto financeiro.  

Nesse sentido a pouca oferta de moradias para as classes mais 
baixas faz com que a escolha da residência se caracterize 
sobremaneira pela falta de opções, onde as questões de natureza 
humana não são envolvidas no processo de elaboração das 
moradias, visto que não há necessidade comercial de “agradar o 
cliente”. Com isso a população se vê forçada a morar em espaços 
que não se adéquam às suas necessidades e expectativas e, 
dentro de suas possibilidades, o adaptam, embora neste processo 
possam comprometer a sustentabilidade da edificação. 

CRITÉRIOS E PARÂMETROS DE SUSTENTABILIDADE 

Uma das principais formas de trabalhar a questão da 
sustentabilidade em projeto de arquitetura, que vêm sendo utilizada 
em todo o mundo, e atualmente tem começado a fazer parte da 
demanda em projetos de habitação no âmbito local, é a adoção de 
uma série de critérios ou parâmetros que devem ser atendidos, 
para que a edificação seja considerada sustentável. Serão 
apresentados a seguir os critérios encontrados em três dos 
referenciais bibliográficos pesquisados, selecionados por sua 
abordagem mais abrangente da questão da sustentabilidade e seu 
foco de aplicação mais próximo ao contexto da habitação social 
brasileira, os critérios de certificação HQE, do selo Casa Azul da 
Caixa Econômica Federal, e o trabalho do grupo Norie (UFRGS) 
para a elaboração do projeto do Centro Experimental de 
Tecnologias Habitacionais Sustentáveis. 

Dentre os critérios para alta qualidade ambiental mais abrangentes, 
pode-se destacar os estipulados pelo método de avaliação francês 
HQE, utilizado como referencial em vários trabalhos do Grupo de 
Pesquisa em Sustentabilidade GPAS – PROARQ – UFRJ, bem 
como pelo Processo brasileiro de avaliação ambiental AQUA. Os 
critérios, nesta metodologia chamados de alvos, são reunidos nos 
itens: eco-construção, eco-gestão, conforto e saúde, e cada um se 
subdivide em dois, três ou quatro itens, apresentados abaixo: 
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No item Eco-construção 

 Relações harmoniosas das edificações com o entorno imediato 
- Utilização de oportunidades oferecidas pela localidade e 

pelo sítio 
- Gestão de vantagens e desvantagens da parcela 
- Organização da parcela para criar uma condição de vida 

agradável 
- Redução de riscos de incômodos entre as construções, sua 

vizinhança e seu sítio 
 

 Escolha integrada dos processos construtivos 
- Adaptabilidade e durabilidade das construções 
- Escolha dos processos de construção 
- Escolha dos materiais de construção 

 
 Canteiro de obras com baixo impacto 

- Gestão diferenciada de dejetos do canteiro 
- Redução de ruídos do canteiro 
- Redução de poluição da parcela e entorno 
- Gestão de outros incômodos do canteiro 

 

No item Eco-gestão 

 Gestão de Energia 
- Estimular a redução de demanda 
- Estimular recursos de energias ambientalmente satisfatórias 
- Estimular a eficácia dos equipamentos energéticos 
- Utilização eventual de geradores próprios 

 
 Gestão da Água 

- Gestão da água potável 

- Estimular recurso à água não potável 
- Tratamento de águas usadas 
- Auxílio à gestão das águas pluviais 

 
 Gestão de rejeitos / sobras de atividades 

- Concepção de depósitos de dejetos das atividades 
adaptada aos modos de coleta atual e de um futuro provável 

- Gestão diferenciada de dejetos das atividades (adaptada ao 
modo de coleta) 

 Reparo e Manutenção 
- Otimização das necessidades de manutenção 
- Prática de procedimentos eficazes de gestão técnica 
- Gestão de efeitos ambientais dos procedimentos de 

manutenção 
 

No item Conforto 

 Conforto higrotérmico 
- Manutenção permanente das condições de conforto 

higrotérmico 
- Homogeneidade das ambiências higrotérmicas 
- Subdivisão da edificação em zonas de uso 

 
 Conforto Acústico 

- Correção acústica 
- Redução de ruídos de impacto e de equipamentos 
- Subdivisão da edificação em zonas de uso 

 
 Conforto visual 

- Relação visual satisfatória em relação ao exterior 
- Otimização da iluminação natural (conforto e gastos 

energéticos) 
- Iluminação artificial como complemento da natural 
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 Conforto olfativo 

- Redução de fontes de odores desagradáveis 
- Ventilação que permita a evacuação de odores 

 

No item Saúde 

 Condições sanitárias 
- Criação de características da qualidade do ar interior 

satisfatórias 
- Criação de condições de higiene 
- Facilitação da limpeza e evacuação de dejetos 
- Facilitação dos cuidados à saúde 
- Promoção da acessibilidade para pessoas portadoras de 

necessidades especiais (dificuldades de locomoção ou 
outros tipos de deficiências) 
 

 Qualidade do ar 
- Gestão de riscos de poluição por materiais de construção, 

equipamentos, manutenção ou reformas, emissão de 
radônio 

- Gestão de riscos de ar novo poluído 
- Ventilação para promoção da qualidade do ar 

 
 Qualidade da água 

- Proteção de local de distribuição coletiva e água potável 
- Manutenção da qualidade da água potável nas construções 
- Melhoria da qualidade da água potável 
- Gestão de riscos relacionados a locais de águas não 

potáveis 
 

Já com o enfoque da aplicação das questões de sustentabilidade 
ao contexto da habitação social brasileira, o Selo Casa Azul de 
Boas práticas para habitação mais sustentável (JONH; PRADO, 
2010), apresenta avanços quanto à adaptação da demanda global 
à realidade local. Neste sistema os critérios adotados são 
agrupados em seis categorias: Qualidade Urbana, Projeto e 
Conforto, Eficiência Energética, Conservação de Recursos 
Materiais, Gestão da Água, e Práticas Sociais. Os critérios 
adotados em cada categoria estão descritos abaixo, e os itens 
marcados com (*) tem caráter de cumprimento obrigatório: 

No item Qualidade Urbana 

- Qualidade do entorno – Infraestrutura* 
- Qualidade do entorno – Impactos* 
- Melhoria do entorno 
- Recuperação de áreas degradadas 
- Reabilitação de imóveis 

 

No item Projeto e Conforto 

- Paisagismo* 
- Flexibilidade de projeto 
- Relação com a vizinhança 
- Solução alternativa de transporte 
- Local para coleta seletiva* 
- Equipamentos de lazer, sociais e esportivos* 
- Desempenho térmico – vedações* 
- Desempenho térmico – orientação a sol e ventos* 
- Iluminação natural de áreas comuns 
- Ventilação e iluminação natural de banheiros 
- Adequação às condições físicas do terreno 
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No item Eficiência Energética 

- Lâmpadas de baixo consumo – áreas privativas* 
- Dispositivos economizadores – áreas comuns* 
- Sistema de aquecimento solar 
- Sistemas de aquecimento a gás 
- Medição individualizada – gás* 
- Elevadores eficientes 
- Eletrodomésticos eficientes 
- Fontes alternativas de energia 

 

No item Conservação de Recursos Materiais 

- Coordenação modular 
- Qualidade de materiais e componentes* 
- Componentes industrializados ou pré-fabricados 
- Fôrmas e escoras reutilizáveis* 
- Gestão de resíduos de construção e demolição – RCD* 
- Concreto com dosagem otimizada 
- Cimento de alto forno (CPIII) e pozolânico (CPIV) 
- Pavimentação com RCD 
- Madeira plantada ou certificada 
- Facilidade de manutenção da fachada 

 

No item Gestão da Água 

- Medição individualizada – água* 
- Dispositivos economizadores – bacia sanitária* 
- Dispositivos economizadores – arejadores 
- Dispositivos economizadores – registros reguladores de 

vazão 
- Aproveitamento de águas pluviais 
- Retenção de águas pluviais 
- Infiltração de águas pluviais 

- Áreas permeáveis* 
 

No item Práticas Sociais 

- Educação para a Gestão de RCD* 
- Educação ambiental dos empregados* 
- Desenvolvimento pessoal dos empregados 
- Capacitação profissional dos empregados 
- Inclusão de trabalhadores locais 
- Participação da comunidade na elaboração do projeto 
- Orientação aos moradores* 
- Educação ambiental dos moradores 
- Capacitação para gestão do empreendimento 
- Ações para mitigação de riscos sociais 
- Ações para a geração de emprego e renda 

 

Com uma concepção mais abrangente do conceito de 
sustentabilidade como um todo, as diretrizes de sustentabilidade 
adotadas pelo grupo NORIE (Núcleo Orientado para a Inovação da 
Edificação – UFRGS) na Linha de pesquisa Edificações e 
Comunidades Sustentáveis, quando da elaboração do projeto do 
Centro Experimental de Tecnologias Habitacionais Sustentáveis 
(CETHS) foram elaboradas com o objetivo de incorporar as cinco 
dimensões da sustentabilidade de Sachs (1993)2, e seguem 
descritas abaixo (SATTLER, 2007:23, 24): 
 

                                                 
2 Sachs (1993) trabalha a compreensão do conceito de sustentabilidade 
através da observação de diversas dimensões: sustentabilidade social; 
sustentabilidade econômica; sustentabilidade ecológica; sustentabilidade 
geográfica ou espacial; sustentabilidade cultural. 
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A sustentabilidade social foi buscada mediante habitações 
que proporcionassem qualidade de vida, oferecendo às 
populações de baixa renda a possibilidade de viver 
dignamente. A reduzida disponibilidade de recursos para as 
construções foi considerada. Todavia, o objetivo do projeto foi 
o de produção de habitações que oferecessem saudabilidade 
e um patamar mínimo de bem-estar ao morador, buscando 
compatibilizar níveis adequados de segurança estrutural e 
durabilidade, com economia e habitabilidade, e não apenas a 
produção de habitações com o menor custo inicial possível. 

 

A sustentabilidade econômica do processo de produção 
das edificações foi projetada para um horizonte temporal, não 
limitada apenas à sua construção, mas relacionada à 
iniciativas que, ao mesmo tempo em que buscassem a 
redução dos custos, previssem, também, a geração de renda 
no próprio local da moradia, durante e após a sua construção. 
Dessa forma, as iniciativas propostas foram: 

a) Utilização de materiais encontráveis na região, para 
reduzir custos de transporte e propiciar o emprego da 
mão-de-obra disponível, possibilitando a geração de 
renda para a população da municipalidade de Nova 
Hartz; 

b) Concepção de projetos à luz de princípios orientados pela 
racionalidade da coordenação modular (mas sem a 
substituição insensível do homem pela máquina, que 
reduz empregos e gera problemas sociais), de modo a 
possibilitar a adoção de sistemas de construção 
otimizados, e a diminuição de perdas de material; e 

c) Utilização da mão-de-obra dos futuros moradores, que 
seriam beneficiados com a aprendizagem de um ofício e 
que, além disso, tenderiam a ficar mais comprometidos 

com o projeto, contribuindo, assim, para o êxito social do 
empreendimento. 

 

Pretendia-se buscar a sustentabilidade ecológica das 
habitações por meio da: 

a) Escolha responsável dos materiais e sistemas 
construtivos, considerando os impactos relacionados a 
essas escolhas; 

b) Otimização do desempenho energético, na fase de uso 
da edificação, principalmente através do uso de sistemas 
passivos e condicionamento ambiental e do 
aproveitamento de formas de energia naturalmente 
disponíveis e limpas; e 

c) Escolha do tipo de implantação, a adequação ao lugar, 
considerando a topografia e os ecossistemas existentes 
no local, devendo a edificação resultar integrada a estes. 

 

A sustentabilidade espacial foi definida pelo tipo 
arquitetônico proposto, que deveria apresentar as seguintes 
características: 

a) Compacidade, já que a área dos lotes era limitada e 
assim uma maior área deles poderia ficar liberada para a 
produção de alimentos; 

b) Flexibilidade, o que permitiria uma maior adequação às 
necessidades funcionais específicas dos usuários e 
tenderia a determinar uma maior diversidade na 
composição do ambiente urbano; e 



34 

 

c) Formalidade das propostas arquitetônicas, de modo a 
não gerar conflitos entre os moradores, o que poderia 
contribuir para uma fragmentação do caráter comunitário. 

 

A sustentabilidade cultural devera ser buscada através de 
duas formas: 

a) Pela identificação dos elementos da edificação que 
integrassem a “memória afetiva” da comunidade; e 

b) Pela identificação de espaços da edificação que 
constituíssem suporte a atividades e comportamentos 
típicos dessas comunidades, devendo aqueles receber 
maior atenção no instante do projeto. 

 

Foi observado no estudo dos critérios apresentados pelos 
referenciais bibliográficos selecionados, que o foco principal de 
abordagem encontra-se sobre a questão da qualidade / 
sustentabilidade ambiental, embora tenha sido observado que os 
parâmetros desenvolvidos sobretudo para o contexto da habitação 
social tendem a abordar de forma mais enfática questões de 
sustentabilidade econômica e social. Estes últimos aparecem, 
todavia, poucas vezes relacionados diretamente com o espaço 
físico e com decisões projetuais específicas, o que torna estes 
critérios muito suscetíveis à interpretação pessoal, e à 
manipulação, além de pouco concretos para o auxílio à elaboração 
de projetos. 
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A QUESTÃO DA HABITAÇÃO SOCIAL NO CONTEXTO ESTUDADO 
O projeto de Habitação de Interesse Social apresenta muitas 
especificidades que, quando não levadas em conta, acabam 
comprometendo o processo de construção do espaço como um 
todo. Estas especificidades envolvem tanto questões físicas 
(densidade, área disponível, e conforto ambiental); características 
econômicas de viabilidade – sem dúvida de enorme importância; 
mas também questões socioculturais e psicológicas essenciais 
para a sustentação da qualidade de vida, tais quais: privacidade, 
sensação de abrigo e proteção, ou relações de vizinhança.  

Os requisitos técnicos são importantes, e pertencem ao 
espectro da qualidade da habitação. Entretanto, sozinhos não 
são suficientes. Mais do que um prédio, a habitação constitui 
um espaço de vida. O morador ou a família moradora não 
são passíveis de padronização, pois constituem 
individualidades cujas necessidades não se pode generalizar. 
Dentro do espectro de necessidades do morador existem 
exigências de ordem social, cultural e psicológicas expressas 
através de simbologias e valores individuais, caracterizando o 
uso e a funcionalidade do espaço. Os resultados são 
catastróficos quando, por exemplo, a população pobre é 
afastada de suas oportunidades de emprego, confinada à 
margem das áreas de comércio e serviços e em espaços que 
não permitem um mínimo de privacidade e flexibilidade para 
adequação. Não se pode esperar que o morador se adapte à 
moradia, ao contrário, é necessário assegurar que a moradia 
esteja adequada ao seu modo de vida. (SANTOS, 1995) 

Para o recorte da cidade do Rio de Janeiro podem ser observados 
muitos aspectos particulares de HIS, como a falta de mecanismos 
de controle do estado para impedir alterações, e a arraigada 
“cultura do puxadinho”, que refletem em modificações recorrentes 
nos conjuntos habitacionais, também denominadas como processo 
de favelização. A compreensão destas especificidades se faz  

 

essencial para a busca dos motivos que levam o espaço construído 
a ser considerado adequado ou não, e impacta diretamente na 
sustentabilidade da moradia. 

Grande parte dos conjuntos habitacionais na cidade do Rio de 
Janeiro sofre inúmeras intervenções pós-ocupação. Este fenômeno 
é referenciado muitas vezes como favelização, tanto 
pejorativamente, quanto como legitimação da identidade do 
processo. O processo de favelização está intimamente associado à 
ideia de precariedade, degradação ambiental, falta de educação e 
cidadania, e à ausência do estado, sob a ótica das subculturas 
adjacentes na cidade. Estas visões carregadas de estereótipos e 
preconceitos muitas vezes têm argumentos sólidos, e verdadeiros, 
mas não permitem a compreensão das características positivas que 
alimentam o constante crescimento deste fenômeno. 

É fato que as intervenções pós-ocupação sem qualquer critério, 
controle, e assistência técnica, geram alguns graves problemas, 
dentre eles o comprometimento das condições de ventilação e 
iluminação dos ambientes internos, geração de riscos estruturais 
nas edificações, redução das áreas de permeabilidade do solo, 
comprometimento das calçadas e áreas comunitárias, e do ciclo de 
vida da construção e seus elementos, além do aumento da 
produção de lixo. Por outro lado a proibição das intervenções, sem 
critérios, equivale a obrigar a população a viver em ambientes 
inadequados às suas necessidades e expectativas, induzindo-os a 
se contentar com o mínimo, e desincentivando-os a tomar 
iniciativas para a melhoria de sua qualidade de vida. 

De modo geral observa-se que quanto mais inadequado é o espaço 
destinado à população de baixa renda, mais os moradores intervêm 
neste espaço. Muitos projetos tentaram conter estas alterações 
utilizando, por exemplo, tipologias verticalizadas ou alvenaria 
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estrutural, porém esta tática não têm conseguido solucionar o 
problema, provocando ainda riscos estruturais potenciais, como 
podemos observar nas figuras 8 e 9, respectivamente os conjuntos 
habitacionais Pedro I, no bairro de Realengo, e Bento Ribeiro 
Dantas (BRD) no bairro da Maré. 
 

 
Figura 8 – A verticalização dos 

“Puxadinhos no Conjunto Pedro I. 
(Fonte: Foto da Autora, 2011). 

Figura 9 – Alterações em 
Alvenaria Estrutural no BRD. 

(Fonte: Foto da Autora, 2011). 

 

 

 

 

Todavia, as intervenções ocorrem constantemente por uma busca 
dos moradores para a melhoria de suas residências. As 
modificações permitem a adequação das unidades às diversas 
necessidades de cada família, gerando aumento na qualidade de 
vida, possibilitando dentre outros aspectos o desenvolvimento de 
usos mistos, como áreas de trabalho e comércio integradas às 
residências, promovendo geração de emprego e renda para os 
moradores, e maior vitalidade na área urbana. 

Nos bairros de formação espontânea e favelas cariocas, onde a 
população tenta construir, da forma que pode, o espaço de moradia 
adequado para seu estilo de vida, observa-se constantemente o 
papel fundamental da conjugação da moradia com o trabalho, e 
possibilidade de geração de renda. Contudo a produção 
habitacional brasileira desconsidera completamente esta 
necessidade vital, sendo ela uma das grandes responsáveis por 
modificações em unidades habitacionais, muitas vezes recém-
inauguradas, como pode-se observar na foto da figura 10, tirada em 
fevereiro de 2011 do conjunto habitacional construído em 2010, 
parte das intervenções do PAC Manguinhos. 

Existem abordagens conceituais de projeto que buscam levar em 
conta e trabalhar a questão da pós-ocupação, sob a estratégia de 
aceitação e assimilação do processo, buscando minimizar seus 
efeitos negativos, através da criação de um núcleo habitacional 
mínimo com possibilidades de expansão previsíveis e semi-
controladas. Destacam-se sob este princípio, as experiências 
desenvolvidas em projetos como o Previ no Perú, o Elemental no 
Chile, e o conjunto Cafundá no Rio de Janeiro, dentre outros. 
Independentemente das estratégias visando a flexibilização da 
unidade, é primordial a busca do entendimento dos motivos pelo 
qual as os projetos não se adéquam às expectativas do morador, 
levando em consideração aspectos psicológicos, sociais e culturais.  
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Figura 10 – Intervenção uso misto, Manguinhos 
(Fonte: Foto da Autora, 2011). 

Outro problema comum no contexto de HIS, na realidade brasileira 
é a questão da alta densidade e superpopulação. Edward Hall 
(1966), em pesquisas relacionando espaços físicos a efeitos 
biológicos e psicológicos em seres humanos e animais, desenvolve 
paralelos entre as funções sociais e os efeitos de situações 
urbanas como superlotação, rígida setorização de atividades, e 
separação de classes sociais. 

Quando há superpopulação, em seguida ao crescimento 
demográfico, as interações se intensificam, gerando um 
estresse cada vez maior. À medida que se acumula o 
estresse psicológico e emocional e a paciência se esgota, 
modificações sutis porém poderosas ocorrem na química do 
organismo. (HALL, 1966:06) 

Grande parte da população de baixa renda nas regiões 
metropolitanas brasileiras vive em ambientes de alta densidade 
populacional, muitas vezes em condições de superpopulação 
dentro das unidades habitacionais. Embora o número médio de 

pessoas por núcleo familiar seja atualmente pequeno observam-se 
ainda muitos casos de coabitação familiar, como adultos com filhos 
morando com os pais, e uma quantidade ainda razoável de famílias 
numerosas. Um dos principais motivos que contribuem para este 
quadro é o grande déficit habitacional brasileiro, que pelos dados 
da Fundação João Pinheiro (2008) estimou 5,572 milhões de 
domicílios, estando 89,6% concentrados na faixa de renda até 3 
salários mínimos, e 7% nas faixas de 3 a 5 sm. Dentre os 
componentes do déficit habitacional brasileiro podemos destacar 
que 2.182.002 domicílios, equivalente a 39% encontram-se 
situação de coabitação familiar3, e 2,2% ou 337.215 de domicílios 
alugados apresentam adensamento excessivo4. Nas regiões 
metropolitanas brasileiras os números são: 49,7% dos domicílios 
em coabitação familiar - 1.898.222 unidades, e 6,2% domicílios 
alugados com adensamento excessivo equivalendo a 327.770 
residências. 

Muitos animais têm mecanismos de controle populacional, quando 
atingem situações de superpopulação se exterminam para atingir 
novamente um ponto de equilíbrio. Estudos de John Christian 
(1950) demonstram que o aumento e a redução em populações de 
mamíferos são controlados por mecanismos fisiológicos que 
reagem à densidade. O acúmulo de estresse gera reações 
endócrinas, levando a colapso populacional. 

                                                 

3 No cálculo do déficit habitacional o componente coabitação familiar inclui 
apenas as famílias conviventes que declaram a intenção de constituir 
novo domicílio.  
4 Adensamento excessivo de domicílios próprios é considerado 
inadequação de domicílios, e apenas adensamento excessivo de 
domicílios alugados é considerado como déficit habitacional. 
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(..) quando a agressividade aumenta, os animais precisam de 
mais espaço. Não havendo mais nenhum espaço disponível, 
como ocorre quando o crescimento da população se 
aproxima do máximo, detona-se uma relação em cadeia. 
Uma explosão de agressividade e atividade sexual, com os 
estresses que as acompanham, sobrecarrega as 
suprarrenais. O resultado é um colapso populacional 
resultante da redução do índice de fertilidade, aumento da 
susceptibilidade a doenças e mortandade em massa por 
choque hipoglicêmico. Durante esse processo, os animais 
dominantes são favorecidos e geralmente sobrevivem. 
(HALL, 1966: 47, 48) 

Observando-se os resultados destas pesquisas torna-se quase 
inevitável desenvolver paralelos com fenômenos sociais 
recorrentes em comunidades de baixa renda nas grandes cidades 
brasileiras, como estresse, violência, explosão de atividade sexual, 
susceptibilidade a doenças, negligência materna, etc.   

Hall traça um paralelo entre a percepção do entorno e os sentidos, 
como olfato, audição e visão. Estuda a regulação dos estímulos 
sensoriais para, por exemplo, controle da sensação de 
aglomeração, e analisa como o uso de recursos de privação 
sensorial e isolamento em projetos de habitação social americanos 
contribui para o “emburrecimento” dos indivíduos. 

A pergunta que temos que nos propor é até que ponto 
teremos que percorrer o caminho que leva à privação 
sensorial só para podermos “arquivar” as pessoas. Uma das 
necessidades mais críticas do homem é portanto, a de 
princípios norteadores do projeto de espaços que mantenham 
uma densidade saudável, uma taxa de interação saudável, 
um volume adequado de envolvimento e uma sensação 
duradora de identificação étnica. (HALL, 1966:210) 

 

As dimensões das habitações – tendendo sempre ao mínimo, são 
outra questão essencial no contexto estudado, uma vez que a  
constante redução dos espaços mínimos para conforto humano nos 
conjuntos habitacionais vem sendo observada em estudos de 
várias partes do mundo, como pode ser observado abaixo no texto 
de Edward Hall de 1966, e infelizmente não se apresenta de modo 
diferente no caso brasileiro.  

Embora se saiba pouquíssimo sobre algo tão abstrato quanto 
a “escala”, estou convicto que ela representa uma faceta das 
exigências humanas que o homem acabará tendo de 
compreender, pois ela afeta diretamente a avaliação do que 
constitui uma densidade populacional correta. Além disso, 
estabelecer padrões para densidades urbanas saudáveis 
apresenta uma dificuldade dobrada, porque as normas 
básicas para avaliar o tamanho adequado da unidade de 
moradia familiar são desconhecidas. Nos últimos anos, as 
dimensões dos espaços habitacionais conseguiram de algum 
modo passar, sem que se percebesse, do tamanho que mal 
chegava a ser suficiente para o totalmente insuficiente, com o 
aumento das pressões econômicas e de outras naturezas. 
Não apenas pobres, mas também os abastados, descobrem-
se espremidos por construtores aventureiros que cortam 15 
cm aqui, 30 cm acolá, para reduzir custos e aumentar os 
lucros. Do mesmo modo as unidades isoladas não podem ser 
avaliadas fora de contexto. Um apartamento que mal 
consegue ser habitável torna-se totalmente inabitável para 
algumas pessoas no exato momento em que um prédio que 
está sendo erguido ao lado bloqueia a vista. (HALL, 
1966:214) 
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A questão econômica é sempre vista como prioritária no contexto 
da habitação social, e há uma pensamento consolidado de que a 
área de construção é quem define o seu custo, neste sentido a 
redução da metragem quadrada é sempre o primeiro aspecto  
considerado na busca pela redução dos custos de construção, em 
detrimento, sobretudo, da mobilidade dentro do espaço, 
restringindo a possibilidade de movimentos livres e aumentando a 
sensação de confinamento das residências. 

As dimensões reduzidas das moradias, e o desenho pouco 
cuidadoso do espaço são geradores de grande incômodo para 
muitos moradores, comprometendo dentre outros aspectos, as 
condições de privacidade tanto na relação interior – exterior, quanto 
na estruturação do espaço interno, com previsão de locais para a 
intimidade de cada um dos membros da família. Estes fatores 
motivam um grande número de intervenções identificadas em 
pesquisas de pós-ocupação a conjuntos habitacionais brasileiros. 
Estas ações são também provocadas pela busca de construção de 
espaços mais generosos, agradáveis e confortáveis no sentido 
ergonômico para a convivência familiar, o relaxamento, a 
movimentação, a colocação do mobiliário desejado, e a previsão de 
locais de trabalho, armazenamento de utensílios, e roupas. 
Ressalta-se que a população opta por este tipo de intervenções 
mesmo tendo consciência de estar, muitas vezes, comprometendo 
a iluminação e ventilação da unidade, ou se apropriando de 
espaços públicos, muitas vezes mal definidos.  

Embora a metragem quadrada seja significativa tanto em relação a 
custos, quanto em relação à qualidade, as dimensões apresentam 
uma importância relativa sobre a percepção do espaço, uma vez 
que existe uma série de outros fatores que a influenciam. Muitos 
estudos no campo da arquitetura destacam a importância essencial 
do desenho do espaço interno, e suas diferentes variáveis, como 

apontado, por exemplo, nos resultados das pesquisas de Eduardo 
Guimarães, e Mauro Santos, (2003) citados abaixo: 

Observamos que plantas que possuem a mesma área podem 
ter além de diferentes superfícies remanescentes, também 
áreas excedentes e úteis diferentes. Portanto, somos levados 
a concluir que a geometria da planta pode ser um importante 
fator de qualificação do espaço. Neste sentido, ao contrário 
da busca pela “habitação mínima”, tão estimulada pelo 
funcionalismo moderno, entendemos que a qualidade do 
espaço deva ser o objetivo a ser perseguido, principalmente 
quando tratamos da habitação social. (GUIMARÃES, 
SANTOS, 2003) 

 

A dimensão cultural, uma das bases da estruturação humana, 
também é muitas vezes mal trabalhada, ou ignorada durante o 
processo de elaboração do projeto, o que pode ser identificado, por 
exemplo, observando-se que a lógica de estruturação familiar 
nuclear, característica da subcultura de boa parte da classe média 
brasileira não se aplica diretamente às subculturas da classe baixa 
e média-baixa carioca, e isso reflete muitas vezes na inadequação 
do padrão tipológico de residências tipo sala, dois quartos, cozinha, 
área de serviço, e banheiro, massivamente predominante na 
produção de HIS. Muitos choques culturais são observados, por 
exemplo, na análise de processos de transferência de moradores 
de favelas para conjuntos habitacionais formais, nas quais são 
identificados vários casos de rejeição da nova residência pelo 
morador, que anteriormente morava em locais que refletiam sua 
estrutura social e cultural, e não encontram identificação com a 
nova moradia, ao menos, antes de modificá-la. 
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No relacionamento entre o homem e a dimensão cultural, o 
homem e seu ambiente participam na moldagem um do outro. 
O homem está agora na posição de realmente criar o mundo 
total em que vive, a que os etnólogos se referem como seu 
biótopo. Ao criar esse mundo, ele está de fato determinando 
que tipo de organismo virá a ser. Essa é uma ideia 
assustadora, em vista de como se sabe pouco sobre o ser 
humano. Também significa que, num sentido muito profundo, 
nossas cidades estão gerando diferentes tipos de pessoas 
em seus cortiços, hospitais psiquiátricos, presídios e bairros 
afastados de classe média alta. Essas interações sutis 
tornam os problemas de renovação urbana e de integração 
de minorias na cultura dominante ainda mais difícil do que se 
costuma prever. Do mesmo modo, nossa falta de uma plena 
compreensão da relação dos povos e seu biótopo está 
complicando o processo de desenvolvimento técnico das 
chamadas nações subdesenvolvidas do mundo. (HALL, 1966: 
05) 

 

A precariedade dos serviços públicos em geral, tais quais 
transporte, saúde, e educação torna as relações comunitárias, de 
estrutura familiar ou vizinhança, essenciais para a manutenção da 
mínima qualidade de vida. Por exemplo, a insuficiência de creches 
e escolas de horário integral, somado ao tempo de deslocamento 
casa-trabalho dos pais, muito longo, provoca a dependência de 
vizinhos ou parentes próximos, para a guarda de crianças em 
certos períodos do dia. A falta de segurança, que em certos locais 
chega a níveis críticos de submissão a poderes paralelos, define 
uma série de padrões comportamentais como redes de vigilância e 
proteção, interferindo nas formas de construção e apropriação do 
espaço.  
 

Às questões culturais somam-se também as de natureza 
psicológica e sociais que também geram influencia sobre a relação 
entre o homem e o ambiente construído, ou no contexto estudado, 
o morador e o conjunto habitacional. Muitos projetos neste âmbito 
apresentam enormes deficiências de atendimento destas questões 
de caráter subjetivo, sobretudo nos programas habitacionais com 
diretrizes voltadas para a produção em massa, e focados 
excessivamente na redução de custos. 

São frequentes as descrições dos conjuntos habitacionais 
típicos brasileiros como arquitetura desumanizada5, em 
especial nas áreas metropolitanas, associando-os a 
elementos como a monumentalidade, a alta densidade de 
ocupação, a ausência de paisagismo e de acuidade estética 
no uso excessivo de objetos artificiais e preocupação 
desmedida com a segurança em oposição à proteção. 
(KOWALTOWSKI, et. al, 2005) 

 

O trabalho de Raquel Barros (2008), a partir do estudo de projetos 
premiados em concursos voltados para a habitação coletiva em 
São Paulo, de 1980 a 2005, evidencia a deficiência dos projetos 
atuais quanto à questão das relações humanas dos espaços, na 
escala da implantação, propondo uma abordagem de inspiração 
humanizadora. 

                                                 

5 O conceito de Humanização em Arquitetura referenciado por 
Kowaltowski, é baseado sobretudo no trabalho de Robert Sommer e 
Christopher Alexander. “Os princípios escolhidos pelos humanizadores 
emergem do reexame da história da arquitetura e são: a estética, a 
natureza, o porte reduzido das construções e o ambiente de moradia 
tradicional ou domesticidade (houseness). (KOWALTOWSKI, 1989) 
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(..) nos projetos mais recentes, a saber, os vencedores dos 
concursos “Habitasampa” para as áreas Barra Funda e 
Assembleia e “Prêmio CAIXA-IAB”, ambos de 2004, constata-
se na maior parte das premiações uma priorização do melhor 
aproveitamento construtivo em detrimento dos valores 
incorporados à abordagem humanizadora proposta. Também 
se pode constatar menor afinidade à abordagem naqueles 
projetos para áreas de grande porte, como nos projetos 
vencedores do “Concurso de Ideias para um Novo Centro”, 
de 1996, e no “Concurso Nacional para Projeto Urbano Bairro 
Novo”, de 2004. Incluem-se, também, duas das propostas 
para o “Concurso Habitar com o Ambiente”, promovido pela 
CDHU em 1994 para área de grande porte na periferia da 
cidade de Itatiba, que se situa na região macrometropolitana 
da capital. (Barros; Pina. 2010) 

Esta pesquisa demonstra que as questões subjetivas essenciais 
para a qualidade sociocultural e psicológica da moradia – e sua 
consequente sustentabilidade, têm se apresentado como pouco 
relevantes dentro do contexto dos concursos públicos para HIS, no 
Brasil, mesmo os que introduzem a demanda da sustentabilidade 
em suas premissas, o que pode estar sendo reforçado pela 
ausência de parâmetros claramente definidos do tratamento destes 
aspectos. 
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1.3. Aspectos Socioculturais e Psicológicos da Moradia 
 

Por volta dos anos 60, a psicologia ganhou força e passou a 
influenciar várias áreas do saber, dentre elas a arquitetura e o 
urbanismo. Neste momento, e nas décadas que se seguiram, foram 
elaborados uma série de estudos sobre as questões psicológicas 
relacionadas ao ambiente construído, abrindo caminhos para o 
entendimento de necessidades e expectativas humanas para as 
quais a arquitetura deveria apresentar respostas satisfatórias. As 
dimensões socioculturais e psicológicas do projeto tornam-se 
presentes na abordagem de arquitetos-teóricos, como parte da 
crítica à arquitetura moderna e seu enfoque excessivamente 
centrado nas questões técnicas, e abordagem impositiva/educativa 
sobre demandas humanas e subjetivas. 

(..) toda intervenção nos ambientes das pessoas, seja qual 
for o objetivo específico do arquiteto, tem uma implicação 
social. Assim, na verdade, não somos livres para ir em frente 
e projetar exatamente o que nos agrada – tudo o que 
fazemos traz consequência para as pessoas e para seus 
relacionamentos. (HERTZBERGER, 1991:174) 

Observamos a seguir alguns conceitos subjetivos com rebatimentos 
diretos no projeto de moradia, desenvolvidos a partir da leitura dos 
seguintes trabalhos: Casa: Pequena História de uma Ideia, de 
Witold Rybczynski, 1943; Morte e Vida de Grandes Cidades, de 
Jane Jacobs, 1961; A Dimensão Oculta, de Edward T. Hall, 1966; A 
Pattern Language: Towns, Buildings, Construction, de Cristopher 
Alexander, 1977; e Lições de Arquitetura, de Herman Hertzberger, 
1991. 

 

 

 

 

A escolha dos autores trabalhados não se apresenta de forma 
excludente, já que em análises mais aprofundadas podem ser 
incluídos mais uma série de trabalhos teóricos representativos. 
Observa-se que esta seleção não teve a pretensão de apresentar 
um recorte representativo dos mais importantes trabalhos a 
respeito do assunto, mas tão somente consolidar uma estrutura 
teórica básica para análises dos critérios subjetivos relacionados ao 
projeto de moradia. O recorte adotado, entretanto, permite 
representar vários elementos característicos da produção teórica da 
época estudada, apresentando razoável volume de material para a 
construção da base teórica desta pesquisa. 
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IDENTIFICAÇÃO CULTURAL E ESTÉTICA 

Edward Hall (1966) chama a atenção para as variações na 
percepção sensorial do espaço entre diferentes culturas e mesmo 
entre sub-culturas dentro das fronteiras de uma mesma cidade. 
Define a teoria de que cada grupo desenvolve uma série de filtros 
sensoriais que influenciam a forma como cada experiência é 
percebida, e estruturam sua comunicação, expressando-se dentre 
outras maneiras, no espaço construído.  

A percepção espacial não é uma questão apenas do que 
pode ser percebido, mas do que pode ser excluído. 
Indivíduos criados em culturas diferentes aprendem desde a 
infância – sem jamais se dar conta de que esse aprendizado 
aconteceu – a descartar um tipo de informação enquanto 
prestam muita atenção a outros tipos. (HALL, 1966:55) 

Recursos visuais, sinestésicos e táteis compõem a riqueza da 
vivencia do espaço. As diferenças culturais relacionadas à 
percepção do espaço se refletem por exemplo na maneira de se 
dispor desde o mobiliário, até o tecido urbano. A qualidade projetual 
perpassa a capacidade de reconhecimento dos diferentes modos 
pelos quais as pessoas vivenciam o espaço.  

Hall atenta para a necessidade de reconhecimento dos diferentes 
grupos étnicos habitantes das cidades, e para a importância da 
construção de enclaves6, considerando as especificidades dos 
sistemas próprios de comunicação, instituições e valores, e sua 
própria escala comunitária, durante a elaboração de projetos para 
espaços urbanos e habitacionais.  
 

                                                 

6 Os enclaves étnicos são os locais que recebem a população migrante e 
da qual ela se muda quando já consegue se inserir na vida urbana. 

ZONAS DE TRANSIÇÃO ENTRE SUBCULTURAS 

Alexander (1977) chama a atenção para a variedade de grupos 
humanos e subculturas que coexistem na cidade, com estilos de 
vida distintos, e necessidades diversas expressas no ambiente e 
espaço físico.  Desenvolve a teoria de que a cidade por demais 
heterogênea acaba reduzindo todos os diferentes estilos de vida a 
um denominador comum, tornando-se homogênea. Por outro lado a 
cidade subdividida em guetos não permite trocas culturais, e 
fomenta a intolerância e formas de diferenciação das mais banais. 

Defende, portanto que uma cidade organizada sob o conceito de 
mosaico de subculturas é mais rica em trocas ao mesmo tempo 
que permite o fortalecimento da identidade cultural dos diversos 
grupos com seus respectivos estilos de vida. Este mosaico é 
formado de um grande número de subculturas de relativamente 
pequeno tamanho, cada uma ocupando um local identificável, e 
separadas das outras por uma zona de transição não-residencial. 

Esta zona de transição deve promover o isolamento de subculturas 
adjacentes apenas o necessário para que uma não oprima ou 
subjugue o estilo de vida de seus vizinhos. Pode ser composta de 
espaços livres, locais de trabalho, equipamentos institucionais, 
serviço, comércio ou limites naturais. 

  

ESTABILIDADE E NOSTALGIA 

O conceito de Nostalgia desenvolvido por Witold Rybczynski (1996) 
retrata um desejo da sociedade pós-moderna / contemporânea de 
buscar uma aparência ‘tradicional’, muitas vezes um ‘tradicional’ 
inventado, uma ideia de conforto elegante, como símbolo de 
tranquilidade e estabilidade. A respeito deste ponto, Rybczynski 
(1943) levanta uma importante questão:  
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Será que este desejo por uma tradição é um simples 
anacronismo ou é um reflexo de uma insatisfação mais 
profunda com o ambiente que o mundo moderno criou? O 
que é isto que está faltando que tanto buscamos no 
passado? 

 

ESPECIFICIDADE E HIERARQUIA DO AMBIENTE 

Este conceito é baseado em um processo que se dá junto à 
evolução da conformação estrutural da familiar nuclear. A casa 
passa a ser o ambiente da família, com uma sequência de espaços 
de diferentes níveis hierárquicos de privacidade, e mesmo higiene. 
Geralmente passa a apresentar uma zona de transição público-
privado. Define-se também como o espaço de moradia da família 
gerenciado pela mulher, separado das atividades de trabalho. A 
feminização da casa e diminuição do número de criados gera uma 
série de mudanças no espaço arquitetônico, como a valorização da 
cozinha, aumento da funcionalidade e praticidade de limpeza. 

Para Alexander (1977) em uma edificação com vários espaços de 
gradiente de privacidade variados as pessoas podem dar a cada 
encontro diferentes nuances de significados, através da escolha 
cuidadosa de seu posicionamento. Em edifícios onde os ambientes 
são tão conectados que não há gradientes de intimidade 
claramente definidos é impossível dar a cada encontro o sentido 
adicionado pela dimensão através da escolha espacial.  

Segundo este autor, “nós temos no âmago de nossa natureza 
tendências tanto na direção de vida comunitária, quanto de 
individualidade. Uma boa casa suporta ambos os tipos de 
experiência: a intimidade do paraíso privado e nossa participação 
na vida pública.” (ALEXANDER, 1977:665) 

 

TERRITÓRIO INDIVIDUAL 

Rybczynski (1943) estabelece uma correlação da noção de 
privacidade e intimidade com a evolução da autoconsciência e 
individualidade. À medida que estas últimas se desenvolvem, 
aumenta a necessidade de compartimentação da casa, 
especificação das atividades nos cômodos e da definição do 
espaço do indivíduo, com estabelecimento de divisões hierárquicas 
dos ambientes da casa segundo as relações de intimidade 
interpessoais. 

Alexander (1977) chama ainda a atenção para a necessidade de se 
estabelecer territórios ou “pequenos mundos” para cada grupo ou 
indivíduo da família, como o casal, ou crianças dentro de uma 
mesma casa, um espaço onde cada membro possa estabelecer 
suas regras, expressar sua personalidade.  

 

PRIVACIDADE E INTIMIDADE  

Observa ainda a influência da escala do espaço e a altura do pé 
direito, na promoção da sensação de privacidade e intimidade. Para 
ele “a altura do forro está relacionada à distância social entre as 
pessoas em um cômodo, e está portanto diretamente relacionada à 
sua intimidade e não intimidade.” (ALEXANDER, 1977:878) 

Para Hertzberger (1991:86) “(..) é a união em perspectiva do 
interior e exterior e a consequente ambiguidade que intensificam a 
percepção de acesso espacial e de intimidade”. Esta sensação é 
ainda reforçada por referenciais relacionados a dimensões, forma e 
escolha de materiais que remetem ao reconhecimento inconsciente 
de experiências prévias semelhantes. 
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A capacidade variável de um espaço ser convidativo para grupos 
menores ou maiores tem relação com um equilíbrio exato entre 
fechamento e abertura, intimidade e exterioridade de maneira a 
desenvolver focos suficientes para as pessoas se agruparem 
mantendo a percepção de estar juntas dentro de um todo espacial. 
Intimidade e privacidade são conceitos relacionados diretamente 
com o equilíbrio entre visão e reclusão, consequentemente às 
possibilidades do usuário poder escolher sua posição em relação 
aos outros. 

 

LAZER E CONVIVÊNCIA 

Rybczynski (1943) trata da evolução do conceito do espaço da 
casa como o local do lazer, nas casas de campo inglesas do século 
XVIII. Estas residências recebem mobiliário mais prático e 
confortável, e multiplicam-se os cômodos destinados a atividades 
prazerosas, e ambientes para convívio familiar com diferentes 
graus de formalidade. 

Alexander discorre sobre a importância da convivência para a 
sustentação do grupo social. Afirma que “Nenhum grupo social – 
seja uma família, um grupo de trabalho, ou um grupo de escola – 
pode sobreviver sem constante contato informal entre seus 
membros.” (1977:618). O papel das áreas comuns de convívio é 
essencial, e deve ser dada grande atenção à sua localização e 
forma.   

Chama a atenção para a importância do espaço de 
compartilhamento, o território do grupo, e defende que em 
residências os territórios para atividades compartilhadas de 
vivência, devem ter uma posição de destaque, de modo a fortalecer 
a união do grupo. Também atenta para a importância da refeição 
conjunta. O espaço de comer têm uma importância vital em quase 
todas as culturas para a união das pessoas, estimulando o senso 

de pertencimento de grupo. “O mero fato de comer juntos, longe de 
qualquer ocasião de festa ou banquete, é por sua própria natureza, 
um sinal de amizade e comunhão.” (Merton apud Alexander, 
1977:697).  

 

CONFORTO7 E BEM ESTAR 

Rybczynski (1943) utiliza o conceito de conforto em um sentido ao 
mesmo tempo objetivo e subjetivo, tanto físico quanto psicológico, e 
mais ligado a aspectos de privacidade, domesticidade e eficiência 
dos espaços do que ao caráter estético da decoração. Já a noção 
de bem-estar doméstico é definida como uma necessidade humana 
fundamental, e sua satisfação perpassa o atendimento de aspectos 
psicossociais relacionados à própria noção de conforto. 

Alexander (1977:519) trabalha sobre a hipótese de que “As 
pessoas se sentem confortáveis em espaços ‘positivos’ e utilizam 
estes espaços; pessoas se sentem relativamente desconfortáveis 
em espaços que são ‘negativos’ e espaços como esse tendem a 
remanescer sem uso.” Espaços positivos são espaços de forma e 
limites reconhecíveis e identificáveis, tendendo ao côncavo. Já 
espaços negativos seriam identificáveis como espaços que 
“sobram” entre os elementos. 

Segundo Rybczynski (1943:133) “(..) até pelo menos a década de 
1850 o conforto era visto pela maioria das pessoas como algo, 

                                                 

7 Observa-se que o conceito de Conforto adotado por Rybczynski aparece 
neste ponto com significado bastante diverso dos parâmetros de conforto 
ambiental. Esta dualidade de sentidos pode ser vista como um dos alertas 
da importância da busca da interação entre aspectos ambientais e 
psicossociais, na busca de projetos que realmente atendam as 
necessidades do utilizador e do meio no qual será inserido. 
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acima de tudo, cultural (e pode-se dizer inglês) e, só 
secundariamente, físico.” É relevante para este aspecto a 
observação do grau de formalidade ou informalidade desejado para 
cada ambiente segundo os costumes de cada sociedade, e seu 
rebatimento no desenho dos mobiliários e ambientes domésticos. 

 

LUZ E AR 

Alexander trabalha com o papel da luz natural para o bem estar e a 
sensação de prazer em um determinado ambiente. Chama a 
atenção para o descontentamento das pessoas em todo o mundo 
por trabalharem em ambientes sem janelas e para o corpo 
crescente de evidencias de que o corpo humano necessita de luz 
natural para a manutenção das funções biológicas e de 
relacionamento com o entorno. E afirma que “Muito poucas coisas 
têm tanto efeito na sensação no interior de um cômodo quanto o sol 
batendo em seu interior.” (Alexander, 1977:615) 

Rybczynski (1943) trabalha sob este conceito a evolução das 
utilidades como eletricidade, água encanada, condicionamento de 
ar e instalações sanitárias e também o processo de entendimento 
das necessidades de renovação de ar nos ambientes com fins de 
controle de doenças e conforto humano, agora visto como o 
atendimento de necessidades físicas. 

 

ESTILO E ESSÊNCIA 

O conceito de estilo é definido como algo atrelado a hábitos e 
comportamentos, e expresso nos espaços arquitetônicos. 
Rybczynski questiona a visão Corbusiana de um “estilo que 
refletisse o “morar moderno”, defendendo a opinião de que a 
eficiência não depende da aparência da casa, mas de como o 
trabalho é organizado dentro dela.  

Hertzberger (1991) também trabalha com a ideia de articulação dos 
elementos para torná-los menores e mais administráveis. 
Denomina como forma convidativa elementos não apenas 
confortáveis, mas estimulantes, que unem beleza a utilidade, 
possuindo maior afinidade com as pessoas. 

 

EFICIÊNCIA 

Este conceito associa-se ao entendimento da casa não apenas 
como o espaço do lazer e descanso, mas também como o espaço 
do trabalho doméstico, onde se exige conforto e conveniência 
também nas tarefas do lar. Para isso a mecanização se torna 
presente e até mesmo a dimensão da casa é repensada sob o 
aspecto da facilidade de manutenção e utilização 

Para Rybczynski (1943), a origem deste conceito advém de uma 
mudança de visão do espaço da casa – que o autor define como 
transição da visão masculina para a visão feminina no projeto da 
moradia – e está relacionada com as mudanças do papel da mulher 
na sociedade e com a falta de mão-de-obra doméstica nos Estados 
Unidos e Europa, geradores do hábito das donas de casa, mesmo 
de classes mais altas, fazerem os trabalhos domésticos sozinhas.8. 

 

                                                 

8 Catherine Beecher, e outras autoras que a seguem, trabalham conceitos 
que foram intitulados de “Engenharia Doméstica”, utilizando princípios 
desenvolvidos por Frederick Winslow Taylor, para a melhoria da eficiência 
e produtividade nas indústrias. Beecher ainda associa o conforto 
doméstico ao tamanho da casa, propondo uma ideia nova de que “uma 
casa pequena, por ser mais fácil de manter e de usar, pudesse ser mais 
confortável do que uma casa grande.” 
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HOSPITALIDADE E TRANSIÇÃO PÚBLICO – PRIVADO 

Alexander (1977:550) trabalha com a ideia de que as pessoas 
adotam um estilo de comportamento na rua, e outro mais relaxado 
e calmo, nos espaços interiores. As zonas de transição têm o papel 
de auxiliar as pessoas a fazer a transição comportamental 
naturalmente, mas quando a transição público-privado é muito 
abrutas as pessoas podem apresentar dificuldades fazer a 
transição comportamental de maneira agradável. 

Hertzberger discute a relativização de conceitos como “público” e 
“privado” através da valorização de ambientes com vários graus de 
qualidades espaciais referindo-se a acesso, responsabilidade, 
propriedade e supervisão. Observa-se que o caráter público ou 
privado do espaço também pode ser relativizado analisando-se 
questões de temporalidade e permanência dos usos. 

No mundo inteiro encontramos gradações de demarcações 
territoriais, acompanhadas pela sensação de acesso. Às 
vezes o grau de acesso é uma questão de legislação, mas, 
em geral, é exclusivamente uma questão de convenção, que 
é respeitada por todos. (HERTZBERGER, 1991:15)  

Reforça a ideia do espaço de transição interior/exterior como a 
tradução arquitetônica da hospitalidade, um elemento de 
articulação com forte importância para o contato social, e enfatiza a 
importância do desenho de projetos que favoreçam ao sentimento 
de comunidade, através da criação de ambientes urbanos que 
estimulem a convivência. Curvas, assimetrias, recantos, desníveis, 
escala, e proximidade da moradia com o alinhamento, contribuem 
para este efeito. 

É sempre uma questão de achar o ponto de equilíbrio capaz 
de fazer com que os moradores possam refugiar-se na 
privacidade quando o quiserem, mas que possam também 
procurar contato com os outros. A esse respeito, têm uma 

importância crucial o espaço em volta da porta da frente, o 
lugar onde a casa termina e onde começa o espaço da rua de 
convivência. O que a moradia e a rua de convivência têm a 
oferecer mutuamente é que determina o bom ou mau 
funcionamento de ambos. (HERTZBERGER, 1991:60) 

 

INDIVIDUALIDADE E IDENTIDADE 

Cada um de nós se pergunta de vez em quando por que as 
casas não podem ser produzidas como os carros e, de um 
ponto de vista tecnológico, é muito difícil entender por que 
existe este problema com casas. 

A resposta é menos simples do que a pergunta, mas uma 
coisa fica bem clara: é especificamente o problema do 
assentamento, com sua infinita variedade de requisitos e 
regras, que entra em conflito com a repetição, que é o esteio 
da tecnologia moderna. (HERTZBERGER, 1991:110) 

Segundo Alexander as pessoas necessitam de uma unidade 
espacial identificável para pertencer, e elas querem ser capazes de 
identificar a parte da cidade em que vivem como um espaço distinto 
dos outros. Defende que todos devem ter oportunidade de adaptar 
o espaço no seu entorno ao seu próprio estilo de vida. “Uma casa 
personalizada nos conta sobre a pessoa que vive nela” (Alexander, 
1977:909) 

 

ADAPTABILIDADE AOS ESTÁGIOS DA VIDA 

A variedade de tipologias habitacionais dentro de uma mesma 
comunidade permite a interação e a adequação desta vizinhança 
aos diferentes estágios da vida, permitindo a manutenção da 
identidade e as relações de suporte mútuo entre gerações, sem 
que alguma das partes se sinta em espaço inadequado. Alexander 



48 

 

(1977) defende que o equilíbrio deve ser estabelecido com auxílio 
das estatísticas da região. A mistura só funciona se o grupamento 
humano for suficientemente pequeno para a manutenção de 
alguma interrelação política e social interna. 

 

ESTRUTURA E INTERPRETAÇÃO 

O conceito de estrutura é definido por Hertzberger como um 
sistema de organização que permite interpretações. Nesse sentido 
funciona como um jogo de xadrez, um conjunto de regras fixas que 
não restringem a liberdade, e sim a estimulam. “Em termos 
arquitetônicos, pode-se dizer que ‘competência’ é a capacidade da 
forma de ser interpretada, e ‘desempenho’ é o modo pelo qual a 
forma é/foi interpretada numa situação específica.” (Hertzberger, 
1991:93).  

O arquiteto por sua vez pode explorar a competência das estruturas 
projetadas, de modo a desenvolver ambientes que dêem espaço a 
múltiplas interpretações do usuário, de modo a possibilitar a 
absorção e acomodação de demandas diversas. “Enquanto por um 
lado, a estrutura representa o coletivo, por outro a maneira como 
pode ser interpretada representa as exigências individuais, 
reconciliando assim o individual e o coletivo.” (Hertzberger, 
1991:106) 

Nesse sentido estrutura e interpretação podem ser ilustrados pela 
imagem da construção de uma tapeçaria, composta de urdidura e 
trama. No paralelo com a habitação Hertzberger defende a ideia do 
papel do arquiteto como definidor de estruturas, ou “urdiduras”, que 
permitam e estimulem o usuário a desenvolver sua própria trama 
(Figura 11). 

A urdidura deve em primeiro lugar e acima de tudo ser forte e 
possuir a tensão correta, mas, no que diz respeito à cor, tem 

apenas de servir como base. É a trama que dá cor, padrão e 
textura ao tecido, dependendo da imaginação do tecelão. 
Urdidura e trama constituem um todo indivisível; uma não 
pode existir sem a outra e cada uma empresta à outra seu 
objetivo. (HERTZBERGER, 1991:108) 

 

Fig. 11: Urdidura e Trama 
 (Fonte: http://xilingaartes.blogspot.com) 

 
 
RELAÇÃO MORADIA E TRABALHO 

A questão da conexão moradia e trabalho é discutida por vários 
autores como uma das principais críticas ao urbanismo modernista 
marcado pela setorização funcional da cidade. Dentre eles é 
interessante o enfoque dado por Alexander, que observa as 
consequências da separação artificial da cidade em zonas de 
trabalho e zonas de moradia, e como o trabalho passar a ser 
considerado apenas como ferramenta, e a casa como “vida”, e 
destaca ainda, os efeitos negativos do grande afastamento das 
crianças e dos pais durante o dia de trabalho. 
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RELAÇÕES DE ESCALA 

O grande paradoxo do conceito de bem-estar coletivo, tal 
qual se desenvolveu lado a lado com os ideais do socialismo, 
é que ele acaba subordinando as pessoas ao sistema que foi 
construído para libertá-las. Os serviços prestados pelos 
departamentos de Obras Públicas Municipais são vistos, por 
aqueles em cujo benefício esses departamentos foram 
criados, como uma abstração opressiva; é como se as obras 
públicas fossem uma imposição vinda de cima; o homem 
comum sente que “não tem nada a ver com ele”, e, deste 
modo, o sistema produz um sentimento generalizado de 
alienação. (HERTZBERGER, 1991: 45) 

Segundo Hertzberger as escala das estruturas projetadas 
apresentam-se inadequadas quando o gerenciamento e a 
conservação e da área comunitária não podem mais ser delegadas 
àqueles envolvidos, tornando-se necessária uma administração 
especializada, com interesses e preocupações próprias. Este 
sistema torna-se repressivo e alienante colocando o morador 
sempre em uma situação de locatário em vez de co-proprietário, 
subordinado em vez de participante. 

Para este autor a grande escala está intimamente ligada à distância 
e alienação, e a única maneira de romper este efeito é compor 
conjuntos de unidades pequenas.  

“A grandeza baseada em multiplicidade implica complexidade 
maior, e esta complexidade aumenta o potencial 
interpretativo graças à maior diversidade de relações e à 
interação dos componentes individuais que juntos formam o 
todo.” (Hertzberger, 1991: 194) 

 
 
 

CONEXÃO COM O SOLO 

Alexander trabalha a influência da altura dos edifícios sobre a 
saúde social e mental dos indivíduos. Segundo ele: 

A vida em andares altos leva a pessoa para longe do solo, e 
afastada da casual vida diária da sociedade que ocorre nas 
calçadas e ruas e nos jardins e varandas. Isso as deixa 
sozinhas em seus apartamentos. A decisão de sair para 
alguma vida pública torna-se formal e inadequada; e a não 
ser que haja alguma tarefa específica que traga as pessoas 
para o exterior, a tendência é a de ficar em casa, sozinha. O 
isolamento forçado causa então colapsos individuais.  
(ALEXANDER, 1977: 116) 

Segundo o trabalho de Alexander, a relação mais direta e informal 
com a rua consegue ser mantida em média até por volta de quatro 
andares, a partir deste nível a relação visual e auditiva começa a se 
perder e a moradia se desconecta do entorno. A circulação vertical 
também influencia nesta relação, uma vez que a conexão do 
apartamento com a rua passa diretamente por estes “espaços de 
transição”, que devem ser trabalhados de forma a gerar uma 
sensação de continuidade, e não como elementos de afastamento.  

Alexander sugere uma relação entre a conexão física do homem 
com a terra e a necessidade psicológica de enraizamento, de 
“manter os pés no chão”. Segundo ele, a ausência de continuidade 
entre um edifício e seu entorno, perturba este senso de 
enraizamento e pertencimento dos habitantes.  
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ABRIGO E PROTEÇÃO 

A casa simboliza a necessidade humana de abrigo e proteção, 
neste sentido o telhado é o elemento de maior expressão nesta 
simbologia. Nas expressões “ter um teto”, ou “indivíduo sem teto” a 
palavra teto é usada diretamente com o sentido de casa. 

Alexander (1977:570) observa que “os edifícios mais primitivos 
eram apenas um telhado” e defende a ideia de que “se a presença 
do telhado não pode ser sentida envolta do prédio, ou ele não pode 
ser vivenciado, as pessoas irão sentir falta de um senso 
fundamental de abrigo.” O telhado inclinado também aparece em 
vários estudos como representação simbólica de estabilidade, 
segurança e principalmente abrigo. 

 A necessidade humana da sensação de abrigo e proteção também 
se expressa na forma de posicionamento das pessoas no espaço. 
Alexander (1977:600) observa que as pessoas tendem a gravitar 
naturalmente pelas bordas dos espaços públicos, e não circulando 
no espaço aberto.  

A escolha dos locais de permanência também envolve estes 
aspectos. Como resultado de experiências sobre o posicionamento 
em locais de trabalho, Alexander (1977:850) estrutura algumas 
hipóteses diretamente relacionadas a abrigo e segurança: a 
sensação de vulnerabilidade quando não há proteção às costas; e 
a sensação de não ter controle real do espaço quando este é 
aberto 180º, sendo mais perceptivelmente seguro e controlável por 
volta de 90º. 

 

 
 
 
 

CONTINUIDADE E CONEXÃO COM A CIDADE 

Os edifícios socialmente isolados são orientados para a vida em 
seu interior, não dando tratamento à vida que ocorre no exterior. Os 
espaços a sua volta são disformes e hostis às pessoas e ao seu 
entorno construído, sem criar ambiências, e conexões adequadas. 

Alexander (1977:532) desenvolve a teoria de que edifícios isolados 
são sintomas de uma sociedade desconectada e doente, que 
perpetua a presunção de que as pessoas sustentam-se sozinhas, e 
existem independentemente umas das outras. Defende a 
importância de conectar os edifícios uns aos outros, como reflexo 
de integração social, formando novos prédios como uma 
continuidade dos mais antigos. 

 
CONTATO COM A NATUREZA 

Pessoas necessitam do contato com árvores e plantas e 
água. De alguma maneira, que é difícil de expressar, as 
pessoas são capazes de se sentir mais completas na 
presença da natureza, são capazes de ir mais fundo ao seu 
interior, e são de alguma forma capazes de extrair energia de 
sustentação a partir da vida das plantas, e árvores, e água. 
(ALEXANDER, 1977:806) 

Alexander (1977) trata como necessidade humana o contato 
verdadeiro com a natureza, que ocorre quando há isolamento 
psicológico da cidade, através da supressão da percepção do meio 
urbano (visual, sonora, etc). 
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REFERÊNCIA E ORIENTAÇÃO 

Alexander chama a atenção para como a desorientação no espaço 
pode gerar considerável estresse mental. Toda localização fica 
registrada por uma forma de mapa mental e a questão principal é 
quanto tempo uma pessoa tem que, conscientemente, estar 
pensando neste mapa e seu destino.  

 

GENEROSIDADE E MOVIMENTO 

Segundo Alexander (1977:628), “o movimento entre cômodos é tão 
importante quanto os próprios cômodos; e seu posicionamento tem 
tanto efeito na interação social nos ambientes quanto o espaço 
interior destes cômodos.” Este autor defende que edifícios com 
circulação generosa proporcionam uma série de ocasiões para a 
interação social informal, enquanto é quase certo que edifícios com 
circulação não generosa tornam mais difícil para as pessoas 
manterem sua estrutura social 

Circulações generosas são amplas, recebem luz natural, têm 
espaços para sentar, vistas para o exterior e, principalmente, um 
movimento contínuo com os próprios cômodos. Para Alexander “a 
generosidade de movimento depende do arranjo geral do 
movimento no prédio, e não do desenho detalhado das passagens 
individuais.” (1977:629), neste sentido os percursos mais 
adequados para o estimulo à interação social envolvem a conexão 
direta entre os cômodos e/ou percursos circulares, que permitam 
que as pessoas atravessem diretamente os ambientes propiciando 
uma série de oportunidades para interação social.  

 

 

ACESSO E LIBERDADE 

Alexander (1977:742) associa entradas centralizadas com controle, 
sinais de estruturas baseadas em autoritarismo. Já edifícios com 
múltiplas entradas diretas relacionam-se com a sensação de 
liberdade de ir e vir, e valores de independência. O posicionamento 
das escadas internas, ou externas ao edifício, relacionam-se 
também com esta dinâmica do ir e vi, sendo que escadas internas 
de modo geral reprimem este fluxo, enquanto as externas 
estimulam uma maior interação entre a rua e as unidades dos 
andares superiores. 

 

CONTROLE E SEGURANÇA 

As janelas para a rua são elementos que apresentam inúmeras 
funções socioculturais, e psicológicas, sobretudo as localizadas nos 
três primeiros andares dos edifícios. Dentre os conceitos 
envolvendo este elemento, Jane Jacobs destaca o papel dessas 
janelas como os olhos da rua, essencial para a segurança nas 
grandes cidades. 

(..) devem existir olhos para a rua, os olhos daqueles que 
podemos chamar de proprietários naturais da rua. Os 
edifícios de uma rua preparada para receber estranhos e 
garantir a segurança tanto deles quanto dos moradores 
devem estar voltados para a rua. (JACOBS, 1961:36). 

Alexander (1977: 770) afirma que “a janela para a rua provê um tipo 
único de conexão entre a vida no interior do prédio e a rua.” Esta 
conexão é mais bem sucedida no 2o e 3o andares, quando a 
distância permite uma boa interação. Para que esta troca aconteça 
no 1º andar deve haver mecanismos para a proteção da 
privacidade dos cômodos. 
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DIMENSÕES E SENSAÇÃO DE ESPAÇO 

Hall (1966) identifica em experiências sobre as dimensões em 
escritórios americanos, que a “sensação de espaço” está ligada a 
alguns critérios, sendo o mais importante, o que as pessoas 
conseguem fazer ao longo de um dia de trabalho sem bater em 
alguma coisa. Os resultados demonstraram a existência de três 
zonas ocultas: 

 A área de trabalho imediata, da mesa de trabalho e cadeira. 
 Uma quantidade de pontos ao alcance da mão, fora da área 

supramencionada. 
 Espaços demarcados como limites atingidos quando a 

pessoa afasta a cadeira da mesa para obter alguma 
distância do trabalho sem chegar a se levantar. 

Espaços que permitem movimentos apenas dentro da 1ª zona são 
considerados apertados e na 3ª zona são vistos como adequados 
e/ou amplos. Sendo normalmente considerados maiores os 
espaços que permitem maior variedade de movimentos livres. 

Estas experiências demonstram que as dimensões adequadas para 
ambientes de moradia não devem se restringir a uma mera questão 
de metragem quadrada de cômodos e unidades. O projeto pode 
potencializar ou não a sensação espacial, através de uma série de 
recursos. 

Segundo experiências de Alexander (1977:848) para ambientes de 
escritório, a sensação de clausura está relacionada, sobretudo, à 
possibilidade ou não de mudar o foco para algo além do primeiro 
plano de ambiente, às dimensões em si de cada ambiente, à 
quantidade de aberturas, vista para o exterior, e à distância entre 
áreas de atividade e locais de permanência de pessoas. 

 

 

 
  



 

 

2. ANÁLISE DOS ASPECTOS SUBJETIVOS PRESENTES 
NAS PESQUISAS DE HABITAÇÃO SOCIAL 

Neste capítulo buscou-se identificar elementos socioculturais e 
psicológicos presentes na relação morador-moradia, a partir da 
análise dos resultados das pesquisas anteriormente realizadas em 
conjuntos habitacionais na cidade do Rio de Janeiro, vinculadas ao 
Laboratório de Habitação (LabHab), grupo de pesquisa do 
Programa de Pós-graduação em Arquitetura da UFRJ (Proarq - 
UFRJ.  

O recorte adotado abrangeu o estudo dos seguintes conjuntos 
habitacionais cariocas: Vila Operária Confiança, Conjuntos do IAPI 
da Penha e de Realengo, Conjuntos do BNH de Realengo e 
Cafundá, Conjunto Habitacional Pedregulho, Conjunto Bento 
Ribeiro Dantas, e Conjunto do Projeto Favela-Bairro Canal das 
Tachas. Esta estrutura permitiu limitar as variáveis de abordagem 
metodológica, visto que as pesquisas realizadas em cada conjunto 
foram desenvolvidas a partir de técnicas similares de avaliação, 
além de permitir o foco em um contexto cultural mais restrito, 
embora se reconheçam as diferenças de cada subgrupo cultural. 

Como base referencial de análise para as questões de natureza 
sociocultural e psicológica, foram utilizados os conceitos 
construídos durante a fase da pesquisa teórica apresentada no 
capítulo 1.3. Buscou-se identificar os conceitos já trabalhados, 
observar sua relevância no contexto estudado, compreender as 
conexões, níveis de prioridade, e mesmo ajustar seu sentido, na 
busca da construção de indicadores ajustados ao contexto 
sociocultural da cidade do Rio de Janeiro. 

 

 
 

 
 
 
 

As pesquisas avaliadas tiveram como abordagem metodológica a 
avaliação do ambiente construído, composta da avaliação física 
dos conjuntos na fase de uso, e, em boa parte dos casos, estudos 
de representação social da moradia, que avaliaram aspectos 
subjetivos e o sentido da moradia para seu habitante. Dentre os 
resultados encontrados, foi constatado um grande número de 
intervenções executadas pelos moradores, e relações diretas entre 
as modificações pós-ocupação e o grau de satisfação dos moradores 
com a sua moradia, envolvendo aspectos de natureza tanto objetiva 
quanto subjetiva. Frequentemente chamaram atenção questões de 
natureza subjetiva que foram observadas como determinantes para 
o comportamento e a relação da pessoa com a sua residência. 

A estrutura adotada abaixo consta de três subcapítulos: uma 
primeira parte onde foram apresentadas as características dos 
conjuntos habitacionais estudados, juntamente com um pequeno 
resumo do contexto histórico dos programas habitacionais 
responsáveis por sua elaboração; um segundo ponto, no qual 
foram observados três padrões de intervenção destacados 
frequentemente, segundo os resultados encontrados nas pesquisas 
de avaliação das modificações no espaço físico: ocupação da área 
externa e expansão da unidade; alterações em divisões internas; e 
troca de esquadrias. Por fim, um terceiro item, onde foram 
analisados os resultados das pesquisas de representação social da 
moradia dos conjuntos IAPI da Penha, IAPI de Realengo, Conjunto 
Pedregulho, Conjunto Pedro I e Conjunto Cafundá  
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2.1. Descrição dos Conjuntos e Histórico dos Programas 
VILA OPERÁRIA CONFIANÇA 
 

Figura 12 – Foto Panorâmica do Conjunto 
Fonte: Foto da Autora, 2011. 

As vilas operárias constituem um modelo representativo da 
produção habitacional na cidade do Rio de Janeiro desenvolvido 
entre fins do século XIX e as primeiras décadas do século XX. 
Foram desenvolvidas duas modalidades de vila operária: 
promovida pela empresa e destinada aos seus funcionários, ou 
produzida por investidores privados e destinada ao mercado de 
locação, em um momento em que a atuação dos poderes públicos 
na questão da habitação popular limitava-se a estabelecer 
incentivos fiscais à iniciativa particular, visando incrementar a 
construção de moradias. 

 

 

 

Este período foi caracterizado pela oferta insuficiente de habitação 
salubre para o grande contingente de trabalhadores que migravam 
para a cidade a fim de ingressar no crescente setor industrial, além 
de infraestrutura urbana e de transportes precária, dificultando os 
deslocamentos. A necessidade de fixar a força de trabalho nas 
fábricas devido à escassez de operários qualificados na cidade 
incentivou a adoção do modelo originado em fábricas inglesas de 
construção de habitações para os trabalhadores, tendo como 
objetivo a criação de espaços de controle moral, higiênico e físico 
de seus funcionários, visando um aumento de seu desempenho na 
produção e lucratividade. 

A tipologia habitacional denominada vila “é definida no decreto n° 
2.087 de 19 de janeiro de 1925 como ‘conjunto de habitações 
isoladas em edifícios separados ou não, e dispostos de modo a 
formarem ruas e praças interiores, sem caráter de logradouro 
público’.” (Vaz, 2002:59). Esta tipologia de moradia foi inspirada 
nos modelos de habitações higiênicas recomendados pelos 
sanitaristas. No Rio de Janeiro foram bastante difundidas na 
proximidade de grandes fábricas, e nos bairros em formação deste 
período, - um momento caracterizado pela expansão inicial das 
zonas norte e sul, com destaque para os bairros ainda próximos ao 
Centro, como Vila Isabel, Tijuca, Botafogo e Laranjeiras. 

Este modelo habitacional foi, todavia, desincentivado a partir de fins 
da década de 30, e até mesmo proibido pela legislação municipal a 
partir de 1970, reaparecendo no final do século XX como uma 
alternativa tipológica intermediária entre edifícios de apartamento e 
casas isoladas. 
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“A construção das vilas foi restringida pelo Decreto n° 6.000 
de 1° de julho de 1937 ao aproveitamento dos fundos de 
terrenos. Em diversas áreas da cidade sua construção foi 
proibida. Uma das razões da suspensão da produção de vilas 
pode ser encontrada na desigualdade dos impostos 
municipais, que privilegiavam os proprietários de casas de 
apartamentos em detrimento dos proprietários de vilas.” (Vaz, 
2002:60) 

As Vilas Operárias situadas no bairro de Vila Isabel na zona norte 
do Rio de Janeiro, ao redor do complexo fabril da Companhia de 
Fiação e Tecidos Confiança Industrial, tiveram suas primeiras 
unidades construídas pela Companhia de Saneamento de Rio de 
Janeiro em 1891, outras na década de 20 e ainda algumas poucas 
unidades na década de 50 (figura 13). Hoje estão conservadas 
nove vilas, com 150 unidades. Seu projeto segue os modelos de 
habitação higiênica para trabalhadores que foram desenvolvidos no 
final do século XIX.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 13 – Implantação do Conjunto. 
Fonte: Arquivo LabHab, 2005. 



56 

 

 

A Vila Confiança era constituída de casas térreas e alguns 
sobrados, alojando mais de mil pessoas em unidades com uma ou 
duas salas, um, dois ou três quartos, cozinha, banheiro, área de 
serviço e pequeno quintal (figura 14). As casas apresentavam 
preocupação com o arejamento e iluminação, além de latrina 
independente, banheiro e cozinha. Era também prevista a criação 
de uma escola mista de instrução primária do 1o grau, creche, 
armazém e um clube para uso dos moradores. 

Após a falência da Fábrica de Tecidos Confiança em 1965, o 
conjunto passou por uma longa fase de disputas judiciais, com 
ameaças de desapropriação e demolição (uma das vilas e partes 
de outra foram efetivamente demolidas), até que como 
desdobramento do processo, foi efetuado o tombamento da vila 
operária, do edifício da fábrica e a preservação de todo o entorno, 
pelo Decreto Municipal 10459 de 18/09/91. 

A pesquisa realizada no âmbito do Laboratório de Habitação 
(LabHab) – PROARQ-UFRJ investigou 60 domicílios, através de 
entrevista com as famílias moradoras. O questionário enfocou os 
diversos aspectos de moradia (técnicos e construtivos, funcionais, 
de uso, e de conforto). 

 
 

 
Figura 14 – Planta das Unidades Habitacionais. 

Fonte: Arquivo LabHab, 2005. 
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IAPI DE REALENGO 

Figura 15 – Foto Panorâmica do Conjunto 
Fonte: Foto da Autora, 2011. 

 

Durante a Era Vargas destaca-se a atuação dos Institutos de 
Aposentadoria e Pensões (IAPs), como um dos primeiros órgãos 
federais a atuar no setor da habitação social. A questão 
habitacional para os IAPs era atividade secundária, paralela e 
complementar às atividades principais de previdência e assistência 
médica, ligada a ideia de seguridade social plena, ou como 
instrumento de captação de recursos.  

Os Institutos eram ligados a seis categorias profissionais: IAPM 
(marítimos), IAPB (bancários), IAPC (comerciários), IAPI 
(industriários), IAPETEC (condutores de veículos e empregados de 
empresas de petróleo), e IAPE (estivadores). A participação dos 
trabalhadores era compulsória e o estado controlava a gestão dos 
institutos.  

 

Cada IAP tinha dispositivos legais específicos, mas “as operações 
imobiliárias do IAPI, baseadas em três planos, foram 
gradativamente adotadas pelos demais institutos, continuando a 
vigorar com poucas alterações até 1964.” (VARON, 1988; e 
FARAH, 1983, apud BONDUKI, 1998:104) 

O modelo estrutural organizava-se segundo três Planos:  

Plano A – locação ou venda de unidades habitacionais em 
conjuntos residenciais adquiridos ou construídos pelos Institutos; 

Plano B – financiamento aos associados para aquisição da moradia 
ou construção em terreno próprio; 

Plano C – empréstimos hipotecários feitos a qualquer pessoa física 
ou jurídica, bem como outras operações imobiliárias. 

Enquanto os planos A e B apresentavam objetivo social, por vezes 
atendendo também as classes média e alta, o plano C tinha 
tendência empresarial, com foco na manutenção da estabilidade 
econômico-financeira das instituições previdenciárias. 

Os conjuntos do IAPI para Realengo e Penha, objetos desta 
pesquisa, foram construídos dentro da política do plano A, com 
destacado caráter social. Não havia regulamentação indicando que 
o valor do aluguel deveria ser social, a lei do inquilinato e a inflação 
foi o que transformou o Plano A em um programa com forte 
subsídio governamental. 

 “(..) muitos arquitetos, identificados como progressistas no 
campo político e influenciados pelo PCB, remavam contra 
uma corrente mais conservadora, que defendia a casa 
própria. Embora resultante de uma perspectiva atuarial, a 
adoção pelos IAPs da locação como principal forma de 
acesso às moradias nos conjuntos habitacionais (Plano A) 
representou uma vitória dos que se opunham à casa própria 
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e influenciou positivamente os projetos dos conjuntos e a 
qualidade da sua execução. A opção por blocos de serviços 
coletivos, com equipamentos sociais e  comunitários, é uma 
consequência dessa visão, em contraste à concepção da 
casa própria isolada, com quintal, horta e criação de animais.” 
(BONDUKI, 1998:142). 

A concepção arquitetônica dos IAPs caracterizou-se pela defesa 
uma arquitetura funcional e moderna. Dentre as propostas que 
circulavam no Ministério do Trabalho no momento em que os IAPs 
começaram a desenvolver seus projetos dos grandes conjuntos 
residenciais pode-se citar algumas ideias do trabalho do arquiteto 
Rubens Porto: 

• A edificação de conjuntos habitacionais isolados do traçado 
urbano existente; 

• A construção de blocos; 
• A limitação da altura dos blocos (4 andares p/ edifícios sem 

elevador); 
• O uso de pilotis (térreo como área de recreação e 

privacidade dos apartamentos do 1º andar); 
• A adoção dos apartamentos duplex (economia de 15% de 

espaço e 20% nas despesas com corredores, móveis, 
iluminação, etc; privacidade); 

• Os processos de construção racionalizados e a edificação 
de conjuntos autônomos (com serviços de bairro, como 
comércio, escolas, igrejas..); 

• A articulação dos conjuntos habitacionais com planos 
urbanísticos; 

• A entrega da casa mobilhada de forma racional. 

 

 

Os institutos criaram departamentos especializados em projeto e 
engenharia, que desenvolveram trabalhos de alta qualidade, tendo 
ganhado vários prêmios, como no VI Congresso Pan-Americano de 
Arquitetos de 1940, em Montevidéo, onde foram premiados o 
trabalho sobre tipologias habitacionais do IAPI, de Carlos Frederico 
Ferreira (Medalha de Ouro), e o projeto de M. M. Roberto para o 
Conjunto Residencial da Penha; ainda tiveram menções 
honoríficas, as propostas dos IAPs dos Marítimos, dos 
Comerciários e dos Bancários (Arquitetura e Urbanismo: 106-142 e 
Ferreira 1940: 77-91) 

Alguns núcleos dos IAPs adotaram, contudo a tipologia de casas 
isoladas com quintal. “Essa solução, embora tão criticada pelos 
arquitetos e profissionais no âmbito dos IAPs, parece ter sido 
melhor aceita do que as generosas propostas da arquitetura 
moderna”. (Bonduki, 1998:176) O fato é que a maior parte dos 
equipamentos e ideias inovadoras dos grandes conjuntos foi sendo 
desativada ou transformada. “ao que tudo indica, os moradores 
preferiram um padrão mais conservador e voltado para o espaço 
privado”. (Bonduki, 1998:176) 

O conjunto do IAPI em Realengo, bairro da Zona Oeste do Rio de 
Janeiro, ocupa uma área de 89 hectares, possui 2.321 unidades 
habitacionais e abriga uma população por volta de 12 mil 
moradores. Foi a primeira experiência de vulto dos IAP`s no campo 
habitacional, inaugurado em 1942, em uma época em que os 
conjuntos tinham no máximo 200 casas, o IAPI fez um projeto para 
2000 unidades. Este conjunto foi um grande campo experimental 
de técnicas construtivas e tipologias de projeto. O projeto foi 
implantado em um local onde já havia sido estabelecida a estrutura 
viária, integrada ao tecido urbano existente, restando ao arquiteto 
manejar arquiteturas dentro da malha pré-definida. 
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O projeto do conjunto de Realengo foi desenvolvido pelo arquiteto 
Carlos Frederico Ferreira, com concepção baseada nos princípios 
da arquitetura moderna, introduzindo propostas pioneiras como a 
utilização ampla de elementos construtivos feitos in loco. A pré-
definição da malha viária, entretanto, impediu a adoção de um 
partido de implantação segundo os pressupostos modernos de 
urbanização (figura 16). 

Foi estabelecida uma interessante variedade de residências (figura 
17) tendo sido desenvolvidas cinco tipologias de unidades 
residenciais unifamiliares entre um e dois pavimentos, cujas áreas 
variavam entre 40 e 50 m2, e ainda, como um primeiro ensaio para 
projeto futuros, foram previstos edifícios de habitação coletiva com 
unidades comerciais no térreo, na zona central do conjunto. 

 
 

 
Figura 16 – Implantação do Conjunto. 

Fonte: Arquivo LabHab, 2004. 
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A proposta projetual destacou-se ainda por seu sistema construtivo 
e escolha de materiais inovadores. Foi desenvolvido um sistema de 
blocos prensados de concreto, feitos nos próprios canteiros de 
obra, permitindo a eliminação de revestimentos externos, já que 
apresentava uma superfície adequada para a aplicação direta de 
pintura, sem a necessidade emboço ou aplicação de massa. Para 
as divisões internas das unidades foram utilizadas chapas de 
madeira compensada revestidas. Procurou-se tirar todo o partido 
possível da uniformização dos elementos construtivos, de maneira 
a facilitar a construção em série, e as medidas adotadas auxiliaram 
na diminuição do custo final da obra. 

 
Figura 17 – Planta das Unidades Habitacionais. 

Fonte: Arquivo LabHab, 2004. 
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IAPI DA PENHA 

Figura 18 – Foto Panorâmica do Conjunto 
Fonte: Foto da Autora, 2011. 

O conjunto do IAPI na Penha, bairro tradicional da Zona Norte foi 
projetado inicialmente pelos arquitetos Marcelo e Milton Roberto, 
em 1947, embora tenha sido modificado pelo corpo técnico interno 
do órgão. 

Entre este projeto e o início da construção do conjunto 
passaram-se sete anos, durante os quais se deu a 
constituição do corpo técnico do Instituto. O momento de dar 
início à construção do Conjunto da Penha, em finais da 
década de 1940, é o da inflexão na trajetória da produção 
habitacional do IAPI. Tomam o lugar das concepções 
individuais, projetos coletivos dos técnicos de carreira estatal. 
A experiência acumulada durante a construção de vários 
empreendimentos habitacionais, além das outras constantes 
atividades de capacitação aprovisionadas pelo Estado, 

possibilitou a concepção de um projeto-modelo para outras 
realizações que se seguiram. (NASCIMENTO; BOTAS, 2009) 

Foi composto originalmente de 1.236 apartamentos, distribuídos em 
41 edifícios, com estimativa de abrigar uma população de 
aproximadamente 10.000 habitantes, atendendo principalmente a 
trabalhadores de unidades industriais do próprio bairro, e de outras 
regiões do Rio de Janeiro. O conjunto foi inserido em um “canto” da 
zona urbanizada do bairro da Penha, adjacente a uma área de 
proteção ambiental, na proximidade com a antiga ferrovia 
“Leopoldina Railway” e com a Avenida Brasil, importantes eixos de 
circulação viária da cidade.  

O bairro já se encontrava na época em fase de formação urbana 
adiantada, e a proposta de implantação do conjunto se caracterizou 
pela contraposição da intervenção em relação à cidade envolvente 
(figura 19), tendo sido adotada uma malha viária própria, baseada 
nos conceitos modernistas de composição de unidades de 
vizinhança independentes, constituída de blocos de apartamentos 
afastados entre si por extensos gramados para utilização pública, 
interligados por um sistema básico de ruas largas. O conjunto 
contava ainda com uma escola, um ginásio, e uma grande praça 
central. 

Neste conjunto os arquitetos adotaram somente a tipologia de 
blocos de apartamentos em fita, com 35 edifícios de quatro 
pavimentos e seis blocos de três pavimentos. A homogeneidade 
volumétrica e tipológica, junto às restritas normas de uso dentro do 
conjunto, reforçou a característica de diferenciação entre conjunto e 
bairro. Os blocos possuíam uma caixa de escada para cada duas 
unidades, e todas as unidades contavam com fachada de frente e 
fundos. A área dos apartamentos variava aproximadamente entre 
60, 65 e 72 m2, possuindo sala, três quartos, cozinha, banheiro, 
varanda e área de serviço (figura 20). 
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Figura 19 – Implantação do Conjunto. 
Fonte: Arquivo LabHab, 2004. 

Para o estudo elaborado pelo LabHab-UFRJ, A coleta de dados 
nos conjuntos da Penha e Realengo realizou-se por meio da 

seleção aleatória de 100 unidades do conjunto de Realengo, e 156 
residências no IAPi da Penha, com a preocupação de abranger 
todas as tipologias presentes. Foi realizado o levantamento das 
alterações no espaço físico, e aplicação de questionário composto 
de perguntas abertas, perguntas de ordem sócio-econômica, 
perguntas fechadas e associações de palavras.  

 

 

 
Figura 20 – Planta das Unidades Habitacionais. 

Fonte: Kuory; Bonduki; Manoel, 2003. 
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O CONJUNTO PEDREGULHO 
 

Figura 21 – Foto Panorâmica do Conjunto 
Fonte: Foto da Autora, 2011. 

 

Em 1946 é fundado o Departamento de Habitação Popular (DHP), 
por Carmen Portinho que assume o papel de diretora, sendo 
Alfonso Eduardo Reidy coordenador geral de projetos. O DHP 
funcionava como um escritório público de arquitetura, concebendo 
projetos de conjuntos habitacionais, pequenas residências para a 
população de menor poder aquisitivo, e atendimento técnico às 
pessoas, fornecendo inclusive projetos de legalização de 
residências. 
 
 

 

 

Neste contexto foi projetado em 1947 o Conjunto Residencial 
Prefeito Mendes de Moraes, conhecido como Pedregulho, que se 
destacou como um ícone da arquitetura moderna brasileira, por sua 
aplicação plena dos pressupostos da arquitetura moderna 
direcionada para a habitação de interesse social, em uma solução 
criativa, inovadora, com destacável resolução plástica e 
funcionalidade. Segundo Carmen Portinho (in Cavalcanti 1987:72, 
apud Bonduki, 1998:134), “Pedregulho foi feito para chamar 
atenção do mundo inteiro. Só assim, aqui no Brasil, aceitariam a 
ideia.” 

 “Pedregulho não era obra isolada nem ponto de partida – ao 
contrário, o conjunto veio na sequencia de uma série de 
projetos e obras anteriores, elaborados no período de 1937-
50, que abordavam o problema da habitação social de 
maneira criativa e inovadora, incorporando os princípios da 
arquitetura e do urbanismo modernos.” (Bonduki, 1998:134). 

O conjunto foi implantado entre os bairros de São Cristóvão e 
Benfica que se situam no limite da área central da cidade, 
adjacente à Zona Norte, e próximo a eixos viários importantes 
como a Linha Vermelha, a Av. Brasil e a Av. Dom Helder Câmara, e 
próximo às estações de trem e metrô de Triagem. Conta com três 
blocos de edifícios habitacionais, clube, escola, lavanderia, 
mercado e posto de saúde, de modo a formar uma unidade de 
vizinhança (era ainda previsto uma igreja e mais um edifício 
residencial, que nunca chegaram a ser construídos). A implantação 
do conjunto seguiu as premissas modernistas de edificações soltas 
no terreno, sem o estabelecimento dos limites das ruas (figura 22). 
O edifício residencial principal (bloco A) foi implantado de forma a 
tirar partido das curvas de nível do terreno adaptando-se à 
paisagem.  
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O conjunto do Pedregulho contém 328 unidades habitacionais de 
diferentes tipos (figura 23), variando entre apartamentos de sala, 
cozinha e banheiro, a apartamentos duplex de 1, 2, 3 e 4 quartos, 
sala cozinha e banheiro. A maioria dos moradores foi previamente 
selecionada, tendo sido formada por funcionários do governo do 
Distrito Federal.  

Figura 22 – Implantação do Conjunto. 
Fonte: Arquivo LabHab, 2005. 

O para o estudo de representação social da moradia realizado no 
âmbito do grupo de pesquisas LabHab, foram efetuados para este 
conjunto, 112 questionários aos moradores dos três blocos 
habitacionais, que tiveram como objetivo explorar a relação do 
morador com sua residência e com o conjunto, bem como levantar 
aspectos socioeconômicos e demográficos.  

            
  1º Pav. Duplex bl. A         2º pav. 2 quartos        2º pav. 1 e 3 quartos 

     
Conjugado, bl. A                              1º Pav. Duplex, bl. B

     
   1º Pav. Duplex, bl. B, 3 quartos      1º Pav. Duplex, bl. B, 2 e 4 quartos 

Figura 23 – Planta das unidades habitacionais. 
Fonte: SILVA, Helga. 2006: 51, 53, 54, 55. 
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CONJUNTO HABITACIONAL PEDRO I 
 

Figura 24 – Foto Panorâmica do Conjunto 
Fonte: Foto da Autora, 2011. 

 

Criado em 1964 em meio a uma grave crise econômica, o Banco 
Nacional de Habitação (BNH) tinha dentre seus principais objetivos 
ativar a economia, gerar empregos na área da Construção Civil e 
viabilizar o Sistema Financeiro de Habitação. Sua abordagem da 
questão da habitação social excessivamente voltada para os 
aspectos econômicos acabou sendo responsável por uma 
produção caracterizada por soluções técnicas empobrecidas de 
qualidade, sobretudo quanto às questões mais subjetivas da 
moradia. 

Quando o BNH buscou reduzir o custo da moradia para tentar 
atender a uma população que vinha se empobrecendo, ao 
invés de alterar o processo de gestão e produção que 
encarecia o produto final, apoiando iniciativas que a 
população já vinha promovendo, optou por rebaixar a 
qualidade da construção e tamanho da unidade, financiando 
moradias cada vez menores, mais precárias e distantes, que 
deixam saudades da qualidade dos conjuntos residenciais 
dos IAPs. (Bonduki, 1998: 320) 

O Conjunto Habitacional Pedro I construído em 1974 pela 
Companhia Estadual de Habitação (CEHAB-RJ) é um exemplo 
representativo da política e dos projetos desenvolvidos pelo Banco 
Nacional de Habitação na década de 70. Situado no bairro de 
Realengo, na Zona Oeste da cidade, o conjunto conta com 82 
edifícios de cinco pavimentos, com oito apartamentos por andar, 
sendo 40 habitações por edifício, abrigando atualmente cerca de 
15.000 pessoas, em uma ocupação territorial de alta densidade. 

A estruturação urbana do conjunto (figura 25) não apresenta 
princípios de implantação claros e os edifícios são colocados ora de 
frente, ora lateralmente à rua, produzindo no segundo caso um 
ambiente urbano precário por suas fachadas cegas. O tecido 
urbano apresenta escala similar ao resto do bairro, embora poucas 
ruas do conjunto tenham dado continuidade às ruas do entorno. O 
conjunto, todavia, se destaca claramente por seu gabarito e 
densidade mais elevadas, assim como por sua unidade tipológica e 
estética.  

As unidades residências (figura 26) apresentam 3 tipos de planta 
diferenciadas, dentre elas, apartamentos com um quarto sala / 
cozinha / banheiro / área de serviço; dois quartos, com sala maior, 
cozinha, banheiro e área de serviço, e ; dois quartos, com sala 
menor, cozinha, banheiro e área de serviço. A renda familiar média 
é de 4,6 salários mínimos, e o número médio de pessoas por 
residência é quatro. 
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A pesquisa deste conjunto abrangeu 204 unidades selecionadas 
aleatoriamente. Foram efetuados levantamentos físicos dos 
apartamentos, registrando as apropriações do espaço, bem como a 
aplicação de questionário para a obtenção de dados objetivos e 
subjetivos da relação do morador com sua moradia. 

Figura 25 – Implantação do Conjunto. 
Fonte: Arquivo LabHab. 

 

 

 
 

1 QUARTO PEQUENO                 1 QUARTO GRANDE 
 

 
 

2 QUARTOS 
 

Figura 26 – Planta das Unidades Habitacionais. 
Fonte: Arquivo LabHab. 
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CONJUNTO HABITACIONAL DO CAFUNDÁ 
 

Figura 27 – Foto Panorâmica do Conjunto 
Fonte: Foto da Autora, 2011. 

 
O conjunto habitacional Mirante da Taquara, conhecido como 
Cafundá, foi projetado em 1978 pelos arquitetos Sérgio Magalhães, 
Clóvis Barros, Silvia Pozzana e Ana Lúcia Petrik Magalhães (MBPP 
Arquitetos Associados), e construído no final da década de 70 pelo 
BNH e INOCOOP/RJ. Localiza-se no bairro da Taquara, Zona 
Oeste do Rio de Janeiro. E têm importância arquitetônica, sendo o 
último projeto de construção habitacional em edifícios de grande 
escala, baseado nos princípios modernos, com características 

brutalistas. Segundo Colin (2007), “A maneira de acomodar-se ao 
terreno, partindo de um plano horizontal superior, utilizado pelos 
ingleses, tem sua origem no trabalho de Le Corbusier em La 
Tourette.” 

O conjunto de possui grandes blocos de habitação implantados de 
forma a se adaptar a topografia original do terreno mantendo a 
arborização existente, mas com pouca relação com o tecido urbano 
da cidade, embora a distribuição dos blocos vincule o platô elevado 
às áreas mais baixas do terreno, e a localização dos serviços nas 
extremidades proporcione integração neste ponto. (Figura 28). 

 
Figura 28 – Implantação do Conjunto. 

Fonte: Arquivo LabHab, 2006. 
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O conjunto do Cafundá conta com 1443 unidades habitacionais 
divididas em 11 blocos. Os apartamentos apresentam variedade 
tipológica, com plantas de um, dois e três quartos, tendo as 
unidades de três quartos dois banheiros, e as restantes um, além 
de sala, e cozinha com área de serviço integrada (figura 29). Há 
uma circulação de acesso a cada 3 pavimentos e nestes andares 
há apartamentos no nível, apartamentos duplex onde após acessar 
a unidade sobe-se para os ambientes, e unidades duplex onde ao 
acessar a unidade deve-se descer. Esta proposta buscava reduzir o 
número de paradas de elevadores de modo a viabilizar 
economicamente a utilização deste equipamento. Há ainda 
apartamentos no segundo andar acessados diretamente pelo térreo 
por escadas individuais, e área de comércio e serviços no 1º 
pavimento.  
 
A avaliação do ambiente construído no Conjunto do Cafundá foi 
elaborada a partir das técnicas da Teoria da Representação Social, 
junto à análise do espaço físico e suas modificações, Foram 
efetuadas: análise walk-through, conversas informais, e aplicação de 
questionário para 161 moradores, com o objetivo de investigar as 
relações subjetivas homem, moradia e a representação de morar com 
conforto para estes moradores.  

 
 

 
Figura 29 – Planta das Unidades Habitacionais. 

Fonte: Beck, 2007:78. 
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CONJUNTO HABITACIONAL BENTO RIBEIRO DANTAS 
 

Figura 30 – Foto Panorâmica do Conjunto 
Fonte: Foto da Autora, 2011. 

O Conjunto Habitacional Bento Ribeiro Dantas (BRD) foi construído 
em 1992 no Bairro da Maré, Zona Norte do Rio de Janeiro, para a 
realocação de uma parte dos moradores das palafitas situadas às 
margens dos canais do Cunha e do Suruí, segundo uma política de 
reassentamento de comunidades moradoras de áreas de risco. O 
terreno tem área de 49.000m2 aproximadamente, de forma 
retangular, plano, e é dotado de infra-estrutura. Encontra-se em 
uma área adjacente a um complexo de favelas e conjuntos 
habitacionais, próximo ao antigo local de residência dos moradores. 

Trata-se de um projeto da Co.Opera.Ativa de Profissionais do 
Habitat, baseado em um projeto premiado em concurso público 

promovido pela Prefeitura de São Paulo em 1991. Destacou-se 
pela introdução de novos conceitos na busca da qualidade 
arquitetônica da habitação social, propondo a valorização de 
elementos da estética e morfologia das favelas, em conjunto com 
novas abordagens para a discussão da racionalização do processo 
construtivo, e flexibilidade do espaço. 

O projeto consiste em um conjunto de módulos habitações que 
permitem uma série de composições, configurando edifícios de até 
três pavimentos - opção adequada à zona de aterro de solo pouco 
resistente no qual o conjunto foi implantado, estruturados em uma 
configuração urbana de alta densidade, formando vilas com acesso 
de pedestres e acesso de veículos por vias de entorno e a uma rua, 
sem saída, que está localizada no seu eixo central, terminando na 
única praça do conjunto (figura 31). 

 
Figura 31 – Implantação do Conjunto. 

Fonte: Arquivo LabHab, 2003. 
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O projeto consta de 508 unidades habitacionais tipologias distintas 
(figura 32): casas duplex geminadas, apartamentos térreos, e 
apartamentos duplex sobrepostos às unidades térreas, que se 
combinam formando vilas interligadas de dois ou três andares. As 
unidades apresentam cinco desenhos de planta distintos, com 
média de 44 m², todas contendo sala, dois quartos, cozinha, 
banheiro, área de serviço/varanda, tendo os apartamentos térreos e 
as casas geminadas um pequeno quintal, e os apartamentos 
duplex uma área de terraço. Os módulos são organizados em uma 
composição volumétrica irregular, formada por prismas 
retangulares sobrepostos de forma a criar reentrâncias, terraços e 
balanços. 

O grupo de pesquisas LabHab realizou um primeiro estudo de APO 
neste conjunto, em 1997,  através de um levantamento amostral 
com entrevista direta com a família moradora. Foram enfocados os 
diversos aspectos da moradia (técnico-construtivos, funcionais, de 
uso e de conforto) alem da caracterização e situação sócio-
econômica da família. Admitiu-se um intervalo de confiança de 95% 
e erro padrão de 10%, chegando-se a uma amostra contendo 96 
domicílios.  

Em 2000, foi realizada uma segunda etapa da pesquisa onde foram 
revisitadas 65 unidades que integravam a amostra inicial. Para esta 
fase foram adotados como instrumento de pesquisa, questionários 
com questões abertas e fechadas aplicados ao morador 
responsável pela casa, abordando diversos aspectos físico-
funcionais e de percepção da moradia; de levantamento 
arquitetônico das alterações físicas das moradias; de identificação 
e representação gráfica das diversas composições (layout) dos 
principais equipamentos e mobiliário; de levantamento dos 
aspectos construtivos do imóvel; e de levantamento fotográfico. 
 
 

                        

 

             

             
Figura 32 – Planta das Unidades Habitacionais. 

Fonte: Arquivo LabHab, 2003. 
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CONJUNTO HABITACIONAL CANAL DAS TACHAS 
 

Figura 33 – Foto Panorâmica do Conjunto 
Fonte: Foto da Autora, 2011. 

O programa de urbanização de favelas da Prefeitura do Rio de 
Janeiro entre os anos de 1993 e 1996, denominado como 
Programa Favela Bairro, teve como objetivo principal a 
implementação de infra-estrutura urbana nas comunidades, e 
dentre suas ações promoveu a remoção de famílias de áreas de 
risco, prevendo a construção de unidades residenciais na 
proximidade, para abrigar parte das famílias. Este programa 
caracterizou-se por um processo que permitiu uma ação mais 
próxima dos profissionais de projeto com toda a comunidade, além 
de possibilitar o desenvolvimento de projetos de habitação social 
específicos para cada local, sem a adoção de modelos 
padronizados. 

O conjunto projetado pelo escritório de arquitetura Casulo foi 
construído em 1996, parte da primeira fase do Programa Favela-
Bairro, para o qual foi selecionado o complexo habitacional do 
Canal das Tachas, situado no Recreio dos Bandeirantes, Zona 
Oeste do Rio de Janeiro, e é formado por duas comunidades, o 
Terreirão e a Vila da Amizade. Entre as intervenções, foi prevista a 
remoção e realocação dos moradores de áreas de risco, com a 
construção de 80 unidades habitacionais.  

O projeto teve a preocupação com a manutenção das relações de 
vizinhança existentes, em uma estrutura na qual os moradores 
participaram do processo seletivo das unidades e compuseram 
uma solução que agradasse a todos. Foi adotada a tipologia de 
casas organizadas de modo a formar vilas, geminadas 
lateralmente, ocupando até 50% do lote, com gabarito de dois 
pavimentos. As fachadas foram alinhadas à testada do lote 
formando alinhamentos bem definidos para a rua, valorizando e 
potencializando o uso do espaço público.  

 
Figura 34 – Implantação do Conjunto. 

Fonte: Arquivo LabHab, 2003. 
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Foram definidas quatro tipologias de casas: casa embrião (24,43 
m²), casa de um quarto (35,73 m²), casa de dois quartos (48,48 m²) 
e casa embrião com comércio, todas com a mesma volumetria e 
previsão de expansão para o interior da unidade, e para o quintal 
nos fundos do terreno, uma área de aproximadamente 30 m².  

 A implantação das unidades no limite frontal do lote criou 
uma fachada contínua que, segundo o autor do projeto, evita 
expansão frontal trazendo as referências da favela, 
minimizando os conflitos com a área formal já consolidada.  
As possibilidades de expansão foram induzidas aos fundos 
ou às modificações internas que variam de acordo com a 
tipologia da unidade. (BARROSO-KRAUSE, et. al. 2001). 

 

 
Figura 35 – Planta das Unidades Habitacionais. 

Fonte: Arquivo LabHab, 2003. 
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2.2. Aspectos Subjetivos na Avaliação do Espaço Físico  
Neste ponto da dissertação serão estudados alguns tipos de 
intervenções pós-ocupação frequentemente observadas nos 
conjuntos habitacionais, fruto dos trabalhos do Laboratório de 
Habitação (LabHab-FAU-UFRJ), e reconhecidas em visitas de 
campo realizadas no período de 2011/1, junto à disciplina de 
mestrado Estágio Supervisionado, que constou do 
acompanhamento da disciplina da graduação Projeto para 
Habitação de Interesse Social.   

As pesquisas em conjuntos representativos da política habitacional 
brasileira realizadas pelo LabHab-UFRJ apontam para um grande 
número de alterações nas unidades habitacionais originais. Dentre 
os tipos mais frequentes se destacam as expansões, alterações 
das divisões internas, e troca de esquadrias. Os motivos que levam 
a estas intervenções recorrentes serão analisados a frente, 
observando-se em cada um destes casos, quatro conjuntos 
habitacionais que tenham apresentado maior relevância quanto ao 
quesito analisado. Serão analisados os aspectos socioculturais e 
psicológicos envolvidos na motivação dos moradores em alterar as 
estruturas em pouco tempo de uso, ou mantê-las intactas por longo 
período de tempo, e com isso potencializar ou comprometer o ciclo 
de vida da edificação, e consequentemente sua sustentabilidade. 
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OCUPAÇÃO DA ÁREA EXTERNA E EXPANSÃO DA UNIDADE 
As unidades habitacionais de interesse social brasileiras, por suas 
limitações sobretudo econômicas e políticas, costumam apresentar 
dimensões muito reduzidas, e a sensação da falta de espaço para 
o conforto do morador é facilmente percebida em qualquer primeira 
visita. Ao analisar o levantamento das modificações físicas dos 
conjuntos estudados neste capítulo, observa-se que a demanda por 
mais espaço parece sobrepor-se a uma serie de outros fatores 
também atrelados ao bem estar do morador: espaço para mais um 
quarto para a filha que se casou, para a mãe idosa; espaço para 
aumentar a sala e poder ter um sofá maior – ou dois; espaço na 
cozinha, para os eletrodomésticos, uma boa bancada de pia, uma 
mesa; espaço para trabalho, um bar, uma oficina.. 

Expandir está intimamente associado a progredir, à sensação de 
melhorar de vida, e nesse sentido a expansão da unidade exprime 
um desejo, e pode-se mesmo dizer, uma necessidade legítima de 
crescimento social. A partir disso, o processo de intervenção dos 
moradores em sua residência, visando a expansão da unidade 
habitacional, é por essência positivo social e psicologicamente, e 
sua coerção pressupõe a limitação de algo que por natureza 
deveria ser estimulado, na busca pelo bem estar e crescimento 
social da população de menores recursos. 

Todavia, em muitos casos - principalmente quando não há auxílio 
profissional, o atendimento da demanda por mais espaço (tanto 
física, quanto psicológica), pode significar prejuízo de outras 
necessidades básicas dos moradores. Expansões irregulares sem 
qualquer controle ou limite pré-estabelecido tornam-se facilmente 
um problema quando passam a comprometer outras questões de 
grande relevância para o bem-estar da comunidade como um todo, 
bem como para o meio ambiente, tais quais: riscos estruturais, 
ocupação excessiva do solo, comprometimento da ventilação e 

iluminação natural, apropriação da área pública ou do condomínio, 
comprometimento do ciclo de vida da edificação. 

Observa-se que em alguns conjuntos as intervenções na área 
externa aparecem com muito mais frequência do que outros, e que 
as tipologias e implantação adotadas favorecem certos tipos de 
intervenções, cada qual com consequências, tanto positivas, 
quanto negativas. Se em alguns casos as modificações são 
geradas por necessidades específicas de adequações não 
previsíveis, em boa parte dos casos destaca-se a inadequação 
óbvia do projeto original a necessidades dos moradores, sejam 
físicas, sociais ou psicológicas. Por fim, a ocupação da área 
externa tem relação direta com o desenho desse espaço e a 
relação entre ele, a edificação e a vizinhança. A boa ou má 
definição das áreas comuns será determinante para a forma de 
apropriação do espaço, seja pelo morador da residência adjacente, 
seja pelos moradores do edifício, ou pelos transeuntes.  

Será, portanto, analisada em seguida a relação entre edificação e 
espaço adjacente dos conjuntos habitacionais selecionados, e as 
formas de pós-ocupação com alteração da área externa 
apresentadas, de maneira a identificar parâmetros de avaliação da 
adequação ou a inadequação do projeto. 
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O CONJUNTO PEDRO I 

Dentre o universo dos conjuntos habitacionais estudados, o 
Conjunto Pedro I em Realengo destaca-se por sua grande 
quantidade de intervenções caracterizadas por acréscimos na 
unidade habitacional, com apropriação de área pública ou área 
comum, como pode ser observado no mapa da Figura 36, 
elaborado durante a pesquisa realizada pelo grupo LabHab, em 
2005. O mapa abaixo indica as edificações do projeto original em 
preto, enquanto os acréscimos estão destacados em vermelho. Foi 
observado em visitas de campo posteriores, que o número de 
intervenções continua a aumentar.  

Figura 36 – Implantação e Acréscimos no Conjunto Pedro I 
Fonte: Arquivo LabHab, 2005. 

 

Foram identificadas em duas visitas de campo, efetuadas em abril e 
setembro de 2011, três tipos de expansões muito comumente 
encontradas: visando a criação de comércio / serviço, visando o 
aumento da área da unidade, e visando delimitar área para 
garagem ou quintal. Com frequência as expansões da unidade 
térrea criaram uma nova delimitação da rua, deixando livre uma 
área de passeio estreita, por vezes com muitos obstáculos, como 
ilustrado na figura 37.  

Figura 37 – Expansões recriando delimitação da rua. 
Fonte: Foto da Autora, 2011. 

É curioso observar que as expansões acabam por transformar as 
RELAÇÕES DE ESCALA, uma vez que os volumes das intervenções 
criam um escalonamento das fachadas, tornando mais gradativa e 
suave a relação entre a escala humana e a escala dos blocos de 
apartamentos. As modificações alteram ainda as relações de 
CONTINUIDADE E CONEXÃO COM A CIDADE, pois as expansões 
ocupam os espaços entre blocos, conectando os volumes, e o 
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avanço das edificações em relação à rua criam uma nova relação 
de conexão e proximidade da moradia com o tecido urbano, 
delineando uma nova relação de cheios e vazios, conformando 
espaços urbanos com limites mais reconhecíveis, portanto 
percebidos de forma mais positiva, agregando assim valores de 
CONFORTO E BEM ESTAR para o espaço público, como pode ser 
observado na comparação entre os mapas de figura-fundo do 
conjunto original e após as intervenções, (fig. 38 e fig. 39). 

Figura 38 – Mapa de Figura-Fundo Projeto Original. 
Fonte: Arquivo LabHab, 2005. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 39 – Mapa de Figura-Fundo Após Intervenções. 
Fonte: Arquivo LabHab, 2005. 
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Foram verificadas muitas intervenções visando a expansão das 
residências construídas inicialmente pelo morador das unidades 
térreas, e em seguida, sucessivamente pelas unidades acima, 
aproveitando a estrutura construída pelo vizinho abaixo para 
também expandir. Como neste processo construtivo não há 
planejamento prévio, a estrutura dos primeiros andares não é 
construída para suportar os demais, gerado riscos estruturais. No 
conjunto Pedro I, foram encontrados casos de construções de 
“puxadinhos” com até cinco andares, embora os mais comuns 
variassem de um a três pavimentos.  Foi observado que o conjunto 
passou por reformas promovidas pelo governo, nas quais as áreas 
de expansão pré-existentes foram pintadas das mesmas cores dos 
edifícios do projeto original, embora visivelmente não tenham 
sofrido reforço estrutural (Figura 40). 

Figura 40 – Apropriação da área de calçada e intervenções em vários 
andares. Fonte: Foto da Autora, 2011. 

 

Boa parte dos apartamentos térreos que fizeram expansão da 
unidade optou por criar um acesso independente de suas 
residências para a rua, o que remete ao conceito ACESSO E 
LIBERDADE, e exprime a referência à tipologia da Casa. Esse novo 
acesso ora abre-se para a sala expandida, ora para pequenos 
pátios e jardins, que reforçam a ideia da CONEXÃO COM O SOLO. 
Foram também criados acessos diretos para garagens cobertas, 
outra demanda muito observada em vários conjuntos habitacionais. 
A garagem significa a proteção de um bem valioso – em locais que 
sofrem com a falta de Segurança, e pode ser vinculada a certo 
status social, mas também à questão da EFICIÊNCIA do trabalho da 
casa, quando se pensa no transporte de mantimentos.  

A grande quantidade de intervenções visando à criação de áreas 
de comércio/serviço demonstra a importância do conceito RELAÇÃO 
MORADIA E TRABALHO. Este conjunto foi planejado para uso quase 
estritamente residencial, devido às limitações do programa 
habitacional, e observa-se que as alterações na fase de uso, 
inserindo comércio e serviços no interior do conjunto 
proporcionaram maior vitalidade para ruas, e possibilitaram melhor 
atendimento das demandas da população.  

Por outro lado, observa-se que muitas das áreas de trabalho 
guardam relação com a unidade habitacional, sendo diretamente 
interligadas à residência, ocupando, por vezes, parte desta moradia 
e diminuindo ainda mais o seu espaço físico, já mínimo. Esta 
escolha do morador demonstra a importância da área de trabalho 
para a garantia da qualidade de vida, representando uma fonte de 
renda significativa. Já a conexão direta com da moradia com o 
trabalho demonstra a necessidade, ou a praticidade do morador 
poder estar presente nos dois ambientes. Um exemplo das 
modificações nas unidades habitacionais pode ser visto na Figura 
41, onde está apresentado o levantamento de uma das unidades 
do conjunto, realizado pelo grupo de pesquisas LabHab, em 2005. 
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Todavia, como não houve planejamento prévio prevendo a 
expansibilidade das unidades, as intervenções executadas 
posteriormente pelos próprios moradores, sem qualquer orientação 
técnica, trouxeram na maioria das vezes, prejuízos para a 
qualidade do espaço como um todo. Observa-se na Figura 41, que 
a ventilação e iluminação natural de quase todos os cômodos foi 
comprometida, e a área da sala foi bastante reduzida. Alguns 
estabelecimentos ocuparam toda, ou quase toda a área de calçada 
como ilustrado na figura 40, forçando os pedestres a passar pelo 
leito da rua, junto aos carros.  

Figura 41 – Expansão do apartamento 102 bloco 59. 
Fonte: Arquivo LabHab, 2005. 

 

O IAPI DA PENHA 

No conjunto IAPI da Penha é interessante observar um tipo peculiar 
de apropriação do espaço externo. Este conjunto de implantação 
concebida sob o conceito modernista, em seu projeto original 
contava com áreas verdes de uso comum separando os edifícios, e 
um sistema básico de ruas largas. As unidades habitacionais neste 
caso apresentavam medidas mais generosas, e eram destinadas a 
moradores de classe média baixa, porém não contavam com 
garagens privativas.  

Foi observado que não houve intervenções buscando a expansão 
da unidade, ou a criação de comércio. Dentre outros possíveis 
motivos, deduz-se que as dimensões mais generosas das unidades 
tenham um papel importante neste caso, mas também pode-se 
considerar a influência do modelo de programa habitacional 
adotado, uma vez que os Institutos de Aposentadorias e Pensões 
ao trabalharem com classes trabalhadoras específicas e programas 
distintos para diferentes faixas de renda, acabavam tendo uma 
aproximação maior das demandas e necessidades de cada grupo.  

As intervenções neste conjunto foram realizadas sobretudo com o 
sentido de subdividir os espaços exteriores, com muros e grades 
(Figura 42), o que alterou completamente o conceito original de 
implantação do projeto, aproximando-o do conceito de implantação 
tradicional encontrado em outras partes da cidade, o que pode 
indicar uma busca da população por IDENTIFICAÇÃO CULTURAL E 
ESTÉTICA, com os modelos de habitação já reconhecidos e aceitos 
pela população. Com os fechamentos foram criados pátios 
privativos dos blocos habitacionais, com pequenos jardins e pátios 
para estacionamento privativo. Segundo Santos, M. (2010: 222-
241) “A criação destes pátios incorporou não apenas os espaços 
verdes, mas também bloqueou pequenas ruas transversais para 
pedestres, que anteriormente constituíam uma agradável ligação 
entre a praça central e a rua comercial que margeia o conjunto.”  
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Figura 42 – Muros no IAPI da Penha. 
Fonte: Foto da Autora, 2011. 

Quanto aos significados socioculturais e psicológicos que podem 
ser relacionados às intervenções encontradas no espaço público do 
IAPI da Penha, destaca-se em primeiro lugar o atendimento de 
questões psicológicas relacionadas a CONTROLE E SEGURANÇA, 
visto que essa localidade sofre constantemente com problemas 
desta ordem, sendo o elemento Segurança um dos elementos do 
núcleo central das pesquisas de Representação Social da Moradia 
elaboradas pelo grupo LabHab, como será observado à frente.  

Dentre os aspectos relacionados direta e indiretamente à partição 
das áreas verdes comuns em novos pátios e jardins privados, 
encontra-se a questão da ESPECIFICIDADE E HIERARQUIA DO 
AMBIENTE, uma vez que a área gramada, antes sem qualquer tipo 
de hierarquia e especificidade de uso, foi separada em vários 
ambientes de uso específico, para o atendimento das demandas de 
cada grupo menor de moradores, a segmentação do espaço 
proporcionou a criação de um novo espaço de TRANSIÇÃO PÚBLICO 

– PRIVADO, com características específicas reconhecidas pela 
população, agregando, portanto, valores para este ambiente. 

Observa-se ainda a valorização do TERRITÓRIO INDIVIDUAL, ou no 
caso, o território de um pequeno grupo de moradores de um 
mesmo bloco de apartamentos. Este território configura-se como 
ambientes de mais fácil gerência e manutenção, destinados tanto a 
usos relacionados ao LAZER E CONVIVÊNCIA do grupo, quanto ao 
atendimento de demandas relacionadas à EFICIÊNCIA, no que 
concerne à praticidade da guarda dos veículos próximos às 
residências (figura 43), reforçadas pelas questões de segurança, e 
manutenção deste bem. Neste sentido compreende-se a opção dos 
moradores de priorizar a construção dos estacionamentos privados, 
no lugar das belas áreas verdes, já que estes atendem melhor às 
suas demandas em vários sentidos. 
 

 
Figura 43 – Estacionamentos no IAPI da Penha. 

Fonte: Foto da Autora, 2011. 
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O CONJUNTO BENTO RIBEIRO DANTAS  

Um dos conjuntos destacados pela constatação de enorme 
quantidade de alterações no projeto original, no sentido de 
expansibilidade da unidade, é o Conjunto Bento Ribeiro Dantas. 
Este projeto apresentava unidades habitacionais de tamanho 
reduzido, com variedade de tipologias e implantações, contando 
com áreas de terraço e ou jardins adjacentes às unidades. 

Um dos tipos de expansão que foi observado em boa parte das 
residências que se situavam nas zonas limítrofes do conjunto, foi a 
ocupação das áreas de “sobra”, ou de parte das calçadas mais 
largas. Essas áreas, situadas na parte da frente das unidades, 
chegavam a formar quintais com mais de cinco metros de 
profundidade, como o caso da residência da Figura 44, uma das 
poucas onde não houve alterações do projeto original. 

Figura 44 – Residência com Quintal. 
Fonte: Foto da Autora, 2011. 

 

A parte da frente das casas nos andares térreos foram ocupadas 
sobretudo por: comércio, garagem coberta, ou com a reformulação 
da área interna da residência. Muitas extensões foram feitas 
ocupando toda a área do terreno adjacente, sem a adição de 
prismas de ventilação ou afastamentos, provocando graves 
prejuízos para a ventilação e a iluminação natural da residência. 
Como é o caso da residência representada no corte esquemático, 
feito a partir de visita de campo em fevereiro de 2011 (Figura 45). 
Observa-se neste caso, que a ventilação e iluminação da sala 
foram completamente comprometidas, com a construção da 
garagem coberta.  

Figura 45 – Corte de Casa com modificações. 
Fonte: Levantamento da autora, 2011. 
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Este tipo de intervenção com a criação de garagem pode indicar 
relevância das questões subjetivas relacionadas à EFICIÊNCIA, e 
CONTROLE E SEGURANÇA – no caso do bem de consumo: o carro. Já 
a criação do terraço, indica a valorização do espaço para LAZER E 
CONVIVÊNCIA, destacada na imagem da laje-terraço para a 
subcultura da favela carioca. Sua presença reforça a IDENTIFICAÇÃO 
CULTURAL E ESTÉTICA da residência no Bairro da Maré, e seu 
complexo de favelas e conjuntos. 

Observa-se neste conjunto que, a falta de limites claros e bem 
definidos do espaço externo acabou funcionando como um 
incentivo para a ocupação e subdivisão do espaço público e das 
áreas residuais pelos moradores, em comum acordo com os 
vizinhos, ou não. A redefinição dos limites entre espaço público e 
as residências ocorreu em boa parte do conjunto, tendo sido 
determinada através da expansão da edificação, ou apenas com a 
adição de muros. 

Foram ainda encontrados vários casos de redefinição dos acessos, 
sobretudo os das tipologias de unidades duplex acima de 
apartamentos térreos, como ilustrado na figura 46. Analisando-se 
este tipo de intervenção percebe-se uma busca dos moradores em 
estipular definições bem claras do TERRITÓRIO INDIVIDUAL. As 
definições de limites também apresentam relação direta com a 
busca por maior PRIVACIDADE E INTIMIDADE, e mais uma vez, 
CONTROLE E SEGURANÇA. Os novos limites ajustaram as relações 
de HOSPITALIDADE E TRANSIÇÃO PÚBLICO – PRIVADO às 
necessidades e expectativas socioculturais dos moradores. 

As alterações por modificares a fachada da casa, acabaram 
proporcionando um valor de INDIVIDUALIDADE E IDENTIDADE, visto 
que os moradores através das intervenções adicionaram elementos 
de acordo com sua preferência. O projeto, portanto, gerou uma 
relação de ESTRUTURA E INTERPRETAÇÃO, reforçada pela imagem 
de “não acabado”, que surge do conceito do projeto em reforçar a 

IDENTIFICAÇÃO CULTURAL E ESTÉTICA, com a tipologia da favela – 
antigas residências dos moradores. 
 

Figura 46 – Redefinição de Acessos no BRD. 
Fonte: Arquivo LabHab, 2004. 
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As intervenções para a criação de pequenos comércios e serviços 
anexos à residência também foram observadas no conjunto Bento 
Ribeiro Dantas, reforçando a importância da RELAÇÃO MORADIA E 
TRABALHO, para este grupo sócio-cultural, e chamando a atenção 
para a necessidade da presença destes elementos no programas 
habitacionais. O projeto por ter proporcionado uma relação de 
ESTRUTURA E INTERPRETAÇÃO, embora não tenha contado com área 
de comércio, produziu espaços de fácil apropriação para o abrigo 
deste tipo de uso. 

Por fim, no projeto original foram previstos grandes terraços no 
segundo andar das edificações, como pode ser observado na 
Figura 47, onde a área hachurada em rosa indica os terraços de um 
modelo de vila padrão do conjunto. Observa-se o grande contraste 
entre esses espaços amplos, e a área exígua das unidades 
habitacionais, e que estes ambientes tem um caráter quase 
privativo, em relação direta com a unidade habitacional adjacente. 
O espaço dos terraços, portanto, apresenta forte caráter de 
ESTRUTURA E INTERPRETAÇÃO.  

A ocupação dos terraços deu-se de forma a reforçar as definições 
TERRITÓRIO INDIVIDUAL, ora com o fechamento dos acessos aos 
terraços, e até modificações na própria escada, proporcionando o 
aumento da sensação de CONTROLE E SEGURANÇA, ou ora com a 
ampliação da unidade habitacional, ocupando parte ou toda a área 
livre, produzindo um aumento da sensação de CONFORTO E BEM 
ESTAR do morador, através da ampliação das DIMENSÕES E 
SENSAÇÃO DE ESPAÇO, do interior da unidade. 

 

 
Figura 47 – Terraços no 2º Pav. de uma Vila Padrão do BRD. 
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IAPI DE REALENGO 

No conjunto do IAPI de Realengo foram também encontradas 
várias formas de expansão da unidade habitacional. Na tipologia de 
residências unifamiliares – caracterizadas por uma unidade mínima, 
muitas vezes com grande área de quintal em anexo, ocorreram 
grandes modificações, e em visita de campo realizada em abril e 
setembro de 2011, observou-se casos raros de residências que 
ainda guardam as características do projeto original. 

Muitos fundos de lote foram ocupados tanto para a extensão da 
residência, como para a criação de novas unidades habitacionais 
independentes, normalmente com a função de abrigar familiares, 
ou servir como fonte de renda para o morador, por meio de aluguel. 
Estas intervenções frequentemente não respeitaram normas de 
afastamento, como Ilustrado na figura 48, e provocaram 
comprometimento das condições de iluminação e ventilação 
naturais, uma questão pensada e equacionada durante a 
elaboração do projeto original do IAPI de Realengo.  

Na análise desta escolha feita pelo morador percebe-se a 
importância dos aspectos relacionados a DIMENSÕES E SENSAÇÃO 
DE ESPAÇO, e da possibilidade de fornecer ABRIGO E PROTEÇÃO, 
para a família não nuclear, proporcionando TERRITÓRIO INDIVIDUAL 
para membros da família (filhos recém-casados, pais idosos, etc.) 
sem romper completamente com as relações de dependência 
necessárias para a manutenção da qualidade de vida.  

Nos edifícios multifamiliares ocorreu outro tipo de expansão da 
residência, através da apropriação da área semi-pública dos 
corredores, tanto para a criação de uma área de serviço 
improvisada (Figura 49), quanto nos apartamentos de fim de 
corredor com a incorporação total da área de circulação comum, ao 
interior da unidade residencial (Figura 51).  
 

 

 
Figura 48 – Intervenção sem 

afastamento adequado. 
Fonte: Foto da Autora, 2011. 

Figura 49 – Incorporação corredor 
como área de serviço. 

Fonte: Foto da Autora, 2011. 

O projeto original dos edifícios contava com lavanderia comum aos 
moradores, no térreo, porém para esta tentativa de inovação não 
ocorreu IDENTIFICAÇÃO CULTURAL E ESTÉTICA, e para o atendimento 
das necessidades dos moradores frente a questões de EFICIÊNCIA 
doméstica, as áreas de serviço foram trazidas para perto da 
unidade. A unidade residencial mínima e os amplos corredores, 
bem ventilados, e com armários de alvenaria formando uma 
pequena zona de transição, somaram-se para a escolha do local de 
inserção dos equipamentos de serviço (tanques e maquinas de 
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lavar roupa), já para a secagem de roupas foram utilizados varais 
pendurados para fora do corredor, como mostra a figura 50, abaixo. 

Figura 50 – Secagem de roupa no exterior da circulação. 
Fonte: Foto da autora, 2011. 

Como já mencionado, os moradores de vários apartamentos de fim 
de corredor optaram por incorporar a área de circulação comum a 
partir da projeção do limite de seu apartamento (Figura 51), visto 
que a partir deste ponto a circulação comum perdia a função de 
acesso. Com isso promoveram melhorias das DIMENSÕES E 
SENSAÇÃO DE ESPAÇO do interior de suas unidades colaborando 
para o CONFORTO E BEM ESTAR dos moradores, ao mesmo tempo 
que acabaram por otimizar a área comum do edifício, melhorando a 
EFICIÊNCIA de manutenção da zona comum, pela diminuição do 
espaço físico.  

Por fim, outro problema do conjunto é a pouca área destinada ao 
comércio, embora nos edifícios multifamiliares tenha sido previsto o 
uso misto, a área de edificações unifamiliares, com baixa 

densidade e grande extensão territorial, ficou desprovida de 
comércio e serviço suficientes para o atendimento das demandas 
da população, e para a promoção de adequada vitalidade urbana. 
Segundo Santos et. al. (2006), dentre os resultados da pesquisa 
realizada pelo grupo LabHab, “Há reclamações dos moradores com 
relação à falta de comércio no conjunto (17%). Pela falta de 
comércio suficiente, verificou-se que muitas das casas 
transformaram seus cômodos da frente em pequenos comércios ou 
serviços.  

Figura 51 – Incorporação de corredor por apartamentos de canto. 
Fonte: Foto da autora, 2011. 

Nesse sentido, mesmo em conjuntos onde foi previsto área 
comercial no projeto original, a primeira não exclui a necessidade 
direta da RELAÇÃO MORADIA E TRABALHO, sendo o comércio 
conectado à residência um elemento ainda fortemente presente 
também neste conjunto. 
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ALTERAÇÕES EM DIVISÕES INTERNAS 
Dentre os tipos mais comuns de intervenções pós-ocupação 
encontrados nas pesquisas dos conjuntos habitacionais estudados, 
observa-se as alterações de divisões internas dos cômodos no 
interior da unidade, e é curioso observar a variedade de soluções 
encontradas pelos moradores para adaptar as residências à suas 
necessidades individuais, sendo os espaços tão reduzidos. 

Uma vez que o intuito desta análise é identificar os motivos que 
levam às alterações mais frequentes que podem ter influência para 
a sustentabilidade das edificações, buscou-se estudar 
principalmente os padrões de intervenções com o maior índice de 
incidência, tendo sido descartados para este diagnóstico os 
exemplos julgados como mais atípicos, por atenderem apenas às 
demandas individuais específicas. 
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PEDRO I 

No conjunto Habitacional Pedro I, muitos interiores das residências 
sofreram modificações. Segundo os resultados das pesquisas 
efetuadas pelo LabHab:  

Cerca de 80% dos entrevistados modificaram seus 
apartamentos sendo majoritárias as modificações da cozinha 
(43%) e sala (26%). Destaca-se ainda que 16% criaram um 
cômodo novo e 47% gostariam de realizar novas 
modificações. (SANTOS, 2003). 

O grande número de modificações das cozinhas do conjunto 
aparece coerente com os dados da pesquisa, em relação à 
satisfação do morador com cômodos da casa. Segundo Santos 
(2003), “O local da casa que os entrevistados menos gostam é a 
cozinha (32%), seguida a certa distância pelo banheiro (15%).” A 
correlação entre o espaço menos agradável, e o mais alterado, 
reforça a teoria de que quanto mais inadequado o ambiente se 
apresenta no atendimento das necessidades e expectativas do 
morador, mais este espaço estará sujeito a sofrer modificações. 

Observa-se que as modificações nas cozinhas dão-se muitas vezes 
no sentido da unificação desta com a área de serviço, com a 
reestruturação do layout, como pode ser visto no levantamento da 
figura 52.  Através destas intervenções, os moradores agregam 
valores subjetivos relacionados à EFICIÊNCIA, GENEROSIDADE E 
MOVIMENTO, DIMENSÕES E SENSAÇÃO DE ESPAÇO, além de reforçar a 
IDENTIFICAÇÃO CULTURAL E ESTÉTICA com as residências 
tradicionais tipo casa, com de grandes cozinhas. 

Com a integração dos cômodos, outra intervenção importante é a 
inserção de uma janela única mais ampla, gerando melhorias 
quanto às questões físicas e psicológicas ligadas a LUZ E AR, e 
ampliando o campo visual, que está diretamente relacionado às 
DIMENSÕES E SENSAÇÃO DE ESPAÇO. 

 

No Pedro I observamos em campo uma relação entre 
carência de ‘espaço’ e hábitos culturais, os ‘apartamentos’ 
não oferecem uma configuração espacial suficiente para 
abrigar funções que pertencem ao cotidiano desta população. 
As tipologias possuem uma redução de área excessiva na 
cozinha e área de serviço, e justamente estes ‘espaços’ 
associam-se aos hábitos culturais ligados a ‘casa’ térrea com 
‘quintal’. É importante colocar que a carência de área é 
presente devido aos padrões culturais desta população, ou 
seja, se fossem outros moradores a cozinha e área de serviço 
poderiam atender de forma satisfatória. (SANTOS, 2003) 

 

 
Figura 52 – Apartamento com cozinha e área modificadas. 

Fonte: Arquivo LabHab, 2003. 
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Observa-se ainda no exemplo da figura 52, que ao incorporar a 
área de serviço à cozinha, o morador opta por fechar a janela do 
banheiro. Analisando-se este gesto, pode-se interpretar que 
enquanto a conexão do banheiro com a área de serviço é 
socialmente aceitável, configurando uma relação equilibrada entre 
questões de IDENTIFICAÇÃO CULTURAL E ESTÉTICA, a transformação 
deste ambiente em cozinha, configura uma nova relação de 
ESPECIFICIDADE E HIERARQUIA DO AMBIENTE, na qual esta abertura 
não mais se sustenta. Neste quadro, a necessidade de 
PRIVACIDADE E INTIMIDADE entre os ambientes de cozinha e 
banheiro se sobrepuja às expectativas do morador quanto às 
questões tanto objetivas quanto subjetivas, relacionadas à LUZ E 
AR. 

Outro tipo de intervenção observado como recorrente nas 
pesquisas de modificações das unidades na fase de uso, é a 
ocupação de parte da área da sala, reduzindo-a, para a criação de 
um novo quarto, ou para a ampliação da área da cozinha. O 
significativo número de intervenções gerando a redução da área da 
sala parece incoerente com os resultados das pesquisas, que 
indicam a sala como o cômodo apontado como preferido por 41% 
dos moradores entrevistados, como indica Santos, (2003). “A sala é 
descrita como agradável, ampla e fresca. É o lugar aonde se vê 
televisão e reúne-se a família e os amigos. Foi também referido o 
fato de lá estarem os objetos que se gosta.”  

Nesse sentido a opção do morador em reduzir este espaço de forte 
identidade quanto a LAZER E CONVIVÊNCIA, CONFORTO E BEM 
ESTAR, para dar lugar a um novo quarto, pode significar a grande 
necessidade de estabelecimento de mais um TERRITÓRIO 
INDIVIDUAL, para o atendimento das necessidades familiares. Esta 
tendência aparece claramente para as tipologias de residências 
com apenas um quarto, que apresentam maior dificuldade de 

fornecer ABRIGO E PROTEÇÃO para uma família, e atender à 
demanda de ADAPTABILIDADE AOS ESTÁGIOS DA VIDA dos moradores. 

Já nos casos em que houve intervenção na sala para o aumento da 
área da cozinha, observa-se que o incômodo causado pelo 
ambiente confinado da cozinha pode ter superado o bem estar 
relacionado à sala ampla. Este tipo de intervenção, portanto, 
proporciona uma melhor equalização da percepção destes dois 
ambientes em relação às DIMENSÕES E SENSAÇÃO DE ESPAÇO, com 
ênfase sobre as questões relacionadas à EFICIÊNCIA doméstica.  

É interessante observar que não foram encontradas intervenções 
no sentido de integração dos ambientes cozinha e sala, o que pode 
indicar para esta subcultura uma identificação dos ambientes 
cozinha e sala como espaços carregados de diferentes 
ESPECIFICIDADES E HIERARQUIA DO AMBIENTE, e por isso, observa-se 
como necessária a separação física formal destes espaços.  

A presença das modificações relacionadas à supressão de parte da 
área da sala pode ter ainda relação direta com o fato de este 
ambiente apresentar características de espaço e função menos 
rígidas e fixas do que os outros cômodos, sendo ele o que se 
encontra em uma posição mais flexível, e, portanto, mais vulnerável 
a subtrações de espaço quando necessário. A sala é, contudo, 
observada como um dos ambientes que mais agrega atividades, 
com isso, a redução deste espaço pode causar grandes prejuízos 
para o bem estar, e para a convivência de toda a família.  
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BENTO RIBEIRO DANTAS 

Outro conjunto que destacadamente sofreu muitas modificações 
em seu interior, por parte dos moradores, foi o Bento Ribeiro 
Dantas. Este conjunto, dentre suas propostas inovadoras, 
apresentou uma decisão de projeto que acabou sendo geradora de 
muitas intervenções pós-ocupação no interior da unidade: a não 
delimitação dos ambientes cozinha e sala, na busca de uma maior 
flexibilização da planta. 

Como resultado das pesquisas e análise dos questionários, 
somados às intervenções físicas nas unidades foram identificados 
os objetivos mais usuais das modificações (Santos et. al., 2000): 

- ampliação da cozinha para acomodar o conjunto 
eletrodomésticos e móveis (mesa e armário); 

- ocupação do hall do banheiro como complemento da cozinha, 
seja para acomodar geladeira ou freezer, seja para acomodar 
mesa ou armário; 

- propiciar privacidade à cozinha em relação à sala; 

- propiciar privacidade aos acessos aos quartos em relação à 
sala. 

A ideia de não colocação de barreira física entre sala e cozinha, por 
um lado produziu um valor de ESTRUTURA E INTERPRETAÇÃO, 
permitindo a cada morador intervir no espaço, de acordo com suas 
necessidades, imprimindo na residência INDIVIDUALIDADE E 
IDENTIDADE. Por outro lado, observa-se que na maior parte (64.2%) 
dos casos analisados nas pesquisas realizadas pelo grupo LabHab 
/ Proarq / UFRJ em 2000, a cozinha aberta para a sala não 
correspondeu às necessidades dos moradores, que optaram por 
intervir no espaço, fechando estes ambientes de forma tradicional. 
(Santos et. al., 2000), dentre os moradores que não optaram pela 
inserção de divisórias fixas, muitos utilizaram-se de móveis, 

armários e cortinas para determinar estes limites, o que pode ter 
significado um impacto econômico para as famílias. 

 A importância da separação cozinha/sala, expressa pelo morador 
através das intervenções, indica que cada um dos cômodos 
supracitados apresenta diferentes ESPECIFICIDADES E HIERARQUIA 
DE AMBIENTE, demonstrando que para este subgrupo social esta 
questão subjetiva representa um relevante fator de IDENTIFICAÇÃO 
CULTURAL E ESTÉTICA, aparecendo como um aspecto importante 
para a proteção da PRIVACIDADE E INTIMIDADE dos membros da 
família durante a ocupação dos diferentes cômodos.  

Observa-se em alguns casos que a importância da separação 
visual e física não se dá apenas entre ambiente social e de serviço 
(sala e cozinha), como também entre social e íntimo – sala e 
quartos, como reflete a primeira intervenção da figura 53, onde o 
morador optou por reduzir bastante a área da sala criando uma 
proteção para a porta dos quartos, ao mesmo tempo ampliando a 
área da cozinha. 

Por outro lado a observação das intervenções dos moradores no 
fechamento cozinha – sala produz um rico material de estudo para 
a compreensão da proporção entre cômodos desejável para estes 
moradores. Pode-se observar nas plantas da figura 53, 
intervenções que priorizaram o avanço da área da cozinha em 
relação à sala, tornando mais próximas a dimensão dos dois 
ambientes. Interpreta-se nesse sentido, a estima dos moradores 
por DIMENSÕES E SENSAÇÃO DE ESPAÇO mais adequados para os 
ambientes de cozinha, o que significa uma valorização do trabalho 
doméstico, visando a EFICIÊNCIA, e colaborando de forma mais 
efetiva para o CONFORTO E BEM ESTAR dos moradores, mesmo em 
situações que as escolhas significam a redução do espaço para 
LAZER E CONVIVÊNCIA.  
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Figura 53 – Intervenções com fechamento cozinha-sala. 
Fonte: Arquivo Labhab, 2000. 

 

Por fim é interessante observar que a maior parte das intervenções 
em divisões internas foi encontrada nas tipologias de apartamentos 
planos, e percebe-se que as unidades duplex de modo geral 
conseguem produzir melhores condições de PRIVACIDADE E 
INTIMIDADE, entre as áreas íntima, social, e de serviço, respeitando 
as ESPECIFICIDADES E HIERARQUIA DOS AMBIENTES, de acordo com 
as expectativas e necessidades dos moradores. 

 
 

CONJUNTO DO CAFUNDÁ 

Nas pesquisas realizadas no conjunto do Cafundá, grupo LabHab-
UFRJ, foram observadas algumas alterações na configuração do 
interior das unidades habitacionais. Algumas modificações foram 
efetuadas de forma individual por vários moradores do conjunto, e, 
em 2001, o conjunto do Cafundá, começou a passar por obras de 
reforma geral de fachadas e recuperação estrutural, incorporando 
para todas as unidades, algumas das intervenções já efetuadas por 
alguns moradores, dentro deste contexto. 

Uma das intervenções mais observadas nas pesquisas anteriores à 
reforma geral, e posteriormente adotada para todas as unidades 
residenciais, foi incorporação das áreas de varanda e sacadas ao 
interior da unidade, promovendo a ampliação dos cômodos 
adjacentes, como ilustrado no levantamento de uma unidade, na 
figura 54. Estas alterações estão diretamente relacionadas à 
demanda de reforma das fachadas e esquadrias do conjunto. 

Observa-se que embora os elementos sacada e varanda 
apresentem forte característica de IDENTIFICAÇÃO CULTURAL E 
ESTÉTICA para a população brasileira em geral, os moradores deste 
conjunto optaram por retirá-los, incorporando-os ao interior da 
unidade de modo a contribuir para a ampliação das DIMENSÕES E 
SENSAÇÃO DE ESPAÇO. A análise do projeto indica que as pequenas 
sacadas apresentam poucos benefícios para o morador, já que não 
se configuram como um ambiente de estar para LAZER E 
CONVIVÊNCIA, apresentam pouca EFICIÊNCIA de limpeza e 
manutenção, principalmente quando com fechamento de blocos 
vazados, e por sua tipologia embutida no volume do edifício, não 
proporcionam uma boa relação de CONTATO COM A NATUREZA e 
com o ambiente exterior.  
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Por outro lado o princípio de fachada dupla tem importante papel na 
proteção contra a insolação direta incidente sobre as paredes 
exteriores, podendo provocar significativa diminuição da carga 
térmica no interior dos apartamentos, principalmente quando as 
fachadas estão voltadas para a orientação norte, sendo este um 
valioso recurso para a melhoria das condições de conforto térmico, 
e eficiência energética no interior das moradias.  
 

Figura 54 – Residência com Modificações 
Fonte: Arquivo LabHab, 2005. 

 

Observa-se que a retirada da sacada no exemplo da figura 54 
permitiu ganho de área para os ambientes de cozinha, sala, e 
quarto. No ambiente da cozinha o ganho de espaço permitiu abrigar 
melhor eletrodomésticos e infraestrutura, além de colaborar com os 
valores subjetivos relacionados a DIMENSÕES E SENSAÇÃO DE 
ESPAÇO, contribuindo com a produção de CONFORTO E BEM ESTAR. 
Já a retirada da sacada no ambiente do quarto acabou gerando um 
espaço muito alongado, com prejuízo para a qualidade (física e 
psicológica) deste cômodo em relação à distribuição homogênea de 
LUZ E AR, sendo menos perceptível o proveito quanto às 
DIMENSÕES E SENSAÇÃO DE ESPAÇO.  

Outro tipo de intervenção encontrado com certa frequência foi a 
subdivisão da sala em dois ambientes, somando a área 
incorporada da varanda, com o objetivo de criação da mais um 
quarto, como demonstrado ainda na planta da residência 
apresentada na figura 54. Neste caso, o ambiente da sala perde um 
pouco de área, mas ainda consegue abrigar o mobiliário mínimo 
para o atendimento de suas funções como ambiente de LAZER E 
CONVIVÊNCIA familiar, contudo a intervenção causa sérios prejuízos 
para a ventilação e iluminação natural deste cômodo, e para 
questões as subjetivas de LUZ E AR. Por outro lado observa-se o 
ganho de mais um TERRITÓRIO INDIVIDUAL – o quarto, que 
principalmente em tipologias de apenas um dormitório, pode 
apresentar papel fundamental para a ADAPTABILIDADE AOS 
ESTÁGIOS DA VIDA, e com isso permitir a manutenção do bem estar 
e da qualidade de vida dos moradores, em longo prazo. 

Foram também observadas usualmente intervenções visando à 
troca da posição da porta de acesso às unidades no nível dos 
corredores, de modo a possibilitar a adequação do layout interno, 
buscando a melhoria da sensação de CONFORTO E BEM ESTAR, e 
EFICIÊNCIA do ambiente.  
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Mais um tipo de alteração encontrado nas tipologias de 
apartamentos com dois quartos e dois banheiros (um na área social 
e um na área íntima), foi o fechamento da entrada do banheiro da 
área íntima para o corredor, convertendo-a para o interior do quarto 
adjacente, como observado nos dois casos da figura 55, enquanto 
o banheiro da área social passou a ser utilizado para atender aos 
membros do segundo quarto, bem como aos visitantes. Este tipo de 
modificação propiciou melhores condições de PRIVACIDADE E 
INTIMIDADE para os usuários da suíte, embora tenha proporcionado 
o inverso para os usuários do segundo quarto. Esta intervenção 
aproximou a tipologia adotada do tradicional modelo de 
apartamentos com suíte, um quarto e banheiro, demonstrando uma 
IDENTIFICAÇÃO CULTURAL E ESTÉTICA com este padrão. Observa-se 
com isso, que para estes moradores é importante a diferenciação 
de ESPECIFICIDADE E HIERARQUIA DO AMBIENTE do casal (ou do 
chefe de família), onde há demanda específica de maiores 
condições de PRIVACIDADE E INTIMIDADE. 

          
Figura 55 – Conversão do banheiro da área íntima em suíte. 

Fonte: Beck, 2007. 
 

PEDREGULHO 

Nas pesquisas do Conjunto Pedregulho, apresentadas na 
dissertação de mestrado de Helga Santos Silva (2006), membro do 
grupo LabHab-UFRJ, foram identificadas também uma série de 
alterações visando a redivisão interna dos apartamentos. Segundo 
Silva (2006:95), a maior parte das intervenções nos apartamentos 
tipo conjugado (69%), e nas unidades duplex do bloco A (31%), 
foram encontradas nas cozinhas, com o objetivo de expandi-las. 
Em grande parte das intervenções ocorreu a unificação parcial ou 
total dos ambientes de hall e cozinha, como pode ser visto no 
exemplo da figura 56. 

 
Figura 56 – Intervenções em apto. conjugado – Pedregulho. 

Fonte: SILVA, Helga. 2006, p. 96.

Interpreta-se a partir da análise das intervenções que este grupo 
sociocultural apresenta certa IDENTIFICAÇÃO CULTURAL E ESTÉTICA 
com o conceito de cozinha aberta, embora se observe que apesar 
de haver uma busca de integração das cozinhas com o hall de 
acesso, elas usualmente não se abrem para a sala, ocorrendo 
mesmo o fechamento dos passa-pratos (originais de projeto para 
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algumas das tipologias), o que nos faz identificar uma relação de 
ESPECIFICIDADE E HIERARQUIA DO AMBIENTE diferenciada entre sala-
cozinha e hall-cozinha.  

Observa-se, entretanto, que o número de intervenções nas 
cozinhas é maior nas tipologias com menor área prevista para este 
ambiente, o que torna clara a expectativa dos moradores por 
ambientes de cozinha com mais amplas DIMENSÕES E SENSAÇÃO DE 
ESPAÇO, e esta demanda prevalece sobre a demanda de 
PRIVACIDADE E INTIMIDADE para este cômodo. As intervenções 
também se relacionam com a demanda por maior EFICIÊNCIA, no 
sentido de criar espaço para o abrigo de eletrodomésticos, 
proporcionando melhores condições de CONFORTO E BEM ESTAR 
para o morador, e agregando valores relacionados à 
GENEROSIDADE E MOVIMENTO, através do ganho de espaço e livre 
circulação integrada ao ambiente de atividades. 

Outro tipo de alteração encontrada no conjunto, embora com menor 
frequência, tanto nas tipologias de apartamentos conjugados, 
quanto nas de apartamentos duplex, foi a criação de mais um 
cômodo de quarto. 

Nos conjugados, se divide um quarto em dois, através de 
divisórias ou paredes em alvenaria de tijolos. No apartamento 
duplex, observou-se duas formas de se adicionar quartos, 
dividindo-se a sala em sala e quarto (como nos conjugados), 
e ocupando-se o vazio ao lado da escada, com um tablado 
de madeira elevado. (SILVA, Helga, 2006:97) 

A demanda por mais um quarto está atrelada muitas vezes à 
necessidade da edificação possuir uma boa capacidade de 
ADAPTABILIDADE AOS ESTÁGIOS DA VIDA do morador, demanda essa 
que é mais dificilmente atendida em edificações multifamiliares. É,  
todavia, essencial para o bem estar dos moradores, a possibilidade 
de estabelecimento de TERRITÓRIO INDIVIDUAL para cada membro 

da família, o que muitas vezes pode ser expressado na imagem do 
quarto individual, símbolo de PRIVACIDADE E INTIMIDADE. 

Nas tipologias de apartamentos dos blocos B1 e B2, foram ainda 
encontradas muitas alterações que visaram à incorporação (parcial 
ou total) da varanda à área da sala, como pode ser observado no 
apartamento representado na figura 57. Segundo Silva (2006:100) 
esse tipo de modificação foi encontrado em 73% das unidades 
duplex desses blocos. 

 
Figura 57 – Intervenções em apto. Bloco B – Pedregulho. 

Fonte: SILVA, Helga. 2006, p. 100.

Também foram observadas situações de inserção de mais um 
banheiro ou lavabo na unidade, utilizando parte da área de quarto 
um eliminado, para ser subdivido em área de serviço e banheiro, 
como na figura 57, ou ainda o aproveitamento da área de depósito 
abaixo da escada dos apartamentos duplex para a criação de um 
lavabo que atendesse ao andar térreo (Figura 58).  
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A primeira intervenção busca atender às demandas de EFICIÊNCIA, 
e ADAPTABILIDADE AOS ESTÁGIOS DA VIDA, enquanto a segunda 
possibilita um grande ganho quanto a PRIVACIDADE E INTIMIDADE, 
uma vez que pessoas que acessam a parte social e de serviços da 
unidade não precisam acessar a área íntima para ir ao banheiro, 
além do aumento da EFICIÊNCIA doméstica, com a diminuição dos 
percursos necessários entre atividades. 

Neste conjunto também foram observadas algumas modificações 
visando à inserção de área de serviço. Como o projeto original do 
conjunto contava com uma lavanderia comum aos moradores, que 
posteriormente foi fechada, dentre outros motivos, por não adaptar-
se às especificidades socioculturais da população, não foi previsto 
área de serviço no interior das unidades. Foram encontradas várias 
intervenções na busca da adaptação de um local para esta 
atividade, muitos com a instalação de tanque nos banheiros, ou 
com a transformação de parte dos banheiros em lavanderia como 
cômodo independente (figura 59). Houve ainda casos, nas 
unidades com maior número de quartos, de transformação de parte 
de um quarto em área de serviço, como no apartamento da figura 
57.  

Por fim a análise das intervenções no Conjunto Habitacional do 
Pedregulho demonstra a importância da adaptação da unidade aos 
padrões de EFICIÊNCIA, que se alteram com o tempo. Nesse sentido 
as intervenções no interior das unidades habitacionais deste 
edifício, representativo do morar moderno, não geram contradição 
quanto a ESTILO E ESSÊNCIA, já que a eficiência do trabalho na 
residência é uma das essências da teoria modernista, e grande 
parte das adaptações busca o ajuste da unidade para os padrões 
mais atuais de eficiência (com mais ou menos sucesso), com isso 
proporcionando a manutenção do CONFORTO E BEM ESTAR dos 
moradores, além de permitir uma melhor ADAPTABILIDADE AOS 
ESTÁGIOS DA VIDA dos moradores. 

Figura 58 – Transformação de depósito em lavabo. 
Fonte: SILVA, Helga. 2006, p. 101. 

 

 
 

Figura 59 – Transformação de parte do banheiro em lavanderia. 
Fonte: SILVA, Helga. 2006, p. 99. 
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TROCA DE ESQUADRIAS 
Observa-se nos conjuntos pesquisados pelo grupo LabHab um 
grande número de modificações e trocas de esquadrias de 
fachadas principais, após pouco tempo de uso, muitas vezes com 
motivações pouco compreensíveis, e aparentemente contraditórias.  
Estas alterações interferem significativamente no ciclo de vida da 
construção, gerando desperdícios, prejuízos e retrabalhos. 

Muitas destas esquadrias atendem adequadamente às funções 
técnicas de ventilação e iluminação, mas apresentam-se 
inadequadas às funções psicossociais, e por isso são substituídas 
e descartadas precocemente, mesmo gerando impactos financeiros 
para o morador de escassos recursos econômicos. Os recursos 
investidos pelo estado na compra e instalação desses elementos, 
são desperdiçados, e as esquadrias antigas muitas vezes são 
descartadas contribuindo para o aumento do volume de lixo urbano, 
mesmo quando feitas em material reciclável, pois a retirada por 
vezes acaba danificando a peça. 

Entende-se que estes elementos apresentam muitos significados 
simbólicos e têm função estratégica, tanto para questões sociais, 
culturais e psicológicas, quanto para questões relacionadas ao 
conforto ambiental e eficiência energética. Por isso, o fenômeno 
das trocas de esquadrias foi escolhido como um dos objetos de 
análise mais detalhada para a presente pesquisa, permitindo, 
portanto, uma maior compreensão das motivações dos moradores, 
e suas expectativas quanto a este expressivo elemento do projeto 
arquitetônico. 
 
 
 
 
 

 

Neste item, foram estudados os conjuntos Bento Ribeiro Dantas, 
Canal das Tachas, Cafundá, e Vila Operária Confiança, por trata-se 
de casos expressivos da questão da troca de esquadrias após 
pouco tempo de uso, ou sua manutenção a longo prazo, tendo os 
dois primeiros conjuntos citados, uma relação de proximidade da 
residência com a rua, que se apresentavam como um contexto de 
grande relevância, o terceiro uma questão muito evidente e 
contraditória de substituição generalizada de esquadrias e brises de 
fachada, e por fim, o último caso, uma situação de longevidade do 
elemento a longo prazo, mesmo passando por dificuldades de 
manutenção. 
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BENTO RIBEIRO DANTAS 

O conjunto Bento Ribeiro Dantas apresentou após pouco tempo de 
uso uma grande quantidade de alterações das esquadrias. A 
questão do desejo de modificação desses elementos apresenta um 
ponto de análise significativo, visto que as esquadrias projetadas 
respondem de forma eficiente a várias questões de conforto 
ambiental, e eficiência energética. Ao mesmo tempo moradores 
com baixos recursos financeiros se incomodam com as esquadrias 
a ponto de sacrificar seus rendimentos para trocá-las após pouco 
tempo de uso, muitas vezes por modelos com menor eficiência em 
iluminação, ventilação e até mesmo segurança, como observado na 
residência térrea da figura 60, o que pressupõe que estas peças 
não atendem as necessidades subjetivas dos moradores. 

Pode-se observar na Figura 60, que as questões de PRIVACIDADE E 
INTIMIDADE encontram-se bastante prejudicadas nos apartamentos 
térreos, em locais onde o acesso para o andar superior encontra-se 
muito próximo às esquadrias. As folhas de vidro transparente 
também prejudicam a privacidade e não respondem à necessidade 
de penumbra ou meia-sombra, o que acaba sendo “solucionado” 
pelo uso de cortinas, películas tipo insulfilm, ou pintura nos vidros, 
muitas vezes em detrimento dos aspectos de ventilação e 
iluminação natural, e gerando aumento do custo energético para 
resfriamento e iluminação artificial.  

Para as esquadrias de todos os cômodos, e para a folha da porta 
de entrada, foi instalado um sistema de báscula horizontal em ferro, 
com vidro fantasia ou transparente. Com a finalidade de otimizar o 
desempenho estrutural da alvenaria, as aberturas apresentam 
orientação vertical, de modo a suprimir a necessidade de vergas, e 
ao mesmo tempo garantir a dimensão adequada dos vãos, como 
ilustrado na figura 61. 
 

 

  
 

Figura 60 – Esquadrias Modificadas 
(Fonte: Arquivo LabHab, 1998) 

Figura 61 – Janela Original         
(Fonte: Arquivo LabHab, 1998) 

 

O sistema de báscula horizontal permite o aproveitamento de 
quase 100% do vão como área útil para ventilação, e pode ser 
mantida aberta mesmo em caso de chuva. A janela alta possibilita 
ainda a entrada do ar mais fresco por baixo e saída do ar quente 
por cima, sua altura e as folhas de vidro geram uma iluminação 
natural mais profunda e homogênea do cômodo.  
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Este sistema em ferro evita a necessidade de colocação de grades 
de segurança, entretanto também impede que o usuário possa se 
debruçar sobre a janela para ter melhor visão do exterior, o que 
compromete aspectos como GENEROSIDADE E MOVIMENTO, e 
DIMENSÕES E SENSAÇÃO DE ESPAÇO. Neste ponto a escolha da 
esquadria pode ou não auxiliar na percepção da dimensão do 
espaço interno. Os modelos de esquadria que não permitem ao 
morador se debruçar sobre o peitoril, como é o caso do modelo 
usado em Bento Ribeiro Dantas, potencializam a sensação de 
confinamento e dão impressão de redução do espaço interno. 

Ainda fortemente relacionada à PRIVACIDADE E INTIMIDADE está a 
questão do conforto acústico, podendo se tornar fonte de desgaste 
das relações sociais entre vizinhos. A esquadria projetada 
apresenta baixo desempenho acústico – comum em esquadrias de 
baixo custo –, e se mal posicionada em relação ao entorno pode 
gerar situações de difícil solução, levando o morador a mantê-la 
sempre fechada para minimizar ruídos e obter maior privacidade. 

Outro aspecto sócio-cultural de grande destaque neste contexto é a 
necessidade real de CONTROLE E SEGURANÇA e de ABRIGO E 
PROTEÇÃO. O local onde está situado o conjunto, bem como a 
própria cidade, sofrem com graves problemas desta natureza que 
chegam mesmo a influenciar comportamentos e relações sociais, 
bem como as formas de apropriação do espaço, e o papel da 
esquadria na edificação. A esquadria em questão não oferece ao 
morador a possibilidade de ver sem ser visto, ou em outras 
palavras, ter controle do espaço exterior sem a necessidade de se 
expor, ou deixar vulnerável o interior da residência. Este controle 
velado, involuntário e informal representa grande relevância tanto 
psicológica quanto em questões reais de segurança comunitária. 
 
 

Por fim, as pesquisas do LabHab apontam como um aspecto 
bastante relevante na justificativa ou intenção de troca das 
esquadrias nos quartos e salas deste conjunto habitacional, 
aspectos relacionados à sensações psicológicas geradas pelo 
referencial estético da janela basculante, que para estes moradores 
está associada à áreas de serviço, cozinhas e banheiros. O uso 
destas em quartos e salas potencializa para os usuários a 
sensação de precariedade de sua moradia, o que neste caso indica 
a relevância das questões subjetivas de IDENTIFICAÇÃO CULTURAL E 
ESTÉTICA. Observa-se ainda que a troca das esquadrias também 
permite ao morador a concretização da expressão de sua 
INDIVIDUALIDADE E IDENTIDADE, através da escolha de um elemento 
de grande expressividade para a fachada da residência. 
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CANAL DAS TACHAS 

As janelas originais de sala e quarto voltadas para a fachada 
principal, do conjunto Canal das Tachas, são constituídas de 
basculante de ferro e vidro translúcido, como demonstrado na 
figura 62.  Assim como observado no conjunto Bento Ribeiro 
Dantas, muito rapidamente, à medida que os moradores 
conseguem recursos, estes fazem a troca das janelas tipo 
basculante, por modelos que muitas vezes trazem pouca melhoria 
qualitativa nos quesitos de conforto ambiental, mas respondem de 
forma mais adequada a alguns de seus anseios socioculturais e 
psicológicos. 

O alinhamento da edificação com a testada do lote, a falta de 
desnível entre a rua e as residências e o modelo de esquadria 
original das unidades não oferecem qualquer qualidade em 
questões de PRIVACIDADE E INTIMIDADE. Observa-se com frequência 
o uso de cortinas e a manutenção das janelas da sala fechadas 
grande parte do tempo, o que acaba por comprometer iluminação e 
ventilação natural, além dos aspectos relacionados ao CONTROLE E 
SEGURANÇA do espaço exterior, já que as janelas deixam de 
funcionar como os “olhos da rua”, comportando-se como “olhos 
sempre fechados”. 

As modificações encontradas nas esquadrias tampouco indicaram 
a busca da solução destas questões, predominando a escolha de 
modelos similares aos da figura 63. A falta de modelos de janelas 
acessíveis no mercado, com melhor desempenho na promoção de 
privacidade, também contribui para este quadro. Estima-se, 
portanto que as intervenções foram motivadas sobremaneira por 
questões psicológicas e sócio-culturais de IDENTIFICAÇÃO CULTURAL 
E ESTÉTICA da janela basculante com áreas não-nobres, trazendo 
ainda um ganho na relação subjetiva das DIMENSÕES E SENSAÇÃO 
DE ESPAÇO, já que as esquadrias adotadas oferecem a 

possibilidade do morador debruçar-se à janela, causando menor 
sensação de confinamento. 
 

 
Fig. 62 – Janelas Originais  

(Fonte: Arquivo LabHab, 2002) 
Fig. 63 – Janelas Modificadas 
(Fonte: Arquivo LabHab, 2002) 

Outra motivação à troca das peças relaciona-se à manutenção, 
visto que a região é litorânea e sofre ação da maresia, deteriorando 
rapidamente estruturas de ferro e dificultando a operabilidade deste 
modelo de janela basculante, os modelos de alumínio e vidro 
também apresentam maior facilidade de limpeza, o que está 
diretamente relacionado à questão dos aspectos subjetivos ligados 
à EFICIÊNCIA doméstica. 
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As portas e halls de entrada do conjunto também foram objeto de 
modificação em grande parte das unidades. O projeto original 
previa hall de acesso comum a cada duas edificações, com portas 
alinhadas frente a frente, e com as janelas dos banheiros voltadas 
para este mesmo espaço, como ilustra a figura 64.  

Fig. 64 – Acesso original das casas.  
Fonte: Arquivo LabHab, 2002 

As modificações mais comuns encontradas estão indicadas na 
figura 65, e demonstram claramente o anseio por melhores 
condições de PRIVACIDADE E INTIMIDADE no acesso às residências, 
com uma demanda de TERRITÓRIO INDIVIDUAL de acesso às 
moradias, de maneira que cada residência possa estabelecer seus 
próprios padrões de ACESSO E LIBERDADE, ou CONTROLE E 
SEGURANÇA, reforçando sua própria expressão de INDIVIDUALIDADE 
E IDENTIDADE.  

A segunda planta modificada, na figura 65, demonstra ainda a 
opção pelo ganho mínimo de área, contribuindo para DIMENSÕES E 
SENSAÇÃO DE ESPAÇO, mesmo comprometendo a ventilação e 
iluminação naturais dos banheiros, bem como os aspectos 
subjetivos relacionados à LUZ E AR. Entrevistas com moradores 
apontam constrangimento com a posição da janela do banheiro 

voltada para o hall de entrada, comprometendo a PRIVACIDADE E 
INTIMIDADE dos usuários destes recintos, nesse sentido observa-se 
uma incompatibilidade de abertura direta entre hall de acesso e 
banheiro, devido à ESPECIFICIDADE E HIERARQUIA DOS AMBIENTES. 

Por fim observa-se ainda que em cada uma das intervenções, os 
moradores optaram pelo estabelecimento de diferentes tipos de 
zonas de acesso, exprimindo INDIVIDUALIDADE E IDENTIDADE, quanto 
a aspectos subjetivos relacionados a HOSPITALIDADE E TRANSIÇÃO 
PÚBLICO – PRIVADO. 
 

Fig. 65 – Modificações mais encontradas nos acessos às moradias.  
Fonte: Arquivo LabHab, 2002 
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CAFUNDÁ 

O projeto original do conjunto do Cafundá contava com um primeiro 
plano de fachadas com sacadas protegidas por brises de concreto 
ou elementos vazados também de concreto, e um segundo plano 
de esquadrias em madeira e vidro (figura 66). Com o passar do 
tempo estes elementos de concreto sofreram muita deterioração e 
passaram a representar riscos, desconforto estético e dificuldades 
de manutenção, fazendo com que os moradores ao intervir em 
suas unidades buscassem sua retirada. 

Figura 66 – 1º e 2º planos de fachada Cafundá 
Fonte: Beck, 2006. 

Posteriormente quando houve a reforma do conjunto todas as 
fachadas foram alteradas para uma nova configuração de parede 
convencional e esquadrias de alumínio (figura 67), por demanda 
dos próprios moradores. Dentre as motivações para a escolha das 
alterações observa-se abaixo as razões explicitadas na carta dos 
condôminos à prefeitura, na ocasião do planejamento da reforma: 

 “(...) queremos deixar claro que ante a possibilidade de 
remoção dos elementos vazados e pré-moldados, para 
recuperá-los e fixá-los corretamente, gostaríamos que os 
mesmos fossem substituídos por paredes de alvenaria com 
esquadrias de alumínio. Isto nos agradaria muito mais, além 
de provavelmente ser mais rápido e mais barato. Uma vez 
que, em nossa opinião, tanto os elementos vazados quantos 
os pré-moldados terão ao longo do tempo um aspecto 
horrível ao nosso condomínio, fato este que nem o arquiteto 
que idealizou o projeto original e nem nos condôminos 
poderiam prever.” (CARTA DOS CONDÔMINOS À 
PREFEITURA, 2000, in BECK, 2007:82). 

Figura 67 – Fachada reformada com troca de esquadrias. 
Fonte: Foto da Autora, 2011. 

Observando-se o conteúdo da carta, pode ser identificado que o 
projeto do conjunto Cafundá, apesar ter sido reconhecido como um 
importante exemplar da arquitetura brasileira, com influências da 
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arquitetura moderna carioca e do novo brutalismo inglês (Colin, 
2010) (Figura 68), apresentou dificuldades de IDENTIFICAÇÃO 
CULTURAL E ESTÉTICA para seus moradores. Segundo CHAGAS, et 
al., (2006), apud BECK, (2007:82), a imagem das fachadas de 
cobogós de concreto representava um incômodo para os 
moradores, que enfatizavam “as denominações depreciativas que o 
condomínio recebia (pombal), devido à figura que a fachada 
formava ao ser observada de longe.” Estima-se todavia que esta 
percepção negativa estava  fortemente influenciada pelas 
condições de deterioração do conjunto. 

Figura 68 – Imagem do conjunto com as características originais. 
Fonte: <http://www.smcconsultoria.com.br/portfolio_nucleo_habitacional 

_cafunda.asp> acessado em: 30 jan. 2011. 

A alegação principal para as alterações está, entretanto, pautada 
nas questões objetivas e subjetivas relacionadas à EFICIÊNCIA, 
baseada na preocupação dos moradores com a conservação das 
estruturas a longo prazo. A demanda de simplificação das fachadas 
apresenta também conexão com a dificuldade de manutenção de 
megaestruturas devido à suas RELAÇÕES DE ESCALA, dificilmente 

gerenciáveis pelos próprios moradores, que passam assim a 
depender sempre da intervenção do poder público – com todas as 
dificuldades que este processo implica. 

A opção de eliminação da fachada dupla alterou ainda as relações 
de LUZ E AR. Uma vez retirados os elementos de sombreamento 
que também serviam como obstáculo, e adotando-se janelas de 
alumínio e vidro aumentou-se a quantidade de luz penetrando no 
ambiente, como também a de entrada de ar. Proporcionou-se ainda 
um contato mais direto entre exterior-interior, já que a pequena 
varanda que servia como espaço de transição foi incorporada aos 
cômodos internos, o que além de aumentar as DIMENSÕES E 
SENSAÇÃO DE ESPAÇO no interior da unidade, alterou a relação de 
proximidade e CONTATO COM A NATUREZA, sobretudo em termos 
visuais, para os apartamentos com vista para a copa das árvores. 

A retirada dos brises e cobogós, importante instrumento para o 
conforto ambiental em edificações de clima quente e úmido, causou 
prejuízos para o conforto higrotérmico de algumas unidades. 
Segundo Beck (2007:130) “com a retirada destes elementos, 
observa-se que uma das fachadas dos blocos 4 e 8, os blocos 5, 6, 
9 e 10 e os blocos 1, 2 e 3, foram prejudicados9”. Contudo as 
pesquisas revelaram que a percepção do aumento da carga 
térmica no período de verão, por parte dos moradores é 
inexpressiva, o que reforça a noção de que as questões subjetivas 
em forte influência sobre a percepção dos aspectos de conforto 
ambiental.  

                                                 
9  Blocos 1 e 2: predominantemente Sudoeste/Nordeste; 
Blocos 3 e 9: predominantemente Sudoeste/Nordeste e Sudeste/Noroeste. 
Blocos 4 e 8: predominantemente Leste/Oeste. 
Blocos 5, 6 e 10: predominantemente Sudeste/Noroeste. 
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VILA CONFIANÇA 

 As portas e janelas da Vila Confiança representam uma tipologia 
de esquadrias tradicional, muito utilizada em fins do século XIX e 
início do século XX, onde são encontradas uma série de soluções 
simples quanto à técnica, e complexas quanto às possibilidades de 
utilização, respondendo tanto questões de conforto ambiental 
quanto as concernentes à relações psicossociais. 

As janelas frontais, voltadas para as ruas internas e externas, são 
altas, não muito largas e apresentam folhas duplas de abrir, tendo a 
folha externa veneziana na parte inferior e vidro na superior, e a 
interna toda em madeira. As janelas possuem ainda uma bandeira 
em veneziana, ou, em alguns casos vidro, na parte superior. O 
peitoril de boa parte das unidades é alto em relação à rua, por 
conta do desnível do piso interior de aproximadamente 50 cm, ou 
pela presença de porão baixo, como mostra a figura 69. As 
unidades que se encontram no nível da rua, por vezes dispõem 
ainda de um anteparo de veneziana retirável, como observado na 
figura 70. 

As esquadrias analisadas possibilitam uma série de regulagens e 
arranjos capazes de produzir um controle positivo das relações 
sociais e ambientais segundo o desejo do morador, pois permitem, 
dentre outros aspectos:  

- Fechamento total para garantia de proteção do TERRITÓRIO 
INDIVIDUAL e manutenção da PRIVACIDADE E INTIMIDADE, quando 
necessário, porém com mínima ventilação e iluminação garantidas 
pela veneziana na bandeira superior.  

- Manutenção da janela apenas com a segunda folha aberta, 
assegurando a PRIVACIDADE E INTIMIDADE, e permitindo uma visão 
velada do exterior muito útil em questões de segurança CONTROLE 
E SEGURANÇA do ambiente externo. No âmbito do conforto 
ambiental, a veneziana na parte inferior permite a ventilação 

mesmo em caso de chuva, e entrada filtrada de luz, sem provocar 
ofuscamento. O vidro na parte superior garante a entrada de luz 
adequada, acima da altura do usuário e permitindo que a luz 
natural penetre mais fundo no ambiente, e se espalhe de forma 
mais homogênea. A veneziana localizada na bandeira superior 
permite ainda a saída do ar quente, enquanto o ar mais fresco entra 
pela veneziana inferior.  Quanto aos aspectos subjetivos 
relacionados a LUZ E AR, o modelo de janela permite uma 
percepção de ambiente claro e arejado mesmo co as janelas semi-
fechadas. 

 
Fig. 69: Fachada Vila Confiança. 

Fonte: Arquivo LabHab, 1999. 
Figura 70: Anteparo retirável.      
Fonte: Arquivo LabHab, 1999. 
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- Abertura total da janela, ou de apenas uma folha, quando 
desejada maior interação entre ambiente exterior e inferior com 
aproveitamento total do vão. Neste caso a altura do peitoril em 
relação ao nível da calçada, nas unidades com desnível, garante 
privacidade, proteção, e uma posição privilegiada a partir do 
interior, em relação ao CONTROLE E SEGURANÇA do espaço exterior. 
Nas unidades sem desnível em relação à calçada, aquelas que 
apresentam a bandeira de veneziana retirável (figura 70) também 
conseguem garantir a PRIVACIDADE E INTIMIDADE do interior da 
residência com a janela aberta, permitindo uma melhor relação de 
CONTINUIDADE E CONEXÃO COM A CIDADE. 

As portas de entrada das unidades da Vila Confiança apresentam 
configuração bastante similar às janelas, com duas folhas de abrir e 
a mesma composição de veneziana e vidro, com a diferença da 
possibilidade de abertura da folha veneziana - vidro, permitindo a 
utilização da porta como janela, abrindo-se diretamente para a rua 
interna ou eterna, contribuindo pra as questões psicológicas 
voltadas para ACESSO E LIBERDADE. 

Este tipo de configuração porta-janela funciona como elemento de 
HOSPITALIDADE E TRANSIÇÃO PÚBLICO – PRIVADO, configurando 
vários níveis de controle e privacidade, substituindo as funções de 
halls e afastamentos, inviáveis em programas arquitetônicos de alta 
densidade e dimensões mínimas. Para questões de conforto 
ambiental, a solução de porta janela também apresenta grandes 
vantagens, pois permite a utilização do potencial do vão existente 
para ventilação e iluminação, mesmo quando não convêm manter a 
porta aberta. 

Quanto às questões de EFICIÊNCIA relacionadas à manutenção e 
limpeza, a tipologia de janela de abrir utiliza mecanismos 
extremamente simples de dobradiças e trincos que apresentam 
grande facilidade de manutenção e acesso à mão-de-obra 
especializada em fazê-la. As janelas feitas em madeira também 

apresentam, de modo geral, melhor desempenho ponto de vista 
termico e sobretudo acústico, além de ser um material com alto 
potencial sustentável, todavia este material deve sofrer manutenção 
e pintura regulares, deteriorando-se caso contrário. A limpeza, pela 
complexidade de seus elementos e sua altura, também exige mais 
esforço e tempo do que modelos mais simples.  

A imagem das esquadrias da vila por seu desenho tradicional 
apresenta ainda adequada relação de IDENTIFICAÇÃO CULTURAL E 
ESTÉTICA com os moradores do conjunto, muitos ainda 
descendentes dos antigos funcionários da Fábrica de Tecidos 
Confiança. Nesse sentido esses elementos também contribuem 
para uma questão que se observa ainda em visitas no conjunto: a 
sensação de ESTABILIDADE E NOSTALGIA, e um apego à história do 
local e a todo o processo de lutas envolvendo, ameaças de 
desapropriação e demolição, tombamento, etc. 

Por fim, as esquadrias da Vila Operária Confiança permaneceram 
intactas por mais de um século, mesmo com pouca manutenção 
por parte dos moradores. Em questões de conforto ambiental as 
estas esquadrias apresentam desempenho superior às dos outros 
conjuntos analisados, por suas dimensões mais generosas e 
possibilidade de combinações tipo: luz com vento, vento sem luz, 
luz e vento mesmo com chuva, enquanto os exemplos seguintes 
não permitem a combinação vento sem luz, o que é em parte 
compensado pelo uso de cortinas, todavia comprometendo a 
eficiência da ventilação natural. 
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2.3. Aspectos Subjetivos em Representação Social da 
Moradia 
 

As pesquisas sobre Representação Social da Moradia, elaboradas 
pelo LabHab-FAU-UFRJ, buscaram explorar o sentido atribuído 
pelo morador à moradia, de forma a considerar o sistema de 
crenças e valores que influenciaram preferências, comportamentos, 
e expectativas, por trás das motivações dos moradores de intervir 
no espaço de suas residências. Estas pesquisas apontaram como 
resultado uma série de aspectos de natureza psicológica, social, e 
cultural, presentes na relação entre os moradores e sua moradia, 
em conjuntos habitacionais no contexto da cidade do Rio de 
Janeiro. 

Este trabalho constitui-se de um estudo aplicado com enfoque 
específico sobre a questão da Moradia, que têm como 
embasamento a teoria das representações sociais, desenvolvida 
por Serge Moscovici, pesquisador do campo da psicologia social, 
referenciando-se anda no trabalho de Denise Jodelet e Jean-
Claude Abric. Esta teoria parte do reconhecimento da legitimidade 
do saber do senso comum, entendido como o saber prático que 
mantém a unidade das atitudes e opiniões. Segundo esta teoria, o 
morador se apropria da moradia, a partir da sua representação. 

Realizar um estudo em representações sociais é analisar um 
determinado fenômeno social, estudar comportamentos, 
ações, valores, atitudes e práticas inseridas em nossa 
sociedade no seu senso comum. As representações são 
elementos construídos no pensamento das pessoas e 
direcionador de suas vidas, participativo no campo intuitivo da 
sociedade e presente no processar cotidiano da população. 
(BERGAN; SANTOS; TURA, 2005) 

 

 

 

Silva, Tura e Santos (2005) observam ainda que: 

O interesse por estudar o conceito de representação é 
crescente em várias áreas, pois através delas podemos 
identificar as opiniões e as ações de um grupo podendo 
chegar cada vez mais próximo de sua identidade, ou até 
mesmo medir o seu grau de satisfação com determinadas 
situações. (SILVA; TURA; SANTOS, 2005.) 

Para as pesquisas realizadas no LabHab foi adotada, como 
procedimento metodológico, a abordagem estrutural proposta pela 
primeira vez na tese de doutorado de Jean-Claude Abric, em 1976. 
Conforme explicado por Silva, Tura e Santos (2005), “A abordagem 
estrutural, segundo Abric (2003), propõe pesquisar os três 
componentes essenciais da representação: conteúdo, estrutura 
interna e o núcleo central.” 

A abordagem estrutural dá conta, da aparente contradição 
das representações sociais, visto que elas são ao mesmo 
tempo estáveis e móveis, rígidas e flexíveis; e de que embora 
sejam consensuais, elas são marcadas por diferenças 
interindividuais. A estrutura de uma representação é 
composta então, por um sistema central e outro periférico. Ao 
primeiro, estão associados os elementos inseridos no 
contexto histórico do grupo, sendo abordados de forma 
coletiva. É o sistema central que assegura a estabilidade e a 
coerência da representação, e sua mudança ocasiona a 
mudança da própria representação (ABRIC, 2003 apud 
SILVA, TURA E SANTOS, 2005).  

No núcleo central da representação encontram-se os elementos 
mais estáveis e sedimentados no inconsciente coletivo do grupo, 
que estão na base do sistema de valores mais compartilhados 
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coletivamente pela comunidade estudada, e que organizam os 
demais elementos da representação. Esta metodologia também 
permite identificar elementos periféricos, que caracterizam 
“aspectos mais particulares ou individualizados das 
representações, assim como aspectos suscitados por contingências 
conjunturais ou da rotina do grupo pesquisado.” (Santos, Martins, 
Correia, e Silva, 2006). O núcleo central e o sistema periférico se 
complementam como um mecanismo único. 

O núcleo central é o componente mais estável e duradouro 
de uma representação, e em torno deste núcleo dispõem-se 
elementos periféricos que refletem características 
contextuais, transitórias ou cotidianas, sendo, portanto, mais 
flexíveis e próximos às flutuações ideológicas do grupo 
gerador (ABRIC, 1998).  

Neste subcapítulo serão analisados os resultados das pesquisas do 
grupo LabHab quanto aos prováveis elementos identificados na 
composição do núcleo central, e do sistema periférico, da 
representação social da moradia para os habitantes de conjuntos 
habitacionais no Rio de Janeiro, de modo a identificar aspectos 
socioculturais e psicológicos relevantes para este contexto. Os 
conjuntos analisados foram: IAPI da Penha, IAPI de Realengo, 
Conjunto Pedro I, Conjunto do Cafundá, e Conjunto Pedregulho. 
Segue abaixo os resultados: 

 

 
 
 
 
 

NÚCLEO CENTRAL: 
Os aspectos identificados como os prováveis elementos do núcleo 
central da representação social da moradia para cada um dos 
conjuntos foram: 
 

Tabela 1 – Conjuntos Pesquisados e Elementos do Núcleo Central 

Conjunto Pesquisado Elementos do Núcleo Central 

IAPI Penha Conforto e Segurança 

IAPI Realengo Casa e Conforto 

Pedregulho Conforto 

Pedro I Casa 

Cafundá Casa, Conforto e Segurança 

 

Observa-se que os elementos casa, conforto e segurança 
aparecem, sempre mais de uma vez, na estruturação no núcleo 
central, demonstrando semelhanças quanto ao significado da 
moradia para os moradores dos conjuntos habitacionais 
pesquisados. Estes elementos constituem o caráter coletivo da 
representação, e fazem parte do sistema de crenças e valores mais 
sedimentados no senso comum, e que se mantêm por longos 
períodos. É ainda essencial observar qual o significado dos 
elementos casa, conforto e segurança para os moradores. Para 
tanto foram também analisados os elementos periféricos – que 
atualizam, contextualizam, e representam individualidade –, e 
realizados trabalhos de campo. Adiante serão tratados os 
significados encontrados: 
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O ELEMENTO CASA: 

O elemento casa aparece no núcleo central das pesquisas de 
representação social da moradia no conjunto do IAPI de Realengo, 
no Conjunto Pedro I e no Conjunto do Cafundá. Seguem na tabela 
abaixo (Tabela 2) alguns dos fragmentos de análise destas 
pesquisas, que exemplificam os significados encontrados para o 
Elemento Casa: 
 

Tabela 2 – Significados do Elemento Casa 

Conjunto Elementos do Núcleo Central 

IAPI 
Realengo

- para os moradores de casa quanto os de 
apartamentos, a palavra “casa” está presente, 
mostrando que mesmo quando casa não é uma 
realidade para eles, é um ideal de satisfação, sendo 
normalmente relacionada com “casa com quintal”. 
(SANTOS et. al., 2005) 

- a “casa com quintal” que trará conforto para a 
família. (SANTOS et. al., 2005) 

Pedro I 

- ‘casa’ apresenta-se como a síntese de todo 
pensamento intuitivo dos moradores do Pedro I. 
(BERGAN; SANTOS; TURA, 2005) 

- Até certo ponto esta “casa” pode estar ligada ao 
sentido de “lar”, pois, (..), estas duas palavras são 
evocadas em associação com grande freqüência. 
Entretanto, cabe também o sentido tipológico, uma 
vez que outras tipologias aparecem evocadas, tais 
como “apartamento”, “favela”, “cabana”, “edifício”, 
etc. (SANTOS et. al., 2003) 

- a moradia é representada socialmente como ‘casa 

térrea com quintal’. (BERGAN; SANTOS; TURA, 
2005) 

- relação entre carência de ‘espaço’ e hábitos 
culturais, os ‘apartamentos’ não oferecem uma 
configuração espacial suficiente para abrigar funções 
que pertencem ao cotidiano desta população. As 
tipologias possuem uma redução de área excessiva 
na cozinha e área de serviço, e justamente estes 
‘espaços’ associam-se aos hábitos culturais ligados a 
‘casa’ térrea com ‘quintal’. (BERGAN; SANTOS; 
TURA, 2005) 

- (..) muitas manifestações do tipo: ‘Uma casa 
simples com quintal grande’; ‘Casa com mesa na 
cozinha e quintal’; ‘Casa com quintal, água da fonte e 
árvores’; ‘Uma fazenda, roça mesmo...’; ‘Na roça, em 
um sítio...’; etc. (BERGAN; SANTOS; TURA, 2005) 

- possuir uma ‘casa’, seja ela qual for, ainda é o mais 
importante para a população. (BERGAN; SANTOS; 
TURA, 2005) 

Cafundá 

- a representação da moradia está vinculada à 
imagem da casa, intimamente ligada às questões de 
conforto e segurança. (SANTOS et. al., 2006) 

- esse núcleo central demonstra que a casa 
confortável e segura está mais próxima de uma ideia 
de coletivo que “apartamento” por exemplo, que se 
encontra no sistema periférico. (SANTOS et. al., 
2006) 
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Ao se analisar os sentidos desta representação identificados nas 
pesquisas do LabHab (Tabela 2, acima) pode-se observar que o 
elemento Casa apresenta valores psicossociais de grande 
importância para este grupo cultural. Dentre estes podemos 
identificar o aspecto ABRIGO E PROTEÇÃO presente em: “possuir 
uma ‘casa’, seja ela qual for, ainda é o mais importante para a 
população.”  

Quando surge o elemento “casa com quintal” como representação 
do ideal de satisfação - que trará conforto para a família, percebe-
se a importância de questões como LAZER E CONVIVÊNCIA, e 
CONFORTO E BEM ESTAR 

Pode-se ainda identificar na pesquisa do Conjunto Pedro I a 
relevância dos aspectos: DIMENSÕES E ESPAÇO; IDENTIFICAÇÃO 
CULTURAL; EFICIÊNCIA; e LAZER E CONVIVÊNCIA. Percebe-se ainda 
traços de questões relacionadas à ESTABILIDADE E NOSTALGIA, 
CONEXÃO COM O SOLO, E CONTATO COM A NATUREZA. 

Na pesquisa do Conjunto Cafundá a representação de “Casa” está 
vinculada à aspectos relacionados a CONTROLE E SEGURANÇA, 
ABRIGO E PROTEÇÃO, e CONFORTO E BEM ESTAR. 

 
 
 
O ELEMENTO CONFORTO 

O elemento Conforto aparece presente no núcleo central de quatro 
das cinco pesquisas aqui estudadas: Conjunto IAPi de Realengo, 
Conjunto IAPI da Penha, Conjunto Pedregulho e Conjunto do 
Cafundá. O significado deste elemento, entretanto, apresenta 
variadas definições e interpretações, como destacado na Tabela 3 
abaixo.  
 

Tabela 3 – Significados do Elemento Conforto 

Conjunto 
Pesquisado Elementos do Núcleo Central 

IAPI Penha 

- Com relação ao “conforto”, muitos falam da falta 
de verde no conjunto, dizem que o mesmo tem 
“muito asfalto”. Normalmente o conforto está 
associado aos “espaços” amplos, ao espaço livre e 
infra-estrutura necessária, como “comércio”, 
transporte, “segurança”, “lazer”. (SANTOS et. al., 
2005) 

- A satisfação é o resultado de um conforto, tanto 
relacionado a espaço amplo, lazer (principalmente 
para crianças), e área verde. (SANTOS et. al., 
2005) 

- (..) relação forte entre as palavras “conforto”, 
“segurança” e “tranquilidade”. (SANTOS; 
MARTINS; CORREIA; SILVA, 2006) 

- Conforto é normalmente relacionado a família, a 
lar, busca de conforto para a família. O conforto 
aqui é o resultado de uma série de elementos, e 
entre elas a segurança é um item bastante 
relevante. (SANTOS; MARTINS; CORREIA; 
SILVA, 2006) 
 

 
IAPI 

Realengo 
 
 
 

- A palavra “Conforto” está relacionada ao espaço 
físico que, no caso dos moradores de 
apartamentos, é citado como mal distribuído. 
(SANTOS; MARTINS; CORREIA; SILVA, 2006) 
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IAPI 
Realengo 

- Os itens “família” e “lazer” complementam a 
noção de conforto, que traz uma ideia de 
satisfação dentro da própria moradia para toda a 
família. Para os moradores do conjunto, espaços 
de Lazer, especialmente para crianças, são a 
carência do conjunto. (SANTOS; MARTINS; 
CORREIA; SILVA, 2006) 

- No Conjunto IAPI de Realengo, temos que a 
moradia agradável é a que dá conforto e lazer à 
sua família, contando com uma boa localização e 
espaço suficientes. (SANTOS; MARTINS; 
CORREIA; SILVA, 2006) 
 

Pedregulho

- consciência de que moradia é conforto, e, 
conseqüentemente, deve-se manter este conforto, 
ou potencializá-lo, o que se verificou através da 
relação entre as categorias Moradia Conforto e 
Moradia Manutenção. (SILVA; TURA; SANTOS, 
2005) 
- A moradia “boa” e “confortável” está 
freqüentemente relacionada às respostas 
“pequena e confortável” ou então “original, 
aconchegante, me sinto bem dentro do 
apartamento” (SANTOS et. al., 2004) 

- A categoria Moradia Confortável se forma 
associando-se o conforto à segurança, 
tranquilidade e estabilidade, presentes nos 
discursos dos sujeitos, e perceptível através da 
observação. (SILVA; TURA; SANTOS, 2005) 
 
 

Cafundá 

- para a maior parte dos moradores morar com 
conforto significa ter espaço, eletrodomésticos ou 
mobiliário, que seria “o mínimo necessário” para 
eles. (SANTOS et. al., 2006) 

- Quando perguntados a respeito do que seria 
morar com conforto, 26% dos moradores 
entrevistados afirma que seria “ter o mínimo 
necessário”. Já para 12% destes seria “ter 
aparelhos eletrodomésticos”. Para 11%, seria um 
“lugar tranquilo e silencioso” ou “arejado”, 
aspectos que estariam mais próximos de conforto 
ambiental. (SANTOS et. al., 2006) 

- Muitas vezes encontramos nas modificações 
operadas pelos moradores contradições entre 
esse “conforto” e o conforto ambiental. São 
verificadas ampliações que, na tentativa de se 
obter um maior “conforto”, muitas vezes geram 
problemas do ponto de vista ambiental, mas são 
realizados na busca de uma satisfação e 
adequação às necessidades da família. As 
questões ligadas ao espaço e aos bens de 
consumo estão na frente em ordem de prioridades 
quando se trata de “morar com conforto”. 
(SANTOS et. al., 2006) 

 

Na análise dos resultados das pesquisas foi evidenciada a 
importância do parâmetro CONFORTO E BEM ESTAR, aí entendido 
em sua dimensão subjetiva, estruturador de uma série de relações 
entre o homem e sua moradia, e conectado a mais uma série de 
parâmetros de natureza psicossocial.  
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No Conjunto IAPI da Penha observa-se que o elemento conforto 
aparece relacionado a aspectos tais quais: CONTATO COM A 
NATUREZA, LAZER E CONVIVÊNCIA, RELAÇÃO MORADIA E TRABALHO, 
GENEROSIDADE E MOVIMENTO, CONTROLE E SEGURANÇA, e 
DIMENSÕES E ESPAÇO. Já na análise do IAPI de Realengo surge 
com destaque a questão das DIMENSÕES E ESPAÇO potencializada, 
sobretudo por questões de IDENTIFICAÇÃO CULTURAL E ESTÉTICA, e 
EFICIÊNCIA. Também há foco sobre o aspecto LAZER E 
CONVIVÊNCIA, relacionada à valorização do convívio familiar 
demonstrada pelos moradores. 

Nas pesquisas dos Conjuntos Pedregulho e Cafundá se observam 
grande ênfase sobre os elementos EFICIÊNCIA, e DIMENSÕES E 
ESPAÇO, identificados através da recorrência de Questões como 
manutenção, organização, eletrodomésticos. A pesquisa nestes 
dois conjuntos evidencia ainda mais um aspecto psicológico 
bastante relevante para os moradores: TRANQUILIDADE, aí posto 
como local calmo e silencioso. 

Há ainda outros aspectos importantes observados, no conjunto 
Pedregulho destacam-se ESTABILIDADE E NOSTALGIA, e, CONTROLE E 
SEGURANÇA No conjunto do Cafundá são valorizadas também 
questões de LUZ E AR, embora este quesito entre por vezes em 
conflito com os aspectos EFICIÊNCIA, e DIMENSÕES E ESPAÇO, em 
detrimento do primeiro. 
 

 
 
 
 
 
 
 

O ELEMENTO SEGURANÇA 

O elemento segurança aparece ainda no núcleo central do conjunto 
IAPI da Penha e do Conjunto Cafundá, mas também são dignas de 
nota as observações da pesquisa no Conjunto Pedregulho sobre 
este conceito. O elemento apresenta significantes variados, como 
poderá ser observado na Tabela 4 a seguir:  
 
 

Tabela 4 – Significados do Elemento Segurança 

Conjunto Elementos do Núcleo Central 

 
 
 
 

 
 

 
IAPI Penha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Os moradores relacionam a “segurança” com falta 
de policiamento. Há reclamações com relação ao 
fato de ter linha de ônibus atravessando o 
conjunto, alegam trazer pessoas de fora e 
consequentemente interferir na tranquilidade do 
Conjunto. É bastante presente a contradição do 
tipo “Moradia é segura” x ”Falta segurança”. 
Moradia segura é a casa própria; e a falta de 
segurança vem de uma evolução do próprio bairro, 
com o crescimento da insegurança no interior do 
Conjunto. (SANTOS et. al., 2005) 

- A satisfação é o resultado de um conforto, (..) 
relacionado (..) à segurança que traz uma 
tranquilidade (tanto contra violência quanto 
estabilidade de casa própria), completando o que 
parece ser o ideal deles de bem-estar. (SANTOS 
et. al., 2005) 

- (..) no caso deste conjunto, a presença de 
segurança se dá pela falta desta. Quando 
pergunta-se o que precisaria ter no conjunto, a 
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IAPI Penha 

resposta quase unânime é a presença de policiais 
para que se garanta a segurança. Para esses 
moradores a questão da segurança vem 
representando uma ameaça crescente. Como o 
conjunto está inserido plenamente no bairro, com 
pontos de ônibus em seu interior, os moradores 
argumentam não terem o controle das pessoas 
estranhas presentes no conjunto. A este fato, se 
une e intensifica a sensação de insegurança, o 
crescimento do furto de carros no conjunto. 
(SILVA; et. al., 2007) 
 

Cafundá 

- Para os moradores do Conjunto Cafundá 
entrevistados a representação da moradia está 
vinculada à imagem da casa, intimamente ligada 
às questões de conforto e segurança. O conforto 
na moradia seria um lugar tranquilo e espaçoso (de 
preferência uma “casa”). (SANTOS et. al., 2006) 
 

Pedregulho 

- Os moradores acabam por associarem o conjunto 
a um local seguro para se viver, mediante ao 
entorno, e a cidade. É possível verificar esta 
segurança e tranquilidade ao se caminhar pelos 
corredores dos blocos habitacionais, e observar as 
portas dos apartamentos sempre abertas, as 
crianças brincando ou os idosos conversando. Esta 
segurança, no entanto também é observada 
através da preocupação dos moradores em 
fecharem alguns corredores com grades para 
impedir o acesso a estranhos. (SILVA; et. al., 2005)
 

 

A presença do elemento segurança no núcleo central da 
representação social da moradia indica a importância dos aspectos 
CONTROLE E SEGURANÇA, ESTABILIDADE E NOSTALGIA, e 
TRANQUILIDADE para este contexto.  

É bastante presente a contradição do tipo “Moradia é segura” 
x ”Falta segurança”. Moradia segura é a casa própria; e a 
falta de segurança vem de uma evolução do próprio bairro, 
com o crescimento da insegurança no interior do Conjunto. 

É importante destacar que as questões relacionadas à segurança 
surgiram, muitas vezes com intensidade, por tratar-se de um 
grande problema com o qual a comunidade sofria no momento da 
pesquisa, como é o caso do IAPI da Penha. O que nos leva a 
concluir que a ausência de segurança (em ambos os seus sentidos) 
compromete profundamente a relação do homem com a sua 
moradia, interferindo em questões como o conforto e o bem estar 
do morador. 
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SISTEMA PERIFÉRICO 
A análise dos elementos encontrados no sistema periférico das 
representações sociais da moradia permite ainda identificar outras 
questões socioculturais e psicológicas presentes de forma mais 
contextualizada e individualizada. 

Os elementos periféricos estão mais próximos ao indivíduo 
comparado ao núcleo central, são manifestações mais 
imediatas da representação, “(...) cuja determinação é mais 
individualizada e contextualizada. Mais associado às 
características individuais e ao contexto imediato e 
contingente, nos quais os indivíduos estão inseridos. (...)”. 
(ABRIC, 1998). 

No sistema periférico da representação social da moradia dos 
conjuntos pesquisados foram encontrados os elementos presentes 
na tabela a seguir (tabela 5): 
 
Tabela 5 – Elementos do Sistema Periférico por Conjuntos Pesquisados: 

Conjunto  Elementos do Sistema Periférico 

IAPI Penha comércio; despesas; espaço; família; feliz; 
harmonia; jardim; limpeza; organização; vizinhos. 

IAPI 
Realengo 

aconchego; lazer; condução; despesas; espaço; 
família; localização, sala, vizinhos. 

Pedregulho localização; família; vizinhança; dinheiro; obra; 
arrumação. 

Pedro I quintal; sossego; espaço; saúde; lazer; paz. 

Cafundá apartamento; descanso; dinheiro; lazer; união. 

 

Observam-se alguns elementos presentes em várias das 
pesquisas, como é o caso dos elementos Família e Vizinhos, que 
aparece na pesquisa do IAPI da Penha, IAPI de Realengo e no 
Conjunto Pedregulho, e o elemento Lazer, presente nas respostas 
dos conjuntos IAPI Realengo, Pedro I e Cafundá. Para entender 
seu significado observamos as conclusões a respeito destes 
elementos encontradas destacadas nas pesquisas estudadas:  

IAPI da Penha: 

A respeito da “Família”, normalmente está presente quando 
se fala de conforto, e da preferência por casa, alegando a 
falta de espaço de lazer, especialmente para as crianças. 
Também está relacionada à segurança. Família (periférico) 
está associada aos dois elementos do núcleo central. Através 
da convivência em “família” (cotidiano), os moradores 
protegem o núcleo central formado por “conforto” e 
“segurança”, para que essa representação de moradia seja 
mantida. (SANTOS et. al., 2006) 

A palavra “vizinhos” também se destaca, normalmente 
associado a “união”, “amizade”, refletidos na palavra 
harmonia presente no sistema periférico. Talvez isso se deva 
ao fato deste ser um conjunto em menor escala, 
possibilitando uma interação maior entre os mesmos. Os 
vizinhos desempenhariam o mesmo papel que a família, no 
que diz respeito ao convívio e ao cotidiano. Observa-se um 
nível de satisfação bastante alto, principalmente do que diz 
respeito ao bairro. (SANTOS et. al., 2006) 

IAPI de Realengo: 

Os itens “família” e “lazer” complementam a noção de 
conforto, que traz uma ideia de satisfação dentro da própria 
moradia para toda a família. Para os moradores do conjunto, 
espaços de Lazer, especialmente para crianças, são a 
carência do conjunto. (SANTOS et. al., 2006) 
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Conjunto Pedregulho: 

É interessante notar que no sistema periférico (..) temos os 
elementos família, despesas (dinheiro) e vizinhos 
(vizinhança). Ou seja, familiares, vizinhos e o dinheiro 
mantém e atualizam o conforto da moradia. 

Os elementos Família, Vizinhos e Lazer, e ainda o elemento Sala, 
encontrado na pesquisa do IAPI de Realengo, e o elemento União, 
nos estudos do Cafundá, demonstram a relevância dos aspectos 
psicossociais relacionados a LAZER E CONVIVÊNCIA, pode-se 
concluir que neste contexto cultural têm bastante importância os 
espaços de convivência e lazer do grupo, tanto os espaços 
destinados ao convívio do núcleo familiar no interior da residência, 
quanto o espaço público, ou semi-público destinado os grupos de 
vizinhança.  

Observa-se ainda nas pesquisas uma relação direta entre estes 
aspectos e a questão do CONFORTO E BEM ESTAR, evidenciando 
que o parâmetro LAZER E CONVIVÊNCIA se estrutura de forma 
complementar ao conceito de CONFORTO E BEM ESTAR, sendo um 
dos aspectos que o compõe.  

Outros elementos que se repetem e se complementam no sistema 
periférico de quatro das cinco pesquisas analisadas: IAPI da 
Penha, IAPI de Realengo, Pedregulho e Cafundá, são relativos a 
questões econômicas – os elementos Despesas e Dinheiro. Para o 
Conjunto Pedregulho surge ainda o elemento Obra que de certa 
forma também se encontra atrelado às questões econômicas. A 
presença destes elementos no sistema periférico demonstra a 
importância da sustentabilidade econômica, e como esta influi em 
aspectos psicológicos relacionados à ESTABILIDADE, que, quando 
não atendidos, comprometem questões de CONFORTO E BEM 
ESTAR. 

Na análise do Conjunto IAPI de Realengo encontra-se também no 
núcleo periférico os elementos Localização, e Condução, que 
explicitam a importância da CONTINUIDADE E CONEXÃO COM A 
CIDADE como destacado abaixo: 

A palavra “localização”, complementada por “despesas” e 
“condução”, é citada provavelmente pelo fato de o Conjunto 
estar inserido em um local afastado, e de suas unidades 
estarem situadas de maneira dispersa no bairro, interferindo 
no conforto de ter uma casa urbana, com as vantagens da 
casa térrea não rural, mas sim com acesso à infra-estrutura 
urbana. (SANTOS et. al., 2006) 

A importância da questão DIMENSÕES E ESPAÇO também se coloca 
em evidência no sistema periférico da representação, como 
demonstra o elemento Espaço presente na pesquisa dos IAPIs de 
Realengo, e da Penha, e no Conjunto Pedro I, como citado abaixo 
nos resultados da pesquisa do Conjunto Pedro I:  

No sistema periférico ‘espaço’ relacionado a ‘quintal’, também 
se traduz em atividades, e na observação percebemos 
dificuldades de adaptação e o ônus que a população sofre 
neste processo. Os sentidos desta representação podem ter 
o significado de solicitações por um ‘espaço’ externo, no caso 
o ‘quintal’, onde grande parte das atividades domésticas 
possam ser exercidas com ‘conforto’, ‘saúde’, ‘paz’ e 
‘sossego’ proporcionando um estado de ‘bem-estar’ para a 
‘família’ em seu ‘lar’. (BERGAN; SANTOS; TURA. 2005) 

Nos conjuntos IAPI da Penha, e Pedro I, ainda se encontram dois 
elementos que complementam o sentido de espaço, 
respectivamente os elementos Jardim e Quintal, e por sua vez, 
identificam-se com mais dois aspectos psicossociais, que 
denominamos CONEXÃO COM O SOLO e CONTATO COM A NATUREZA. 

A questão da EFICIÊNCIA é outro ponto de relevância, identificado 
através da análise da presença de uma série de elementos 
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complementares no sistema periférico das representações, 
relacionados diretamente ao trabalho doméstico e funcionamento 
da moradia. Os termos encontrados foram para o IAPI da Penha – 
Limpeza e Organização, e para o Pedregulho – Obra e Arrumação. 

Por fim observa-se dentre os resultados encontrados para o 
sistema periférico da representação social da moradia de cada 
conjunto, alguns elementos associados ao aspecto chamado de 
TRANQUILIDADE (relacionado ao bem estar mental e psicológico dos 
moradores), tais quais: Felicidade e Harmonia na pesquisa do IAPI 
da Penha; Aconchego para IAPI Realengo; Sossego e Paz nos 
resultados do Conjunto Pedro I; e Descanso para o Conjunto 
Cafundá.  

Observa-se que embora as questões que levam ao morador a 
manter a tranquilidade extrapolem em grande parte o campo da 
Arquitetura e do Urbanismo, o ambiente construído tem ainda um 
papel por vezes bastante significativo no sentido de maximizar ou 
minimizar as condições que contribuem para este aspecto 
psicológico. 

‘Sossego’ e ‘paz’ vinculam-se ao estado de ‘saúde’ metal do 
morador, uma ‘casa’ que proporcione ‘sossego’ e ‘paz’ é 
fundamental para que o indivíduo desenvolva uma vida 
saudável. (BERGAN; SANTOS; TURA. 2005) 

 
  



 

 

3. CONCLUSÕES 

3.1. Elementos Socioculturais e Psicológicos para maior 
Sustentabilidade em HIS 
Através da análise dos resultados das pesquisas, realizada no 
capítulo 2, foi possível identificar quais dos conceitos estabelecidos 
no estudo teórico demonstraram relevância para o presente 
contexto, e formular uma aproximação dos sentidos destes 
conceitos com os significados aplicáveis para a habitação social na 
cidade do Rio de Janeiro, estruturando uma síntese de elementos 
socioculturais e psicológicos, com o intuito de auxiliar a elaboração 
de projetos mais sustentáveis, para HIS no contexto estudado. 

O objetivo da construção desta síntese de elementos foi estimular o 
projetista a levar em consideração estes indicadores e apresentar 
resposta às questões por eles apontadas, de forma a aproximar as 
propostas projetuais das demandas e expectativas dos moradores, 
que no contexto da habitação social muitas vezes possuem pouca 
influencia sobre a elaboração dos projetos.  

Por fim este trabalho permitiu ainda desenvolver conceitos não 
identificados nos referenciais teóricos estudados, e identificar 
relações entre os elementos, tais quais: compatibilidades, 
incompatibilidades, complementaridades, e certas tendências dos 
moradores quanto às prioridades e hierarquia de valores. É 
importante ainda observar que as definições aqui trabalhadas não 
devem ser consideradas como únicas, com sentidos fechados. 
Estes conceitos podem expressar-se de forma diferente em 
contextos diversos, desde que mantida a essência da idéia.  

Apresenta-se em seguida as definições de elementos construídas: 
 
 
 

 

 

 

CONFORTO E BEM ESTAR 

O elemento conforto e bem estar, compreendido como uma 
dimensão subjetiva homem-moradia, é estruturado a partir do 
atendimento de um somatório de elementos psicossociais, segundo 
as demandas de cada morador, e ainda com questões de 
ergonomia, sustentabilidade econômica, e obtenção de bens de 
consumo. 

Foi observada na composição deste indicador a relação com os 
seguintes elementos subjetivos: Lazer e Convivência, Dimensões e 
Sensação de Espaço, Eficiência, Contato com a Natureza, Relação 
Moradia e Trabalho, Generosidade e Movimento, Controle e 
Segurança, Continuidade e Conexão com a Cidade, Privacidade e 
Intimidade, Estabilidade e Nostalgia, Tranquilidade, e Luz e Ar.  

 

DIMENSÕES E SENSAÇÃO DE ESPAÇO 

Este elemento refere-se sobretudo à demanda de espaço 
adequado para abrigar atividades presentes em hábitos culturais, e 
funções cotidianas. Encontra-se refletido na busca por local para a 
organização de bens de consumo e mobiliário, na demanda por 
quintal, local para atividades domésticas, cômodos amplos. 
Também faz alusão à percepção não apenas física do espaço, 
considerando questões como o campo visual, movimentações 
possíveis, claridade, temperatura, fluxos, etc.  

Trata-se de um elemento de grande importância para o grupo 
cultural estudado, tendo sido reconhecido como o indicador mais 
presente na análise dos conjuntos. É expresso pela apropriação de 
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espaços (tanto comuns quanto privados), com função mais flexível, 
não claramente definidos ou, ociosos. A busca pelo atendimento 
deste quesito muitas vezes entra em conflito com outras demandas, 
em detrimento das segundas. 

Foi encontrada relação direta com Identificação Cultural e Estética, 
Eficiência, Generosidade e Movimento, Luz e Ar, e Conforto e Bem 
Estar. 

 

EFICIÊNCIA 

O elemento eficiência foi identificado um grande número de vezes, 
demonstrando grande relevância no universo analisado. É 
representado pela busca dos moradores por boas (ou melhores) 
condições de organização e arrumação dos bens de consumo 
(inclusive veículos), praticidade do trabalho doméstico, 
movimentação dentro dos cômodos durante as atividades, limpeza, 
custo e demanda de manutenção a curto, médio e longo prazo, 
facilidade de acesso e carga/descarga de mantimentos. 

Aparece muitas vezes associada aos elementos: Conforto e 
Dimensões e Sensação de Espaço. 

 

LAZER E CONVIVÊNCIA 

Este elemento reflete a importância do espaço para o lazer e 
convivência, tanto do núcleo familiar como dos grupos sociais 
(vizinhança próxima, ou moradores de um conjunto). A demanda do 
espaço de convívio/lazer da família aparece com muita frequência, 
com ênfase no espaço para as crianças.  

Reflete-se no desejo de quintal, terraço, praças, parquinhos, etc. 
No interior da unidade é representado pela sala, espaço por vezes 
prejudicado em alterações, na busca do atendimento de outras 

necessidades prioritárias, por exemplo: aumento da cozinha 
(eficiência), criação de mais um quarto (território individual), 
implantação de comércio (relação moradia e trabalho). 

Relaciona-se fortemente com o parâmetro Conforto e Bem Estar. 

IDENTIFICAÇÃO CULTURAL E ESTÉTICA 

No contexto analisado, este elemento faz referência a: ambientes 
adequados às atividades demandadas por cada subcultura, e suas 
representações simbólicas, quanto a características e dimensões 
(p. ex: laje-terraço para moradores de favelas); atendimento de 
demandas específicas e hierarquias de espaço pré-estabelecidas; 
associações simbólicas do aspecto da moradia, de seus elementos, 
e/ou ambientes, com significantes e associações psicológicas 
desejadas ou não pela população para seu ambiente de moradia. 

Relaciona-se com Especificidade e Hierarquia do Ambiente. 

 

ABRIGO, PROTEÇÃO E TRANQUILIDADE 

Este elemento faz referência ao reconhecimento da importância de 
ter uma casa, e à propriedade da casa; também com a questão de 
dar abrigo (lar) aos parentes, por vezes membros da família não-
nuclear; e ainda com a manutenção dos membros da família em 
ambiente seguro, tranquilo, com privacidade, além trabalhar 
questões de conforto acústico, relações de vizinhança, bem estar 
físico, e mental dos moradores (felicidade, harmonia), e a 
possibilidade de descanso, sossego, paz e aconchego. 

Relaciona-se diretamente com os indicadores Conforto e Bem 
Estar, Controle e Segurança, Estabilidade e Nostalgia, Privacidade 
e Intimidade, além de ter elo, por vezes conflitante com Acesso e 
Liberdade. 
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RELAÇÃO MORADIA E TRABALHO 

Representado tanto pela necessidade de boas condições de 
acesso, transporte e localização na cidade, quanto pela importância 
da inserção do trabalho na própria moradia, como busca de 
geração de renda (contribuição para a sustentabilidade econômica), 
e possibilidade de gerenciamento da casa/família com o trabalho. 
Tem ainda importância para a escala do ambiente urbano, na 
geração de melhor variedade de serviços e atividades, provocando 
maior vitalidade nas ruas.  

Relaciona-se com Continuidade e Conexão. 

 

GENEROSIDADE E MOVIMENTO 

O elemento Generosidade e Movimento pode ser identificado no 
desejo observado por espaços amplos, espaços livres, facilidade e 
eficiência de locomoção nos cômodos e entre eles, e na variedade 
de gestual e posicionamento significativo, como apoiar-se à janela, 
ou sentar na porta de casa. 

Coloca-se como importante componente para o conceito de 
Conforto e Bem Estar, também relacionando-se de forma 
complementar com a questão das Dimensões e Sensação de 
Espaço. 

 

CONTROLE E SEGURANÇA 

Este elemento refere-se ao controle territorial do espaço 
possibilitando a vigilância sem a vulnerabilidade, e à manutenção 
do valor de abrigo e proteção inerente ao lar (tanto para os 
moradores quanto para seus bens). No contexto estudado, aparece 
expresso na demanda significativa por maior policiamento em 
determinados conjuntos, controle de acesso de pessoas externas 

no conjunto, gradeamento dos edifícios, e colocação de portões 
isolando trechos de corredores. É observada relação direta da 
ênfase dada a controle e segurança, com os índices de violência e 
roubos no bairro no período das pesquisas. 

Este elemento aparece como condicionante para Conforto e Bem 
Estar, apresenta-se de forma complementar aos conceitos de 
Tranquilidade, e Abrigo e Proteção, e oferece influencia sobre os 
conceitos de Hospitalidade e Transição Público-Privado, 
Especificidade e Hierarquia do Ambiente, e Acesso e Liberdade. 

 

CONTATO COM A NATUREZA E CONEXÃO COM O SOLO 

A importância do elemento Contato com a Natureza Conexão com 
o Solo é identificada nas referências à demanda de casa e quintal 
(com água de fonte, árvores, jardim, roça, local para plantar) 
também vivenciada no contato visual com o exterior – quando 
arborizado, sobretudo através de ambientes de transição como 
varandas e terraços, e acessos direto à rua. 

Este elemento trabalha de forma complementar à questão do 
Conforto e Bem Estar. 

 

INDIVIDUALIDADE E IDENTIDADE 

Elemento relacionado à possibilidade de expressão das 
preferências e gostos, na edificação, por meio de intervenções com 
impacto reduzido, considerando expressões tais quais: subdivisões 
do espaço segundo as necessidades individuais, ou escolha de 
acabamentos e elementos representativos de sua identidade. 

Este item apresenta-se de forma complementar ao elemento 
Estrutura e Interpretação, e contribui com Identificação Cultural e 
Estética. Apresentou ainda, segundo as análises dos conjuntos, 
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relação com Especificidade e Hierarquia do Ambiente, e 
Hospitalidade e Transição Público-Privado, no sentido de geração 
de influencia sobre estes. 

 

ESPECIFICIDADE E HIERARQUIA DO AMBIENTE 

No contexto estudado, este elemento foi identificado com o sentido 
da demanda de cada grupo, ou subcultura, por conexões e / ou 
separações entre cômodos ou zonas da moradia (íntima, social, 
serviço) e coeficiente de privacidade ou exposição, entre interior e 
exterior.  

Associa-se ao elemento Hospitalidade e Transição Público – 
Privado, podendo fundir-se com este. Sofre ainda influência de 
Controle e Segurança e Identificação Cultural e Estética. 

 

PRIVACIDADE E INTIMIDADE 

Elemento referente à busca do espaço para a expressão da 
individualidade ou interações humanas sem a interferência ou 
intromissão externa. Relaciona-se com questões de conforto 
ambiental como isolamento acústico e visual, porém pode entrar 
em conflito com iluminação e ventilação naturais além do elemento 
subjetivo referente a Luz e Ar, quando expressa-se no fechamento 
dos ambientes. 

Compreende em parte o elemento Território Individual, e relaciona-
se com Individualidade e Identidade. 

 

 

 

TERRITÓRIO INDIVIDUAL 

Este elemento é identificado na observação da demarcação do 
espaço (física ou não), para apropriação por um indivíduo ou grupo, 
ou para a delimitação de propriedade daquela fração do ambiente, 
frente aos outros indivíduos (por exemplo, o espaço de cada 
membro da família, dos moradores de um prédio, dos membros de 
um condomínio). No contexto estudado, muitas vezes foi expresso 
com a introdução de muros, grades, controles de acesso, e 
multiplicação dos quartos na residência. 

Tem forte relação com a questão da Privacidade e Intimidade. 

 

ESTABILIDADE E NOSTALGIA 

O elemento Estabilidade e Nostalgia faz alusão à percepção da 
casa sonhada, idílica. Nas pesquisas observadas foram percebidas 
como: a casa com quintal, casa de roça, fazenda, ou tão somente a 
casa própria – onde a instabilidade econômica e/ou política não põe 
em risco a moradia (representadas por despesas e dinheiro). 
Identifica-se com a questão e valorização da permanência da 
população no local a cada geração, manutenção da história das 
famílias, resistência ao tempo. 

Relaciona-se com os parâmetros Abrigo e Proteção, e 
Tranquilidade.   
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ESTRUTURA E INTERPRETAÇÃO 

Este elemento sugere a possibilidade de criação de estruturas que 
permitam a adaptação sob cada demanda individual, estimulando a 
intervenção dos moradores, e ao mesmo tempo controlando seus 
riscos. A imagem de não acabado pode, porém, causar desconforto 
em moradores sem capacidade econômica de intervir. 

Pode trabalhar de forma conjunta com os elementos Individualidade 
e Identidade e Adaptabilidade aos Estágios da Vida, ambos 
reforçando-se mutuamente. Deve também ser estudada a relação 
com a questão da Identificação Cultural e Estética. 
 

CONTINUIDADE E CONEXÃO COM A CIDADE 

Elemento relacionado a questões como localização, concentração 
ou dispersão dos serviços, comércio, infraestrutura, transporte; e 
ainda, à ligação física entre os volumes edificados, e o 
delineamento do espaço urbano estabelecido a partir dessa massa 
construída. Tem conexão com despesas e sustentabilidade 
econômica, e se exprime, no contexto estudado, nas intervenções 
tipo expansão da unidade, com a ocupação do espaço vazio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAÇÕES DE ESCALA 

Este elemento diz respeito à relação entre a escala do edifício e 
escalas referenciais da vida cotidiana, como a escala humana, a 
escala do pedestre, a escala do gerenciamento de manutenção 
pelos próprios moradores, a escala do contexto urbano, a escala do 
controle e gerenciamento do espaço. Algumas das intervenções 
estudadas geram alterações nestas relações, como o 
escalonamento das fachadas, provocando subdivisão do volume 
edificado. 

Apresenta forte relação com o elemento Eficiência, podendo 
influenciá-lo de forma positiva ou negativa. 

 

ACESSO E LIBERDADE 

Este elemento expressa-se em várias das pesquisas realizadas, na 
observação das intervenções com a criação de acesso a 
apartamentos térreos diretamente para a rua, de forma 
independente. Faz alusão a busca pela casa térrea - tipologia mais 
desejada pela população estudada, como referência de qualidade 
de vida. 

Este elemento complementa o sentido de Conforto e Bem Estar, e 
pode contribuir com o elemento Individualidade e Identidade. 
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LUZ E AR 

Este elemento representa o prazer psicológico gerado por 
ambientes bem iluminados e arejados. Relaciona-se também à 
percepção das dimensões do espaço, através da ampliação do 
campo visual. 

Complementa o sentido de Conforto e Bem Estar, e influencia o 
elemento Dimensões e Sensação de Espaço. 

 

ADAPTABILIDADE AOS ESTÁGIOS DA VIDA  

Este elemento insere a variável tempo no sentido de qualidade do 
ambiente, e sendo assim, refere-se à capacidade do espaço 
construído se adaptar às diferentes demandas segundo cada fase 
de vida dos moradores. Têm forte relação com a flexibilidade do 
espaço (física ou funcional). 

Apresenta possíveis relações com Estrutura e Interpretação, no 
sentido de reforço mútuo. 

 

HOSPITALIDADE E TRANSIÇÃO PÚBLICO – PRIVADO 

Refere-se à estruturação de sequências de ambientes, definidas de 
acordo com os graus de introversão, extroversão e níveis de 
hierarquia pré-estabelecidos, segundo as relações socioculturais, e 
preferências individuais. 

Relaciona-se com Especificidade e Hierarquia do Ambiente, 
Privacidade e Intimidade, Acesso e liberdade, e Controle e 
Segurança. 
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3.2. Considerações Finais 
A busca por soluções para desenvolvimento humano mais 
sustentável é amplamente discutida em todo o mundo, e o campo 
da arquitetura, deve procurar responder aos valores e 
preocupações de seu tempo, buscando caminhos através não 
somente de inovações, mas também da revisão de velhos 
paradigmas.  

O tema da sustentabilidade no projeto por si só apresenta alta 
complexidade. A Arquitetura Sustentável não segue soluções 
prontas, precisa, entre outros critérios específicos, relacionar-se 
com as características ambientais, socioculturais e econômicas do 
local na qual está inserida, gerando em sua concepção, soluções 
para a redução de seu impacto ao longo de todo o seu ciclo de 
vida, considerando a sua construção, manutenção, e descarte final. 
A análise equilibrada de questões ambientais, econômicas e 
psicossociais durante a elaboração do Projeto Arquitetônico 
contribui para o aumento da expectativa de vida útil da edificação, 
atendendo tanto aos anseios e necessidades do morador quanto 
aos requisitos para uma relação harmoniosa com o ambiente na 
qual está inserido. Analisar a questão da habitação de interesse 
social sob a ótica dos conceitos de sustentabilidade pode levar a 
percepções importantes, e consequentemente a tomadas de 
decisões mais equilibradas e acertadas, quando da elaboração de 
projetos e programas.  

Foi observado na primeira fase desta pesquisa, que a arquitetura 
sustentável têm sido construída no contexto da evolução do 
conceito de arquitetura ecológica, que imprimiu uma preocupação 
genuína com as questões ambientais, trazendo uma nova forma de 
compreender as relações entre projeto e meio ambiente, de modo a 
poder mensurar de forma mais sensível, o impacto de cada decisão 
projetual. 

 

Todavia, embora os elementos principais do conceito de Arquitetura 
Ecológica (ou com alta qualidade ambiental) estejam contidos na 
Arquitetura Sustentável, esta última implica em uma equação mais 
abrangente, introduzindo, sobretudo, questões humanas e 
econômicas, focando na importância do equilíbrio entre estes três 
aspectos, para a durabilidade e sustentabilidade, em longo prazo, 
das decisões projetuais. Entretanto, na busca por referencias sobre 
estes dois últimos aspectos, observou-se que estes (e 
principalmente os aspectos sociais) ainda apresentam-se pouco 
explorados, sem diretrizes claras, e com pouco peso diante dos 
aspectos ambientais. Quanto às relações de interdependência 
entre estes três pontos, também foram encontrados poucos 
estudos aprofundados. 

Ao mesmo tempo, observa-se que quando enfocada a questão da 
sustentabilidade para o contexto da habitação de interesse social, 
as questões sociais e econômicas aparecem com maior ênfase, 
como observado no trabalho de Sattler (2007), e no Selo Casa Azul 
(JONH; PRADO, 2010), embora ainda seja constatado maior peso 
para as questões ambientais, com a presença de parâmetros mais 
claros e bem definidos. Também se ressalta que as questões de 
natureza social e cultural, quando aparecem, referem-se mais a 
ações conjuntas com outros campos do saber, e menos às 
questões sócio-culturais e psicológicas envolvidas com as escolhas 
de projeto e o espaço construído, em si. 

Na observação do contexto de HIS no Rio de Janeiro, a questão da 
sustentabilidade deve enfrentar vários desafios, dentre eles um 
ponto muito relevante é conseguir fazer com que as edificações 
tenham maior durabilidade, ou em outras palavras, consigam 
minimizar as alterações pós-ocupação das residências. Para tanto, 
um ponto essencial é a necessidade de projetar moradias que 
atendam as expectativas de seus habitantes, não apenas físicas, 
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mas também subjetivas, já que são eles os principais atores da 
fase de uso da edificação – a maior fase de seu ciclo de vida. 

Em outras palavras, a busca pela elaboração de projetos de HIS 
mais sustentáveis, no contexto da cidade do Rio de Janeiro, deve 
levar em conta suas particularidades quanto ao grau de intervenção 
que estes ambientes historicamente apresentam, e buscar 
respostas para esta questão, ou a sustentabilidade do 
empreendimento tem grande possibilidade de ser comprometida. 

Na análise dos referenciais bibliográficos sobre aspectos sócio-
culturais e psicológicos no campo da arquitetura, foram 
identificados uma série de conceitos, que quando levados em 
conta, agregam valores ao projeto arquitetônico. Estes elementos, 
portanto, serviram como base de critérios para a posterior análise 
dos conjuntos. A escolha do embasamento teórico não se colocou 
de forma fechada, e serve de estímulo para futuras investigações, 
com a adição de trabalhos de outros autores que venham a somar 
abordagens e conceitos úteis para a compreensão dos elementos 
presentes nas relações do homem com o espaço arquitetônico-
urbanístico, no qual habita.  

A pré-definição de conceitos socioculturais e psicológicos, na fase 
de construção da base teórica, possibilitou uma maior 
compreensão das muitas funções, tanto técnicas quanto 
simbólicas, e psicológicas da habitação, sendo estes diretamente 
utilizados na análise das pesquisas e conjuntos habitacionais, 
tendo prestado grande auxílio à percepção dos elementos e fatores 
por trás das alterações pós-ocupação. 

A análise dos conjuntos habitacionais englobando projetos 
representativos de importantes períodos, e políticas, da habitação 
social no Brasil, com soluções arquitetônicas variadas, e 
construídos na mesma cidade – o Rio de Janeiro, permitiu o 
isolamento do fator geográfico e cultural, e a diluição dos 

diferenciais relacionados a políticas, e decisões projetuais 
específicas.  

O estudo de caso realizado, constando de análise de pesquisas 
anteriores de Avaliação das modificações no espaço físico, e 
Representação Social da Moradia, reforçados pelas questões 
observadas em visitas de campo aos conjuntos, apresentou 
resultados complementares e diferenciados, quanto aos elementos 
socioculturais e psicológicos que se sobressaíram, permitindo uma 
compreensão mais ampla dos processos envolvidos no conjunto. A 
utilização dos resultados de pesquisas anteriores, realizadas sob 
estruturação metodológica similar, permitiu a análise de um 
universo mais abrangente, trazendo resultados que se aplicam a 
um maior número de casos, o que foi essencial para a estruturação 
de indicadores subjetivos aplicáveis a conjuntos de diferentes 
naturezas em todo o território da cidade. 

A estruturação de elementos socioculturais e psicológicos para a 
sustentabilidade em habitação de interesse social permitiu a 
tradução de conceitos gerais, desenvolvidos com base no trabalho 
de teóricos internacionais com referenciais e contextos diversos, 
para uma abordagem local, contextualizada, uma vez que as 
definições foram desenvolvidas a partir da identificação de como o 
conceito encontra-se refletido nos casos analisados.  

Os elementos delineados não fazem parte de uma estrutura 
limitada de idéias e conceitos, podem ser complementados ou 
alterados de acordo com as demandas contextuais, e com a 
identificação de novos elementos evidenciados em pesquisas 
subsequentes, de mesma natureza. Os indicadores elaborados têm 
como principal objetivo servir como instrumento de auxílio e 
referência para a elaboração sistêmica de projetos de habitação 
mais sustentáveis, e fomento a pesquisas mais aprofundadas no 
campo da Sustentabilidade em Habitação Social, com o enfoque no 
equilíbrio dos critérios ambiental, sociocultural e econômico.
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