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Projetos e Políticas: O Conceito de Morar e o Progr ama Minha Casa Minha Vida. 

Wilder Manuel Ferrer Tenicela 

Orientador: Prof. Dr. Mauro Cesar de Oliveira Santos 

Resumo  

Trabalha-se sob a hipótese da existência de um inadequado 

conceito de morar na atual Política Pública Habitacional do 

governo federal brasileiro, viabilizada por meio do Programa 

Minha Casa Minha Vida (PMCMV). 

O pressuposto de partida da postulação da hipótese recai na 

origem contextual do lançamento do PMCMV, o qual surge 

como medida de relevância estratégica na postura política do 

governo em defesa da crítica cojuntura financeira global com 

auge em 2008. Com isto, a conversão de valores e variáveis foi 

invertida, isto é, equações de mercado assumiram o papel da 

produção de moradias e a moradia passou a ser moeda de troca 

para simples transações financeiras. 

À luz desse novo cenário, a pesquisa objetivou demonstrar por 

meios práticos e teóricos os resultados da aplicação dessa nova 

diretriz política e buscou em campo, provida dos seus recursos 

metodológicos de pesquisa para avaliação e análise, tais 

resultados, os quais apareceram na forma de dados estatísticos, 

comentários críticos e analíticos, a partir dos quais foi possível 

investigar o conceito de morar produzido pelo PMCMV. 

No fim, constatou-se a desconexão dos valores locais e culturais 

dos moradores com a proposta arquitetônica do espaço de 

morar, produzindo segregação social e espacial, através da 

padronização predial e de métodos construtivos, centralização 

de recursos, entre outros vários aspectos desenvolvidos na 

pesquisa e que confirmam a hipótese da inexistência de um 

conceito adequado e qualificado para o “morar” das pessoas, 

assim como do pressuposto da hipótese trabalhada, a luz das 

quantidades e metas alcançadas e do retorno político eminente 

do PMCMV; portanto uma política eficiente em termos 

financeiros e econômicos, mas inadequada em termos 

qualitativos e quantitativos para a questão habitacional. 

 

 

Palavras-chave: Projeto, Política, Habitação, Conceito, Morar. 
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Projects and Policies: The living Concept and the P rogram My House My Live 

Wilder Manuel Ferrer Tenicela 

Tutor: Prof. Dr. Mauro Cesar de Oliveira Santos

Abstract 

It works under the hypothesis of an inadequate concept of 

living in the current Public Housing Policy of the Brazilian 

federal government, made possible through the “My House 

My Life” Program (PMCMV). 

The assumption of the postulation of the hypothesis began in 

the original context of the launch of PMCMV, which arises as 

a solution of strategic importance in the political stance of the 

government, in defense of critical global financial scenario 

peaking in 2008. Therefore, the conversion of values and 

variables was reversed; market equations assumed the role of 

housing production and housing has become a bargaining 

chip for simple financial transactions. 

In this new scenario, the research aimed to demonstrate by 

practical and theoretical means the results of the 

implementation of this new policy guideline and pursued on 

field, based on its methodological research resources for 

assessment and analysis, obtaining the results, which 

appeared in the form of statistical data, critical and analytical  

 

comments, from which it was possible to investigate the 

concept of living produced by PMCMV. 

In the end, it was found the disconnection of local and 

cultural values of the residents with the architectural project 

of living space, producing social and spatial segregation 

through the building and construction methods 

standardization, the centralization of resources, among other 

several aspects developed in the research that confirm the 

hypothesis of the absence of an adequate and qualified 

concept of people’s way of "living", as well as the 

assumption of the crafted hypothesis, under quantities and 

achieved goals and the imminent return of PMCMV; 

therefore, an efficient policy in financial and economic terms, 

but inadequate in qualitative and quantitative terms to the 

housing issue. 

 

 

Key-words: Project, Policy, Housing, Concept, living. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo sobre Projetos e Políticas (PP) – o conceito de morar e o Programa 

Minha Casa Minha Vida (PMCMV) – retrata, por meio de procedimentos específicos de 

análise, as relevâncias positivas e negativas do resultado final da relação entre PP no 

amplo campo da Habitação de Interesse Social (HIS). Resultado que permitiu observar 

a sua influência na qualidade da produção habitacional, e sua transcendência para a 

sociedade em geral. Assim, o atual Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida, de 

ampla importância e abrangência nacional, traduz-se no fio condutor foco desse 

estudo. 

 

Ao analisarmos as políticas habitacionais, foi imprescindível identificar inicialmente o 

conceito de morar, adotado como diretriz dessas políticas para então, a partir dela, 

identificar a abrangência dos mesmos dentro da produção habitacional. Essa 

proposição reúne um conjunto de fatores indicadores de qualidade que conferirão à 

edificação condições de proporcionar um habitat digno e adequado. Quer dizer: um 

abrigo com privacidade, segurança, intimidade, estabilidade, durabilidade estrutural, 

além de iluminação, aquecimento, ventilação apropriados à unidade, entre outros 

fatores, como saneamento e infra-estrutura básica adequada; qualidade ambiental 

saudável; localização e acessibilidade ao trabalho e lazer; além de promover as 
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condições para a socialização comunitária via integração e interação entre pessoas e 

famílias.  

 

Esses atributos, na revisão bibliográfica dos principais momentos da produção 

habitacional nacional e estrangeira, ressaltaram em diversos exemplos da aplicação de 

diretrizes os caminhos do que se entende por morar em uma determinada região ou 

país, e como estes se traduziram fisicamente para seus habitantes através dos 

tratamentos efetuados, e, finalmente, como estes exemplos contribuíram para 

universalizar os parâmetros mínimos de aplicação em projetos e programas destinados 

à Habitação de Interesse Social. 

 

Por isso, a definição do conceito do morar foi abordada inicialmente de modo a orientar 

os caminhos da pesquisa. Em outras palavras, foi importante entender o significado do 

“morar” e os principais fatores que geram essa procurada qualidade habitacional nos 

diversos momentos e locais citados vistos também em termos funcionais e espaciais, 

tudo considerado necessário para a análise do caso do PMCMV. Dessa forma, na fase 

da revisão bibliográfica de tratados e declarações internacionais, conseguiu-se 

identificar e extrair os conceitos e entendimentos básicos sobre o morar, assim como 

estabelecer os parâmetros universais de adequação e dignidade do morar. 

 

No Brasil sempre foi de hábito o interesse por discutir políticas especulando 

abertamente sobre os ganhos e seus retornos de afirmação no poder, mas não se 
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costuma discutir os conceitos nem as dimensões subjetivas que as medidas políticas 

alcançam, tampouco de onde elas se originam e que caminho percorreram para 

resolver realisticamente. Discussões acadêmico-científicas sobre os resultados das 

relações entre Projeto e Políticas também não são uma prática comum no exercício 

oficial nem no âmbito dos técnicos especialistas no tema, esta tradicional separação 

precisa ser resolvida através de mecanismos que articulem e facilitem tais discussões.  

 

A partir de abril de 2004, quando o Programa de Crédito Solidário foi criado, o Fundo 

de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) teve um dos maiores orçamentos da sua 

história, e quando em 2005 o PIB apontou um crescimento sustentável após 25 anos 

de estagnação o cenário se tornou propício e favorável para a aplicação do novo 

modelo de política habitacional. Em abril de 2009 o governo do Presidente Luis Ignácio 

Lula da Silva lançou o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), dispondo de 

recursos nunca antes experimentados pelo setor para subsidiar o aceso à moradia. O 

PMCMV previa o aporte de 34 bilhões de reais para a construção de 1 milhão de 

moradias, com o objetivo de reduzir em 14% o déficit habitacional brasileiro. Deste 

total de moradias, 400 mil seriam destinadas a famílias com renda de até 3 salários 

mínimos, faixa onde se concentra 90,9% do déficit habitacional.  

 

O lançamento da Política Habitacional em 2009 é indissociável da grave crise global 

com auge em 2008; o governo apontou para o fortalecimento da indústria da 

construção e a geração de empregos como motores de impulso da economia e do 
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retorno político de forma a afrontar as repercussões da crise, consequentemente com 

isto tornou o problema da política habitacional em problema de política de produção 

imobiliária, e do financiamento de moradias em financiamento ao setor imobiliário. 

Conseguintemente, houve a inversão direta de valores e variáveis, isto é, a conversão 

das questões habitacionais em equações de mercado e a casa em moeda de troca, o 

que simplificadamente quer dizer proteção somente aos agentes e intermediários 

capitalistas e não ao usuário final do produto dessa relação de PP que é a unidade 

habitacional. No fim, a volta da drástica especulação de redução de gastos da 

produção habitacional sob risco da perda da qualidade ambiental e integral da unidade 

de habitação desfavorecendo aos usuários finais; a desconexão dos valores locais e 

culturais dos moradores com as propostas arquitetônicas, entre outras considerações 

como a segregação social e espacial, tal como ocorrido no passado vastamente 

criticado da história da produção habitacional brasileira, como foi a experiência BNH 

(1964-1986), onde quantidade prevaleceu sobre qualidade. 

 

O problema toma forma a partir destas considerações, onde um passado de 

experiências aceitáveis e outras lamentáveis foi relegado a planos secundários, onde 

um terreno com recursos suficientes e propício para a aplicação de uma política 

habitacional por fim consistente e identificada com a realidade de morar brasileira 

perde a chance ímpar de se estabelecer definitivamente dando espaço e suporte a 

medidas emergenciais de origem externa, e, sobretudo, onde a inversão de valores 

como de habitação x mercado imobiliário é praticada, estabelecendo um estado 
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delicado de incompatibilidade de significados e consequentemente com isso a  

desqualificação da unidade habitacional vista nesse cenário (a unidade habitacional) 

apenas como moeda de troca ao invés de um produto integral de desenho 

arquitetônico e urbanístico comprometido com a promoção do morar digno das classes 

menos favorecidas. 

 

Trabalha-se portanto sob a hipótese da inexistência de um conceito de morar 

previamente estabelecido e definido pelo PMCMV, afirmando-se que a configuração do 

morar que está sendo construída pela atual Política habitacional vem seguindo os 

moldes de uma Política de Mercado e de proteção ao mercado imobiliário da 

Construção Civil, o que resulta incompatível e contraditório com a própria essência do 

entendido universalmente sobre o morar das pessoas. 

 

Dessa forma a pesquisa vem, entre seus objetivos de trabalho, demonstrar que é 

preciso deslocar para o campo da pesquisa científica a presente experiência da 

produção habitacional, de forma que o processo de analise crítica e seus resultados 

objetivos forneçam o suporte e os recursos capazes de identificar, caracterizar, 

qualificar, e configurar o conceito da nova proposta habitacional, de forma tal que os 

resultados esperados pela pesquisa venham a apontar tratamentos e caminhos que 

colaborem na adequação ou integração do conceito no contexto local e participem 

positivamente do aperfeiçoamento das relações entre projetos e políticas. 
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Também se busca como objetivo da pesquisa entender o processo evolutivo da 

produção da habitação de interesse social (quantidades e tipologias espaciais), para 

discutir as correlações com a política habitacional do PMCMV, sendo necessário para 

consolidar esse objetivo seguir objetivos específicos de análise; entre eles as relações 

com o desenvolvimento urbano, as transformações do espaço, do processo de 

formação e transformação tipológica, etc. 

 

A tese foi estruturada em quatro capítulos. O primeiro capítulo aborda as questões de 

conceituação e delimitação teórica do conceito de morar, e tem por finalidade abrir o 

universo subjetivo e prático para que os fatores que possibilitam a configuração do 

morar sejam expostos, selecionados e utilizados como ferramentas de apoio para os 

objetivos da pesquisa. Para isto, optou-se em selecionar criteriosamente exemplares 

emblemáticos da produção habitacional no país e no exterior, procurando ilustrar e 

conferir um caráter de repertório de informações sobre as discussões seguintes.  

 

O segundo capítulo se concentra em analisar a política habitacional do PMCMV. Para 

isto a abordagem foi estruturada em três partes. A primeira parte contextualiza os 

conceitos e fundamentos gerais da Política do PMCMV, neste campo discutem-se os 

aspectos referentes aos instrumentos legais, os valores e princípios da política vista 

como tal, os planos e projetos, os sistemas de financiamento; no campo de realizações 

apresentam-se os agentes executores, os municípios beneficiados, a produção 

habitacional enquanto a quantidade de unidades habitacionais e as tipologias de 
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projeto, metas, etc. Na segunda parte deste capitulo, é realizada uma abordagem dos 

PMCMV 1 e 2 de forma a entender sobre suas estruturações e demandas adquiridas. 

A partir da fundamentação teórica extraída da primeira e segunda parte, na terceira 

parte foram colocados os aspectos funcionais, espaciais e qualitativos que serviram 

como base de avaliação do capitulo seguinte.  

 

No capitulo 3 concentrou-se toda a etapa avaliativa da pesquisa, sendo inicialmente  

apresentada a forma metodológica a aplicar e seus procedimentos de abordagem, 

aproximação, e processamento de resultados; seguidamente são apresentados os 

estudos de caso selecionados com critérios estabelecidos e descritos no item anterior, 

e no último item são expostos os resultados da pesquisa, por meio de gráficos, tabelas 

e comentários preliminares.  

 

No capitulo final, faz-se inicialmente uma recapitulação dos momentos da pesquisa 

apontando questões relevantes e estruturando os fundamentos que darão finalmente 

suporte as conclusões e considerações finais deste trabalho de Pesquisa. 
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Capitulo 1: O Conceito de Morar 

Neste capitulo, pretende-se modelar, contextualizar e fundamentar diversas 

abordagens referentes ao entendimento e reconhecimento do morar das pessoas, 

reproduzidos em significativos lugares e momentos da trajetória e evolução da 

produção da moradia. Por esse mesmo caminho especulativo procura-se cenografar o 

espaço crítico deste trabalho, o qual é montado sobre o amplo repertório de ideias e 

soluções extraídas desses exemplos a abordar na expectativa de que venham a 

representar o contraponto necessário para a configuração do morar proposto no atual 

momento da produção habitacional local, o qual se dá pelo Programa Federal Minha 

Casa Minha Vida. 

Dessa forma, inicia-se este capítulo resgatando entendimentos universais sobre os 

temas centrais da discussão deste trabalho de pesquisa e que giram em torno do 

morar, da moradia, do morar adequado e qualitativo, e da sua conceituação como 

parte essencial do processo de implantação de uma determinada solução para o 

atendimento dessa necessidade primordial do ser humano.  

Seguidamente à conceituação básica anterior, são apresentados diversos exemplos 

representativos da produção da moradia tanto no plano local quanto no plano 

internacional, organizados sob certa cronologia sucessiva de forma a ilustrar a 

evolução da produção do morar e sua transcendência no amplo campo da habitação, 

focando sobretudo no conceito de morar utilizado em cada exemplo. Cabe mencionar 

que os exemplos extraídos têm o tratamento simples e discursivo sendo apenas 
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manuseadas as informações referentes a eles a partir do prévio conhecimento 

universal consolidado e transcrito em bibliografia especializada.  

O processo de projeto de habitação quando aplicado especialmente no amplo campo 

das adversidades e limitações, tanto no plano projetual como no construtivo, como no 

caso da habitação voltada para as camadas mais pobres das sociedades, torna-se um 

desafio que se estende para além dos parâmetros formais do processo projetual 

alcançando as esferas da administração do controle público e, portanto, essa 

associação é inevitável e ao mesmo tempo responsável pela conceituação do 

programa e do projeto a construir. Contudo, como menciona Montaner em “Arquitetura 

e Política” (2012 p: 38), o controle público que exerce o poder das decisões das 

sociedades não pode ser dominante das decisões projetuais.  

Convencionalmente, o conceito em arquitetura vem responder a um determinado 

problema, e o processo de formação desse conceito se dá por caminhos diversos 

como por analogia, metáforas, de origem, pragmáticos ou idealistas (SNYDER et al, 

1984). Como se pode ver nos exemplos a seguir neste capítulo, todos se 

contextualizam a partir de um determinado momento conjuntural local e seus conceitos 

tomam força quando o estado ou governo local intervém no processo produtivo; com 

isto, o conceito do morar se materializa na proposta. 

Se o conceito é uma resposta ao problema, é necessário então para analisá-lo 

decompô-lo, para que as questões que o suscitam sejam esclarecidas e assumam 

valores em relação ao problema (CHING, F.D.K, 2013). Com isto a construção do 

conceito do morar tem variáveis que são inerentes ao seu próprio entendimento, como 
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discutido no item inicial deste capítulo onde as questões de segurança, abrigo, 

conforto, entre outros que se apresentam atemporalmente no entendimento do morar. 

Portanto, o conceito de morar pertence a um tempo determinado no espaço, se 

alimenta das ideias e soluções prévias ou experimentais, e resulta adequado quanto 

mais se aproxima da solução do problema inicial e se solidifica na proposta por meio 

de um determinado programa de necessidades específico, produto da reflexão mútua 

entre intenções e resultados esperados. 

 

1.1 Definições e delimitação conceitual 

A definição da terminologia básica a ser usada é de fundamental importância para 

o manuseio das informações da pesquisa, assim como a sua precisão no contexto 

a ser aplicado, toda vez que se trata de terminologia cujo valor é de universal 

domínio e amplamente utilizada e explorada pela academia ao longo dos tempos. 

Tanto Rapoport quanto Rykwert no final dos anos 1960, exaltaram nas suas obras 

o valor das palavras (logos) nos seus amplos sentidos filosófico e cultural assim 

como do poder da palavra escrita e falada, dando ênfase particular às 

características físicas dos seus significados como bem define também Lefevre, H. 

(1972), em estudos comparativos de reflexão filosófica do valor das palavras. 

Portanto considera-se pertinente para o nosso caso a definição e delimitação da 

terminologia não mais de acordo ao subentendido convencionalmente, mas de 

forma a que cada terminologia composta da sua significância se constitua em mais 

um elemento construtivo para os objetivos deste trabalho de pesquisa e para que 
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acrescentem finalmente recursos que viabilizem a configuração do conceito de 

morar, objeto principal desta pesquisa. 

Operacionalmente são extraídos para esta discussão inicial três termos vinculados 

centralmente pela sua condição como conduta inicial da existência humana que se 

dá no que é viver e que se corelacionam consequencialmente no extenso das suas 

significâncias, se aproximando de forma legítima na procura pelo entendimento do 

que é viver. 

Dessa forma os termos lar, morar, habitar se constituem em valores pragmáticos 

que transmitem com clareza recursos que desenham a forma do viver das 

pessoas, portanto deverão ser abordadas para este estudo a partir dos seus 

fatores condicionais, preferencialmente qualitativos e de contexto.  

Optou-se propositalmente em não isolar a análise dos termos propostos para o 

estudo de tal forma que permitam uma permanente discussão e comparação 

mútua para que esta prática venha a determinar os critérios de análise e de 

enfoque tanto nos exemplos referenciais quanto nos casos de estudo que serão 

vistos pela presente pesquisa. 

 

1.1.1 Fundamentos e entendimentos: lar, morar, habi tar. 

Resulta inevitável, para iniciar esta discussão, nos remontarmos às origens do 

entendimento sobre estas três terminologias; antes, é preciso estabelecer quais 

os critérios que seriam os utilizáveis para que esta mobilização seja de 

utilidade à pesquisa e não apenas uma procura do significado terminológico.  
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Estudos prévios realizados pelo LNEC1 transcritos no texto de Cabrita, R, A 

(1995) “O Homem e a Casa”, destacam que as pesquisas sobre o habitar tem 

sido levados por tempos anteriores sempre aos planos dos estudos da 

antropologia, ou por vezes inclusive da antropologia urbanística, como 

defendida pela famosa escola de Chicago, limitando sua contribuição 

principalmente para arquitetos e urbanistas no que se refere ao 

aprofundamento do desenho desse habitar no seu sentido físico e subjetivo. Se 

sugere portanto que a definição do entendimento dos três termos escolhidos 

deva ao mesmo tempo obedecer limites epistemológicos2  mais amplos, quer 

dizer, que se projetem além do conhecimento cientifico. Cabrita, R, A propõe 

estabelecer três aspectos fundamentais de observação: o aspecto cultural, o 

momento histórico e o sociogeográfico, os mesmo que iremos considerar de 

forma flexível neste estudo. 

Nesta linha de análise se define que o âmbito sociogeográfico obedece ao 

olhar das características físicas desenhadas e complementadas mutuamente 

pelos aspectos sociais e geográficos com foco no estudo do desenvolvimento 

humano como grupo ou comunidade, este aspecto sociogeográfico também 

permite o escalonamento em níveis de observação desde o externo ao interno 

das moradias sem se adentrar, no entanto, no âmbito subjetivo dessas 

características físicas. Por outro lado o aspecto cultural acolhe essa função, 

                                                        
1 Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), criado em Novembro de 1946, é uma instituição de Ciência e 
Tecnologia do setor do Estado de Portugal com sede em Lisboa, exerce a sua atividade nos múltiplos domínios da 
engenharia civil e áreas afins e tem como missão empreender, coordenar e promover a investigação científica e o 
desenvolvimento tecnológicos necessários ao progresso, à inovação e à boa prática da engenharia civil. 
2 A epistemologia estuda a origem, a estrutura, os métodos e a validade do conhecimento, e também é conhecida como 
teoria do conhecimento e relaciona-se com a metafísica, a lógica e a filosofia da ciência. 
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sendo gerenciada sua interpretação por ser extensa sua dimensão simbólica, 

toda vez que tem a possibilidade de ultrapassar barreiras geográficas, que por 

sinal facilitam certas análises, e que em outros níveis mais subjetivos de 

estudo, como os apontados nos estudos de Manguin, W (1970: 87), que aborda 

a cultura da pobreza como unificadora universal das culturas, esse limite 

sociogeográfico se interrompe significativamente mas não necessariamente se 

sobrepõe as raízes culturais das diversas etnias, assim como também não 

determina funções nos ambitos religiosos intrínsecos dessas culturas. O 

terceiro aspecto é o vinculado aos momentos históricos os quais obedecem ao 

mesmo tempo à evolução e desenvolvimento das diversas culturas e 

sociedades, nas suas conexões inevitáveis com os avanços tecnológicos que 

redefinem não só as características de cada período evolutivo como também o 

redesenho físico dos espaços físicos do morar, habitar e do próprio lar. 

Segundo Pedro Civita no livro “O Mundo Doméstico” (1994: 17), lar é o “lugar 

ao qual a identidade social e moral das pessoas está intimamente ligada, um 

lugar que cada um reconhece como profunda e inquestionavelmente seu.” ().   

A partir dessa percepção podemos coincidir com outros autores como Ekambi – 

Schmith (1974) enquanto que a condição da existência do que é reconhecido 

como lugar se torna imprescindível para o sentido do lar, esse lugar com 

identidade é a ponte entre os aspectos culturais, sociogeográficos e históricos e 

as condições de entendimento dos significados do morar e do habitar.  

O lar é fixo ou mutável? Pelo exposto por Civita se estabelece o lugar como o 

espaço físico existente e condição legítima para a consolidação da apropriação, 
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o ponto fixo onde se iniciam as outras relações humanas (MEINIG, 1979), o lar 

quando vinculado ao lugar favorece e fortalece as conexões entre as 

características sociogeográficas, culturais e o inicio da trajetória histórica do 

lugar e consequentemente as do lar nele vinculado. 

E o habitar? Extensamente debatido em todas as esferas sociais e nas mais 

diversas cojunturas da história humana, o habitar dentro dessa linha de 

raciocínio estaria portanto mais próximo do plano sociogeográfico do que do 

aspecto cultural e histórico?  Ekambi-Schmidt (1974 p. 124) reitera que o 

habitar se redefine para cada lugar e vai de acordo com as necessidades 

humanas, isto é, existe por emergência existencial da espécie e se dá a partir 

da construção e delimitação de um espaço onde se exerce um domínio de 

administração, portanto é mais próxima do aspecto sociogeográfico e sua 

definição plena não resiste unicamente ao domínio e ocupação do espaço 

físico, no ato de habitar se explora e se edifica um conjunto complexo de 

objetivos para se afirmar nesse espaço e torná-lo habitável. 

No pensamento popular e na sua percepção do que entende por habitar, como 

menciona Ekambi-Schmidt, o habitar se da portanto num entorno físico espacial 

quase que definido ou conhecido, ou seja, habitar e espaço sociogeográfico 

são complementares e formam um todo no imaginário popular.  

Heidegger (1966) no seu estudo mais aprofundado sobre a questão do habitar 

revela que o habitar é um pouco mais além daquele todo onde se desenvolvem 

as relações humanas, o habitar se estende à necessidade de produzir e 

construir esse habitar, ou seja, no sentido figurativo da questão o habitar 
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equivale a viver e no sentido não figurativo seria o ser, e ambas as denotações 

teriam planos de entendimento diferentes, pois para o viver é preciso edificar 

respondendo as necessidades do ato de habitar, e para o ser bastaria apenas 

um lugar onde se apropriar para manifestar e desenvolver a identidade do 

individuo ou indivíduos.  

Ekambi – Schmidt complementa ainda que o ato de habitar apresenta três 

momentos onde se consolidaria a representação do habitar, estes seriam: o 

parar ou se deter num lugar, o ficar por um tempo naquele lugar e o de fazer a 

edificação. E é a partir desse fazer a edificação que diversos estudos iniciam 

suas abordagens sobre a habitação, a qual surge finalmente com a direta 

necessidade do abrigo e proteção e subsequentemente como indica Rapoport, 

A. (1973 p. 115) uma resposta às outras necessidades humanas como de 

aconchego, independência, privacidade, intimidade, isolamento, espaço 

pessoal. 

Cabrita R, A. (2007) se detém um pouco mais para discutir o momento do ficar 

no ato do habitar e reflete um pouco mais no plano da perspectiva disciplinar 

visando à arquitetura e o urbanismo em escalas e tempos de um chamado 

programa existencial que se subdivide em outras três escalas complementares: 

o da cidade habitada, o da habitação como articuladora de vizinhança, e a 

própria escala humana como principal protagonista das outras escalas, que 

como dito, seriam em todos os casos complementares e interdependentes. 

Por tanto, o morar como entendimento conceitual surge para nós no meio 

dessa discussão de tempos, escalas, momentos, aspectos, e como diz também 

 
 

PARAR 

 

DETER-SE 

 

ESTABELECER 

 

EDIFICAR 

Gráfico 1 : Ato de habitar “momentos”, 
iniciando-se no “parar”.  
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Segre R. (1999), o morar cumpre a dialética da espiral da história humana que 

se projeta oscilante entre desintegração e reintegração de formas e espaços, 

revalidando permanentemente os seus princípios essenciais de subsistência, 

diversificando-se superficialmente para todos os níveis sociais e culturais, mas 

que como também alertara Leon Krier3 na sua obra arquitetura: escolha ou 

destino (1978) tais variantes de formas essenciais devem sempre se basear 

nas ordens formais ou clássicas e não irem além da antropologia4 humana 

invalidando sua função original que é como manifesta também Cabrita R, A. 

(2007), o de responder ao verdadeiro programa existencial.  

No sentido da apreciação dos entendimentos da questão do morar, ponto de 

essencial entendimento para este trabalho de pesquisa, reconsideramos a 

opção de não estender à discussão conceitual sobre a vasta bibliografia ao 

respeito do tema morar, pois o caminho de destino deste trabalho aponta para 

a configuração desse entendimento nas bases da essência do ato de morar 

aplicadas na experiência local contemporânea no referente à produção 

habitacional nacional. Para isto, se optou por uma releitura descritiva e 

sintetizada das experiências e praticas da construção e edificação do morar 

sempre nas esferas do cultural, histórico e sociogeográfico. 

                                                        
3  Leon Krier (1946) é um dos primeiros e mais proeminentes arquitetos críticos do modernismo arquitetônico, 
principalmente de seu zoneamento funcional. Ele é um representante do Novo Urbanismo e Nova arquitetura clássica. 
Krier foi o primeiro laureado do Prêmio Driehaus Arquitetura em 2003.  
4 A Antropologia humana também estuda o ser humano e a sua diversidade cultural, envolve a integração de diversas 
disciplinas que procuram refletir sobre as dimensões biológicas, sociais e culturais. 



18 

 

Anacronicamente 5  a população do mundo contemporâneo ocupa hoje 

majoritariamente o espaço urbano para desenvolver o seu morar6 consolidando 

a hegemonia do morar coletivo sobre a habitação individual ou autônoma, 

opção certamente adotada pelo intensivo apoio ao morar coletivo em 

detrimento7 da habitação isolada ou dita rural.   

As origens da moradia, que tem aquela imanência 8  da cabana primitiva, 

protetora e aconchegante, se iniciam no momento em que o ser humano 

consolida o terceiro momento do ato de habitar - a edificação da habitação - 

segundo mencionado linhas acima, e tem no elemento fogo, que arde na lareira 

interna da habitação, o seu principal elemento de articulação das atividades da 

vida doméstica.  E é nessa habitação que o ser humano projeta sua natureza e 

incorpora para esse lar as suas identidades 9 , realiza suas organizações 

funcionais e transcreve seus gostos e preferências formais de acordo aos seus 

laços culturais e aspirações. Essa organização espacial que é desenvolvida e 

articulada se transforma posteriormente numa mensagem, numa ideia ou num 

conceito, que só é lido e interpretado por meio daqueles códigos de 

entendimento do que é o morar desse indivíduo num determinado espaço ou 

                                                        
5 O Ato anacrônico é um erro em cronologia, expresso na falta de alinhamento, consonância ou correspondência com 
uma época.  
6 ONU - mais de 50%, previsão em 2030 60% (Rio + 20) 
7 Dicionário – em abandono, em desgaste, descarte 
8 Dicionário – que existe sempre e é inseparável deste 
9 Estudo de Reino, J.P et al.(2006) Revista Lusófona de Humanidades e Tecnologias; n. 10 (2006): sobre identidades 
destaca o valor de uso das relações de identidades como de importância simbólica existente na construção da moradia, 
assim como mostra através do exemplo da Aldeia da Luz, onde fez seu estudo, que existe mais de uma identidade na 
organização da moradia; aquela que existe e é criada na relação com a rua, outra que vem no ambiente imediatamente 
a seguir ou de transição, a outra que é a da intimidade familiar e finalmente  aquela do afazer doméstico; em suma, as 
diversas identidades formam o que chama-se de identidade cultural da família com vida própria no seu interior e 
ancorada no seu entorno. 
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lugar, códigos ou símbolos que representam um conjunto de elementos 

próprios do lugar e que respondem ao comer, descansar, trabalhar, se 

alimentar, conversar e tudo aquilo que permite a vida doméstica, e que se 

transforma num estágio determinado de tempo no lar que revela a alma do 

habitat e o habitat na peça elementar do lugar escolhido para pagar e edificar. 

 Muitos estudos definiram esse morar como modelos criados para se 

estabelecer certas diferenciações, reconhecimentos e possíveis reproduções; 

não muito longe de servir como um exemplo clássico desse tipo de moradias é 

apropriado citar a moradia grega que tinha sempre um altar, no qual estavam 

permanentemente presentes brasas e cinzas. O dono da casa tinha a 

obrigação de manter o fogo do altar aceso, pois o “fogo só deixava de brilhar 

sobre o altar quando toda a família estivesse extinta; lar extinto, família extinta, 

eram expressões sinônimas entre os antigos” (COULANGES, 2003: 27). Em 

todo caso, altar, fogo, tradição, entre outros, simbolizam no morar da antiga 

Grécia a forma como determinada civilização se entendia e se adequava para 

desenvolver seu morar nas três escalas do habitar- como mencionado linhas 

acima – da cidade, da habitação e o da escala humana.  

Portanto destaca-se para esta discussão que o conceito de morar escolhido ou 

construído deve ser capaz além de abrigar, também responder a todas as 

pretensões e aspirações do indivíduo ou família.  

Morar se transforma então para o indivíduo em sinônimo de vários significados, 

como de segurança, de privacidade, de intimidade, de abrigo e proteção, de 

independência e espaço pessoal, de inserção e imersão, entre outros muitos 
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como mostra LAWRENCE (1987). Para este autor, o morar vem representar 

muito mais do que um núcleo territorial, mais do que uma simples ordenação 

espacial; significa uma entidade complexa que define e é definida por fatores 

arquitetônicos, culturais, econômicos, sociodemográficos, psicológicos e 

políticos que mudam durante o transcurso do tempo e se personalizam de 

indivíduo para indivíduo, ou dentre grupos de indivíduos através das culturas, 

sendo estas constantemente mutáveis e relativas. 

LAWRENCE (1995) propõe que as interpretações teóricas a respeito do 

significado do morar não devem ser consideradas de forma isolada quanto ao 

projeto, ao uso e ao significado próprio referente à moradia; existe entre eles 

uma estreita relação de origem que resulta desconfigurada espacialmente, 

mesmo que teoricamente exista a possibilidade de ser moldada, como defende 

Després. 

Para DESPRÉS (1991), que realizou uma pesquisa que tentava definir modelos 

conceituais do morar com base na cultura americana, seriam até dez os 

significados do morar encontrados na sua pesquisa (ver tabela 1). DESPRÉS 

complementa ainda, como desdobramento das suas indagações sobre o 

resultado das suas pesquisas, que é possível obter uma melhor seleção 

interpretativa e teórica do significado do morar agrupando essas interpretações 

em quatro grupos principais, que seriam: as de ordem territorial que sustentam 

o domínio espacial, a psicológica que identifica a necessidade do bem-estar, a 

sociopsicológica referente à identidade e interação e, por último, a interpretação 

 
 

 
 

 

 
Gráfico 2.  
L= lar, H=Habitar, M=Morar 
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fenomenológica e desenvolvimentista quando referida ao estímulo da afirmação 

individual e social. 

SIGNFICADOS DO MORAR  
Na tabela dos significados do Morar de Després 
pode-se ainda identificar até quatro grupos 
interpretativos relacionados entre si. O de ordem 
territorial (espacial), o psicológico (bem-estar), 
sócio-psicológico (identidade) e o 
fenomenológico (afirmação social /individual). 
A tabela é organizada a partir da relação Moradia 
– lar e subentende a inserção da edificação em 
relação ao seu meio ambiente inserido (cidade) 
por meio dos próprios significados como 
conseqüentes deste entendimento.  

         

(a) Segurança e Controle 
(b) Local para refletir ideias e valores; expressão de si mesmo. 
(c) Ambiente onde se exercem ações e modificações. 
(d) Permanência e Continuidade; local de raízes, memória. 
(e) Ambiente de relacionamentos com a família e amigos. 
(f) Centro de atividades: lazer, necessidades fisiológicas, etc.  
(g) Refúgio do mundo exterior; “santuário”; privacidade. 
(h) Indicador de status social (posição socioeconômica)  
(i) Estrutura material; estilo, características estéticas. 
(j) Lugar para se apropriar; propriedade. 
TABELA 1. Després (1991) Significado da Moradia. 
Fonte: Queiroz Brandão e Heineck,2003. 

 

1.1.2 Habitação e Qualidade: Espaços de Morar 

 

Ao longo dos séculos, inúmeros são os estudos sobre a habitação, sua 

conceituação e desenvolvimento, assim como da qualidade dos espaços de 

morar. O objetivo deste fragmento textual é apenas levantar certas questões 

ilustrativas para nosso estudo sobre as configurações do morar, embora este 

estudo pretenda rediscutir o tema não cogita aquecer uma discussão que se 

considera consolidada. Dessa forma, inicialmente são levantadas algumas 

considerações importantes de autores e estudiosos do tema da habitação e 

seguidamente a questão da qualidade habitacional para ter um diferenciador de 

análise, isto é, o aspecto qualitativo surgindo naturalmente como eixo 
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articulador e base de fundo para as discussões entre os espaços de morar 

reproduzidos ao longo dos tempos. 

O dicionário Aurélio10 indica que a palavra habitação tem procedência do latim 

habitatione, e a define como o “lugar ou casa onde se habita; morada, vivenda, 

residência”. Como discutido previamente no item anterior, outros autores se 

referem à habitação como o local do abrigo e refúgio, “local que dá proteção 

diante dos fenômenos naturais e se escolhe para ficar em segurança”. 

Corroborando com esta definição o filósofo Gaston Bachelard 11  (2000) 

menciona que “[...] a casa é corpo e é alma, é o primeiro mundo do ser 

humano”; “a casa é o nosso canto do mundo, o nosso primeiro universo, um 

verdadeiro cosmos [...]”, portanto ela abriga o devaneio, protege o sonhador, e 

permite sonhar em paz [...]; “a casa é uma das maiores forças de integração 

para os pensamentos, as lembranças e os sonhos do homem [...]. Ela mantém 

o homem através das tempestades do céu e das tempestades da vida”.  

Há outros autores e historiadores que apontam a cabana primitiva como uma 

das primeiras definições de habitação sucessora da caverna não edificada. 

Estas cabanas, feitas muitas vezes de galhos e barro seguiam diretrizes 

geométricas do imaginário formal das antigas covas das montanhas, obscuras 

e insalubres; o homem a edificou a partir de um quadrado em planta, em cujos 

vértices encontravam-se os apoios configurados por troncos de madeira, a 

cobertura era inclinada e coberta por folhas, o espaço entre os troncos era 

                                                        
10 FERREIRA, Dicionario,1986 
11 (BACHELARD, 2000 p. 24 - 26) 
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preenchido com outros troncos, que segundo Laugier 12  (1753) confiava ao 

homem o sentimento de segurança sendo a cabana, portanto, o outro estágio 

de melhoria das condições originais do habitar que o homem desenvolveu. 

Estas cabanas continuaram sendo aperfeiçoadas no decorrer dos tempos ao se 

edificar com estruturas mais resistentes, pois não brindavam total proteção. 

Como afirma Eugène Viollet-le-Duc 13  (1875), a função da cabana primitiva 

servia mais como um espaço de vida de um grupo humano, e apenas de certa 

proteção do entorno. 

O arquiteto Romano Marco Vitrúvio Polião 14  aponta que após o homem 

perceber o calor do fogo no interior da cabana, como um aconchego para 

aquecer o corpo, começou também a estabelecer comunicação mútua, ou seja, 

a conversa, e da conversação surgiu a linguagem e assim a troca de ideias, 

das ideias e dos debates foi reproduzida a construção da sua habitação – que 

segundo Vitrúvio, esta construção vem dar origem à arquitetura - com o 

decorrer do tempo, a nova edificação ou casa deixou de ser apenas um abrigo - 

mesmo mantendo ao longo dos tempos funções importantes – tornou-se o 

ambiente para uma nova unidade social e egocêntrica: a célula familiar. Com a 

                                                        
12 Marc-Anoine Laugier, em seu primeiro livro Essai sur l`architecture (Ensaio sobre arquitetura - 1753), o homem teve 
necessidade de construir sua cabana primitiva para fugir da insalubridade e escuridão das cavernas, onde  se abrigava 
contra o sol e a chuva. 
13 Eugène Viollet-le-Duc em seu livro Historie de l’ abitation humanie, de 1875. 
14 Vitruvio, foi um arquiteto romano que viveu no século I a.C. e deixou como legado a obra "De Architectura" (10 
volumes, aprox. 27a 16 a.C.), único tratado europeu do período greco-romano que chegou aos nossos dias e serviu de 
fonte de inspiração a diversos textos sobre Arquitetura e Urbanismo, Hidráulica,Engenharia, desde o Renascimento. Os 
seus padrões de proporções e os seus princípios conceituais - "utilitas" (utilidade), "venustas" (beleza) e "firmitas" 
(solidez) -, inauguraram a base da Arquitetura clássica. 
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família surge a introversão15, o isolamento, e se considerarmos que antes se 

vivia em comunidade, tribos ou simplesmente grupos, com a vida familiar surge 

posteriormente a intimidade e a domesticidade toda vez que essa célula social 

se tornou em um lar, como discutido no item anterior, um lar com identidade 

social e moral sobre um lugar de apropriação legitima. 

RYBCZYNSKI16 (1996) vai além nos seus estudos sobre as origens da casa, 

determinando que além das modificações da habitação mediante o 

descobrimento da necessidade da intimidade e da domesticidade que perdurou 

por vários séculos o novo comportamento dos seus habitantes trouxe radicais 

transformações da configuração e do desempenho da habitação, deixando 

muito posteriormente, por volta dos séculos XVII e XVIII, de ter caráter publico 

ou semi público para ser algo mais privativo e menor física e espacialmente. 

Rybczynski considera ainda que o surgimento da ideia de conforto vem a ser o 

terceiro momento do desdobramento da habitação quanto organização espacial 

e funcional assim como de hábitos e necessidades. Assim que a exigência do 

desempenho das atividades domésticas e do bem estar familiar embrionaram a 

questão da qualidade habitacional mais vista antes como simples modos de 

viver e se adaptar as condições de sobrevivência.  

A introdução de elementos simples na rotina do comportamento doméstico, 

como o se sentar numa cadeira e não mais no solo, e mais ainda se sentar e 

descansar numa cadeira confortável passa a ter um valor cognitivo e 

                                                        
15 SEGRE, Roberto, A cabana : introversão do ego p. 23 
16 RYBCZYNSKI , Witold , La Casa ; historia de una idea , p. 85 
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prevalecente no imaginário coletivo das civilizações antigas. Este exemplo 

simples de mudanças de hábitos é refletido também na organização dos 

espaços de morar que introduzem tais novidades, e isto se repete por ciclos e 

ciclos de evolução humana nas mais diversas civilizações, não 

necessariamente simultaneamente, mas como ondas que banham 

indefectivelmente todas as esferas da humanidade em algum momento. 

Com isto, pode-se especular que se as necessidades humanas - que servem 

de base dos programas construtivos de uma habitação ou casa - são 

simplificados ou modificados, estas necessidades alteradas e refletidas em 

hábitos ou modos de viver se tornam, por tendência óbvia da evolução, em 

necessidades cada vez mais sofisticadas promotoras de uma condição de 

qualificação mais envolvente, e por que não opressora, toda vez que a sua 

massificação a torna inevitável.  

O aspecto qualitativo na habitação tem uma conotação aparentemente positiva, 

a palavra qualidade17 que vem do latim qualitas sugere sempre um conjunto de 

condicionantes que se agrupam para determinar o caráter ideal ou apropriado 

de um determinado espaço ou finalmente seu grau certo de adequação. O que 

não sugere, dentro de uma escala pré-determinada, o seu positivismo ou total 

aprovação. CABRITA, R, A (1995) aponta que a relação direta entre as 

expectativas e anseios dos indivíduos e as exigências determinadas pela 

procura da qualidade e satisfação das suas necessidades tem uma contradição 
                                                        
17Dicc. Aurélio, Ferreira, Qualidade é um conceito subjetivo que está relacionado diretamente às percepções de cada 
indivíduo. Diversos fatores como cultura, modelos mentais, tipo de produto ou serviço prestado, necessidades e 
expectativas influenciam diretamente nesta definição. 
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interna, isto é, a qualidade possível de se alcançar depende do ponto de partida 

ou do estado original a partir de onde se projetam as expectativas qualitativas. 

Desta forma, quanto pior for a situação inicial, maior será a exigência pela 

qualidade, maior o número de condicionantes e variantes a resolver. Mas 

contraditoriamente também poderá se o grau de satisfação, toda vez que o 

conformismo e aceitabilidade passam a ter uma função reguladora das 

aspirações ou desejos, sendo que num quadro de ampla necessidade o pouco 

alcançado pode vir a ser muito e o muito não necessariamente ser o suficiente 

o necessário. 

A percepção da qualidade é um fator determinante toda vez que a seu 

entendimento e sua configuração dependem tanto do contexto externo, por 

onde se filtram as informações para o indivíduo e provocam os anseios e 

expectativas, assim como das características psicológicas, sócio-psicológicas 

do individuo e da família; e nesta dualidade condicional, a externa e individual, 

entrará de forma determinante sempre o fator “tempo” que fará dinamizar esta 

relação, fazendo sempre que a expectativa qualitativa almejada ou procurada 

num determinado tempo mude conforme mudam as características desta 

dualidade influenciadas positiva ou negativamente pelas suas próprias 

características e do entorno.  

RYBCZYNSKI (1996) traz para discussão importantes elementos participantes 

das transformações espaciais e das configurações sócio culturais como a 

questão do estilo e moda, desde épocas remotas, os espaços de morar foram 
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incorporando tal ou qual estilo que se adequava ou não as suas expectativas18. 

Os cenários dos diversos espaços de morar que Rybczynski apresenta 

mostram como as diversas culturas ao redor do mundo foram assimilando 

estilos e incorporando modos dentro dos seus espaços de morar, ao mesmo 

tempo, como os modos e os comportamentos se modificaram o que representa 

o caráter mutável dos espaços de morar e a eminente flexibilidade dos perfis 

individuais e coletivos.  

O espaço de morar da França do século XI que fazia predomínio dos estilos 

burgueses e o da França do século XIV só diferenciam-se nos hábitos 

predominantes resultantes da vida laboral e doméstica surgida neste intervalo 

de tempo. Desta forma, no século XIV, os estilos combinavam o morar e o 

laborar num mesmo local combinado de tal forma a atender os ofícios do 

morador ou chefe de família que predominantemente exercia funções 

artesanais, portanto seu espaço de morar era basicamente dividido numa área 

de depósito ou despensa de material (normalmente no porão), outra de 

exposição e de trabalho (obrigatoriamente na abertura com a rua) e uma nave 

posterior onde se desenvolvia a vida doméstica (cozinhar, comer, dormir e 

receber visitas num mesmo lugar). No espaço de morar da França do século XI 

predominavam fortemente estilos de morar medievais onde os conceitos de 

habitação e família eram pouco desenvolvidos, se caracterizando por vezes em 

                                                        
18 O ser humano tem por natureza social ser induzido por uma espécie de segurança instintiva de aceitação social e 
portanto, da não rejeição que o condene ao isolamento, o que de fato é anti-Natura do ser humano toda vez que é um 
ser social por natureza, que vive e convive e sobrevive em grupo.  
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um grande e único salão onde a mobília doméstica era mínima, portanto os 

hábitos e comportamentos também o eram; a repressão das liberdades e o 

estado serviçal da época caracterizava as habitações dos servos ou habitantes 

em meros depósitos de dormir, a exemplo das camas que serviam não só de 

descanso, mas ao mesmo tempo de depósito de roupas e outros tecidos e que 

faziam às vezes de colchão aproveitado o estilo predominante das camas em 

forma de arcas - e a simplificação do espaço de morar ou apenas como dito 

anteriormente de dormir- era também expostos nos bancos ou lugares onde se 

sentar, os que normalmente eram uma espécie de baús, ou seja, com dupla 

função o de guardar e sentar.  

Se os espaços de morar e sua organização espacial seguem as regras do 

tempo e das normas sociopolíticas e culturais esta é, por tanto, uma regra 

assumida, quer voluntariamente quer impositivamente. No entanto, se 

apreciamos outro exemplo que Rybczynski apresenta em que a ordem social 

não se sobrepõe ao estilo ou modo imperante de uma determinada região, o 

que pode parecer antagônico ao dizer da maioria dos exemplos conhecidos 

onde a ordem espacial segue uma frequência vertical influenciando e 

predominando nos demais escalões sociais, e onde os estilos, modos e hábitos 

se copiam ou impõem, no caso dos Países baixos como da Holanda do século 

XVII a ordem parece se projetar inversamente ao acontecido em outros 

espaços.  

Na Holanda do século XVII, a feminizacão dos espaços de morar como 

menciona Rybczynski (1999 p. 81) vem a ser uma das maiores revoluções da 
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organização espacial doméstica, onde a concepção do morar é depositada na 

figura materna sob o consentimento da figura masculina e com o amparo das 

normas locais. Na época, o grupo familiar, que era desde os tempos medievais 

e burgueses provido de grande quantidade de serviçais e outras mordomias, foi 

reduzido ao numero mínimo e ao mesmo tempo foram regulamentadas suas 

funções a partir do estado, estabelecendo rígidos compromissos e obrigações 

tanto dos patrões como dos serviçais. 

 A partir deste fato os hábitos mudam no espaço de morar e a figura materna 

passa a ter o maior controle das decisões. Toda vez que suas 

responsabilidades e participação na vida doméstica aumentará com esta 

redução, a mulher escolhe o ambiente da cozinha como seu lugar de comando 

e domínio do espaço de morar, as regras estabelecidas agora tem uma 

conotação austera quanto aos estilos predominantes e passam a ter um caráter 

dignificante e estratégico – isto a dizer dos outros tipos de cozinha da Europa 

medieval e burguesa onde a cozinha tinha um lugar secundário e pelo de um 

modo geral amorfo19 quanto à sua funcionalidade e importância. Este lugar 

‘cozinha’ incorpora os anseios e expectativas de quem sempre lidou com o 

trabalho doméstico e o domina espacialmente. O limpar e manter a casa limpa, 

impor regras de uso interno da habitação e de comportamento, entre outras 

atribuições que a dona de casa adquiriu, reproduziram novos estilo de morar 

com aparente matiz feminino, mas que no resultado final consolidou a 

                                                        
19 Dicionário – sem forma determinada (Amorfo).   
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intimidade , a vida familiar e o lar domestico se projetando do interior para o 

exterior da suas comunidades.  

Também eram funções da mulher da antiga Grécia cuidar da casa, da 

economia doméstica, do preparo de alimentos e da confecção das roupas, mas 

não podiam sair de casa e passavam toda a parte da manhã em rituais de 

embelezamento. Era hábito dos cidadãos gregos a vida ao ar livre. O clima 

quente e seco propiciava este convívio. As atividades frequentes dos cidadãos 

gregos eram: encontrar amigos, fazer compras, praticar exercícios, festas 

religiosas, cuidar de assuntos. Só os homens livres eram cidadãos. Os 

escravos trabalhavam para que os gregos tivessem mais tempo livre para o 

lazer. Com isto, a parte interna dos espaços para o morar eram de acordo com 

as posses de cada família, o piso poderia ser desde terra batida ou até possuir 

ladrilhos e mosaicos de modo geral as casas gregas possuíam uma única 

entrada, através da qual se acessava o pátio, elemento de articulação dos 

cômodos. O pátio era calçado, tendo em seu centro um cântaro de argila e uma 

cisterna para o armazenamento da água. Nos pavimentos superiores, 

acessados por escadas externas, localizavam-se os quartos. Um dos cômodos 

da casa, gineceu20, era destinado à reclusão das mulheres. Os cômodos não 

possuíam divisões físicas. Eram poucos os móveis. A população pobre vivia em 

cortiços e não possuía fogão. A comida aquecida era comida em tavernas. 

                                                        
20 “Cenas do gineceu, o aposento das mulheres. No registro superior, mulher sentada e servas no do centro, mulheres 
tecendo (à E, um fuso; no centro, um tear).” 
www.warj.med.br 
 



31 

 

Havia grande quantidade de mortes por doenças, devido aos poucos recursos, 

principalmente devido à escassez de água e consequente falta de higiene. A 

água era transportada para reservatórios públicos, onde a população se 

abastecia. As latrinas eram cavadas no quintal. Havia latrinas comunitárias. 

Existiam casas de banho públicas, mas tinham status de bordel. 

 

 

  

 

 

 

Para os Romanos a invenção de elementos construtivos como o arco e de 

novos tipos de concretos permitiu fazer edificações de vãos maiores. A casa 

torna-se elemento de ostentação da família; esta era voltada para pátios e 

elementos tipo colunatas, onde poderiam existir fontes e lagos. O aposento 

mais importante da casa era o triclíneo21, que funcionava como sala de jantar, 

salão de banquetes e local para recepção de convidados. Outros cômodos 

menores funcionavam como escritórios e salas de recepção privadas. Não 

havia muita mobília, mas esculturas e pinturas murais eram abundantes. As 

cortinas serviam para dividir o espaço, eram símbolos de privacidade como as 

                                                        
21 Triclíneo  afirmava também importância simbólica e de status. 

 

 A B  C   D  E  F  
   
Figura 1 : Ilustrações Grécia Antiga:  A.Teatro de Delphi - Parnassos, B.Moradia Grega -piso cerâmico,C. Cidades Compactas- maior segurança entre si, D. Moradia com único acesso- 
pátio articulador dos ambientes, E. .Vaso grego – desenhos das atividades femininas e F. Colunatas gregas que se voltam para o pátio principal. Fonte LABHAB-UFRJ. 

 
Figura 2  Ilustrações Roma Antiga: A. Planta B. Pátio Interno C. Perspectiva 
Fonte: LABHAB-UFRJ 
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portas. O seu uso criava um interior versátil, adaptável. O dormitório era 

afastado da parte pública da casa. As fontes e lagos eram abastecidos pela 

mesma água que abastecia as latrinas e banhos. A presença de latrinas 

também era um diferencial econômico. As decisões políticas começaram a ser 

feitas por senadores e pelo Imperador. Os homens começaram a viver mais 

tempo no interior de suas casas, onde também realizavam seus negócios.  

 

 

 

 

  

 

A maioria das casas da Idade Média tinha um único cômodo. Uma abertura 

improvisada ou buraco na parede fazia a vez de janela, a porta ou entrada 

principal era fechada com uma espécie de cortina em couro ou tecido, o piso 

era de terra batida com juncos e era comum uma lareira de pedras em círculo 

no meio do ambiente, com uma pequena abertura no telhado para escoar a 

fumaça. O dormir – que não era entendido como um ato íntimo - acontecia 

nesse único ambiente onde todos dormiam juntos, vestidos, usavam colchões 

de palha para se deitar ao lado dos animais domésticos como galinhas e 

porcos e até vacas e ovelhas. No aposento das mansões senhoriais a cama era 

                         A      B 
Figura .3 - Ilustrações  Vida Medieval: A. A invenção da latrina – revoluciona as melhorias nas casas 
senhoriais  B. Atividades domésticas - casas simples.  Fonte LabHab- UFRJ. 
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o móvel mais elaborado, com cortinas, colchões de pena e dosséis. As vidraças 

dessas casas eram feitas com pequenos painéis de vidro. Uma das inovações 

nas mansões senhoriais de toda a Europa Medieval foi a introdução da latrina. 

E era comum a cozinha ser construída à parte para diminuir o perigo de que a 

casa pegasse fogo.  

No Renascimento, arquitetos introduziram nos espaços de morar diversos 

novos conceitos, especialmente nas casas da elite, ampliando seus espaços e 

transformado em cômodos ambientes que exerciam sua função a partir de um 

mobiliário especifico como biblioteca, escritório, gabinete entre outros e 

dotando-os de caráter privado.  Os jardins eram enfeitados e implementados 

para o lazer, o namoro e o aprecio de musica, a sala fortaleceu sua função 

primordial de articuladora de múltiplas atividades, o quarto em conexão com a 

sala serve de descanso e de recinto para guarda das riquezas e valores, assim 

como a alcova vem a ser um quarto de dormir geralmente sem janelas, o 

escritório e o gabinete são cômodos de apoio aos labores administrativos dos 

donos da casa. As casas destinadas aos pobres não podiam abrigar uma 

família muito grande, de várias gerações ou de prole numerosa, essa habitação 

de apenas um cômodo era dividida com uma das partes localizadas mais 

próxima da janela e a outra mais distante.  

Além destes exemplos de organização dos espaços de morar que 

acompanharam a suas normais evoluções sociais e regionais e predominaram 

sobre grande parte dos outros povos, também podemos colocar os casos dos 

espaços de morar que são configurados a partir de um grande evento 
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inesperado e impositivo, que incorpora conceitos sobre outros pré – existentes, 

como no caso das civilizações de colonização espanhola na America Central e 

Sul. SANTOS, M. (1999 p: 114), indica que “eventos” como esses acontecem 

numa fração determinada de tempo e tem caráter qualitativo, assumindo 

simultaneamente a responsabilidade final da matriz temporal e espacial do 

lugar. Santos ainda reforça que esses eventos são absolutos, únicos, 

eficientes, irreversíveis, e que onde se instalam há mudança, pois o evento é 

uma brutalidade eficaz que quando se emerge não há escapatória e uma nova 

história se propõe impondo novas características e transformações.   

Nos espaços de morar das civilizações pré-Inca e Inca22 com a colonização 

espanhola dos séculos XVI até a primeira metade do século XIX, como conta 

MONTESINOS (1920), as tribos que conformam o antigo império Inca seguiam 

o regime socialista teocrático de administração pública,  onde as atividades 

eram coletivas e a organização dos espaços de morar assim eram 

configuradas, o sentido de propriedade só era concedido ao Inca ou imperador, 

o dormir era coletivo como nos povos da idade média europeus, um grande 

ambiente com janelas invertidas para o interior que serviam mais de guarda 

volumes temporários, no interior as famílias se agrupavam e dividiam espaços 

com os animais domésticos como vicunhas, lhamas, guanacos entre outros, o 

pé direito sempre alto, cobertura em palha e em formato de duas águas, o piso 

era de terra batida, uma única porta principal era localizada no médio de uma 

das paredes todas elas em pedra ou barro e pedra, o preparo de alimentos e o 

                                                        
22 Dicionário Aurelio. Inca sig. rei supremo do império, descendente direito do Sol (Deus).  
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comer era coletivo, as latrinas eram normalmente localizadas nos espaços de 

futuro cultivo, como os “andenes”23(terraços) servindo posteriormente como 

adubo após cobertos com terra e seguindo o processo de cuidado das terras 

para a função agrícola. Com a chegada dos espanhóis e a conquista 

consolidada no século XVI a mudança mais radical é a administração pública 

do estado Inca e com isto uma nova configuração espacial foi imposta, a 

expropriação territorial e a incorporação progressiva de elementos construtivos 

reproduzem espaços de morar superpostos, os recintos comunais ou coletivos 

do desenvolvimento das atividades dos indígenas têm agora donos particulares 

e o morar passa ser configurada a partir das concepções destes novos donos. 

As crônicas de Garcilazo de La Vega24,um dos mais importantes relatos sobre a 

colonização espanhola no império incaico descrevem brilhantemente como o 

ato de apropriação espanhol dispensou o existente construído para o ato da 

substituição e se ergueu sobre as estruturas existentes sem que 

necessariamente a preservassem, como no caso da cidade de Cuzco onde 

aproveitando as coincidências dimensionais e de escala dos espaços 

encontrados e edificados pelos incas os espanhóis reconfiguraram esses 

espaços e paulatinamente e deram sentidos funcionais aos ambientes, os 

jardins ou pátios internos reorganizam a vida doméstica dos colonizadores 

enquanto que definem as tipologias mais utilizadas de organização funcional 
                                                        
23 Andenes Dic Terraços elevados de laterais normalmente em pedra e cobertos por terra, espaço destinado para o 
cultivo nas civilizações incas. 
24 Garcilaso de la Vega foi um historiador peruano, Pertenceu à época dos cronistas pós-toledanos, durante o período 
colonial da História do Peru, sua obra prima: "Comentários Reais dos Incas", chegou a ser vetada, nos Vice-reinos 
do Peru e Buenos Aires, pela coroa espanhola ao ser considerada judiciosa e perigosa para os seus interesses. 
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das habitações, a tipologia em formato de “U” com entrada lateral, e outra 

entrada de serviço conectada a outro pátio lateral dominavam espacialmente a 

edificação porquanto as suas dimensões em relação ao todo, foram 

incorporados os halls de entrada e vestíbulos, assim como arcos e 

posteriormente as sacadas em materiais leves todas estas referidas de estilos 

neoclássicos, rococós e outros vindos das arquiteturas ibéricas dominantes dos 

séculos XVI e XVII.  

 

 

 

 

 

 

             

 

                
 

           
 

Figura.4. Ilustrações de habitações sociais na cultura Inca. Fonte W.F. 2010  
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A Era Industrial, em meados do século XIX, experimentou possivelmente os 

maiores desafios na organização e configuração dos espaços de morar. Os 

tempos eram difíceis, as crises, o adensamento populacional nas grandes 

cidades, as pragas e doenças, entre outros eventos impulsionaram o 

aparecimento de novos conceitos e formas de entender a domesticidade, a 

intimidade, e como destacará Rybczynski, o conforto. A decoração dos 

ambientes adquiriu destaque, mas os objetos produzidos industrialmente 

tornaram-se banais. A classe média adquiriu móveis e objetos que jamais havia 

visto antes, o que fez valorizar os produtos artesanais. Em meados do século 

XIX surgiram os cortiços com dezenas de habitantes por cômodos. A vida em 

família mudou muito, todos trabalhavam e viviam amontoados em ambientes 

insalubres. Não existia mais privacidade e os laços formados entre vizinhos e 

companheiros de trabalho eram muito fortes. A privada com caixa d’água 

elevada e válvula foi criada no final do século XVIII, mas seu uso só se 

generalizou depois de 1850. Mesmo assim, os penicos eram a preferência de 

muita gente. Durante as décadas de 1920 e 1930 os eletrodomésticos 

começaram a encher as cozinhas da classe média do mundo industrializado. 

Havia uma tendência para casas menores e mais fáceis de limpar. As cozinhas 

ganhavam maior importância e passaram a se localizar junto à sala de jantar e 

não mais no porão. 

 

 

A        B    C 
Figura .5.  Ilustrações era industrial: A. Invenção da privada de caixa alta,  
B e C eletrodomésticos.  Fonte LABHAB-UFRJ.  
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1.1.3 Adequação e Dignidade; Moradia Social. 

...“é uma necessidade e direito fundamental, absoluto, universal, inalienável e 

imutável, é um direito humano básico muito além de qualquer consideração 

legal” 25 

Conceituar por meio da moradia a dignidade da vida foi expresso e consolidado 

consensualmente como tal em diversos documentos internacionais como 

resposta a críticos momentos da vida humana e das sociedades. Estes 

documentos tão significativos, entre suas premissas comuns, se referem à 

questão da moradia digna como aquela que abrange aspectos relacionados 

com a cultura, segurança alimentícia, vestuário, efetividade, participação e 

segurança física, onde o último citado se relaciona diretamente com a moradia 

e lhe gera o suporte físico a essa dignidade, e é a mesma que a reconhece 

como essencial para concepção da dignidade humana. 

A dignidade humana, por sua vez, está intrinsecamente ligada aos direitos 

econômicos, sociais e culturais, ou seja, como mencionado na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (1928):  

 “os direitos humanos são interdependentes e indivisíveis,” 26 

                                                        
25 Texto que faz parte da Declaração Internacional dos Direitos Humanos o qual declara diversos instrumentos de direito 
internacional e uma ampla gama de tratados que vêm compor um sistema de proteção aos Direitos Humanos e, 
portanto, transcende universalmente para atender mais precisamente à necessidade de um sistema de tutela aos 
direitos fundamentais do homem em nível global.  
26 A Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948, foi o manifesto produzido como resultado das desumanas 
práticas de extermínio e demais atrocidades ocorridas nas grandes guerras e para ser um instrumento de resguardo e 
proteção para a não volta de quaisquer outras práticas como as ocorridas nessas guerras. 
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O que também implica dizer que os direitos civis e políticos não sobrevivem 

sem os direitos econômicos, sociais e culturais ou vice-versa.  

No mesmo documento no artigo 25, nº 1, ainda se cita que: 

"Toda a pessoa tem direito a um nível de vida 

suficiente para lhe assegurar e à sua família a 

saúde e o bem-estar, principalmente quanto à 

alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à 

assistência médica e ainda quanto aos 

serviços sociais necessários, e tem direito à 

segurança no desemprego, na doença, na 

invalidez, na viuvez, na velhice ou outros 

casos de  perda de meios de subsistência por 

circunstâncias independentes da sua 

vontade". (...) 

 

(...) “todo ser humano tem o direito de dispor 

de um espaço habitável, para seu uso 

exclusivo com um nível de vida adequado 

para si e para sua família”;  
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Portanto, para estabelecer o entendimento universal sobre adequação e 

dignidade em relação ao quesito moradia e que lhe conferem essa condição de 

habitat digno segundo a Declaração Universal de Direitos Humanos, podemos 

sintetizar esses fatores na tabela a seguir: 

 

FATORES FUNDAMENTAIS E DE UM HABITAT DIGNO : 
 

A habitação digna deve dar: Abrigo, privacidade, segurança e intimidade pessoal e familiar; 

estabilidade e durabilidade estrutural, iluminação, aquecimento e ventilação; saneamento e 

infraestrutura básica; qualidade ambiental saudável e adequada; localização adequada e 

acessível em relação ao trabalho, além de promover as condições para fazer efetiva a 

integração e interação entre indivíduos, famílias e sociedade. 

 
                 Tabela 2.  Fatores do habitat digno segundo a Declaração Universal de Direitos Humanos (1948). 

Assim, por outro lado, a configuração de uma habitação adequada se constitui 

no fator fundamental para que o homem venha a desenvolver plenamente a 

sua cidadania, com isto os parâmetros fundamentais unificados ao nível global 

se encontram estabelecidos no Pacto Internacional de Direitos Econômicos 

Sociais e Culturais das Nações Unidas (1991), e disponibilizadas para a 

humanidade como descrito na seguinte tabela: 
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FATORES FUNDAMENTAIS DE DIREITO À  MORADIA ADEQUADA  

 

a). Segurança legal de ocupação :  

Todo individuo deve contar com um determinado grau de segurança que garanta a sua proteção legal contra o despejo forçado, 
agressão e outras ameaças. Os Estados são obrigados portanto a adotar medidas para garantir legalmente esta segurança. 

b). Habitabilidade :  

Toda habitação habitável deve ser adequada em termos de proporcionar espaço apropriado a seus ocupantes e usuários, oferecendo-
lhes proteção frente às variações climáticas e outros perigos para a saúde decorrentes de problemas estruturais e vetores de doença. 

c). Acessibilidade:  

Significa conceder habitação adequada a todos os que a ela têm direito, incluindo os grupos mais desfavorecidos. Habitação acessível 
tem seus custos financeiros suportados a um nível que não ameaça a satisfação das outras necessidades básicas e que deveria se 
tornar principal objetivo de proteção de uma política pública.  

d). Disponibilidade de serviços básicos,  materiais da constru ção e infraestrutura : 

A habitação adequada para garantir a saúde, segurança, conforto e alimentação dos seus ocupantes deve permitir o acesso 
sustentado aos serviços básicos como de água potável, energia elétrica, aquecimento, instalações sanitárias e de limpeza, meios de 
 conservação de alimentos, sistemas de recolha e tratamento do lixo, esgotos e serviços de emergência. 

e). Localização : 

Uma habitação adequada deve localizar-se em lugares que facilitem o aceso a opções de emprego e serviços sociais incluindo à 
educação, à cultura, à saúde e à recreação, de maneira tal que o acesso a esses serviços não implique, em termos de custo de 
deslocamento e transporte, uma carga excessiva no orçamento familiar. Também não se devem construir moradias em lugares 
contaminados ou próximos a estes, que ameacem o direito à saúde dos seus ocupantes. 

f). Adequação cultural : 

A Habitação adequada quanto à sua arquitetura e os materiais de construção utilizados também deve manter e responder à 
identidade de seus habitantes, incorporando e facilitando o acesso aos serviços tecnológicos modernos sem interferir de maneira 
inadequada nas suas próprias dimensões culturais. 27 

Tabela 3. Fatores sobre o direito a moradia adequada elaborado pelo Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Comitê DhESC) das Nações Unidas (1991) 

                                                        
27 Também descrito no texto do Habitat Internacional Coalition (HIC), rede de ONGs que trabalham com o tema da 
habitação, e que desenvolveu uma ferramenta de monitoramento utilizando até 14 elementos constitutivos do direito à 
habitação. Esses elementos se desprendem das obrigações que os Estados contraíram ao ratificar diferentes tratados 
internacionais e outras leis comumente aceitas. A partir desses elementos foi possível identificar os componentes do 
direito humano à habitação adequada. 

O Comitê dos Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais 
(DhESC) das Nações Unidas 
(ONU) em 1991 elaborou um 
conjunto de Fatores que 
sintetizavam as discussões a 
respeito do direito humano à 
moradia adequada, este conjunto 
de fatores estabelecia 
parâmetros básicos sobre os 
atributos mínimos da qualidade 
da moradia compatíveis com a 
dignidade humana sempre em 
consideração com o ambiente 
natural, construído assim como 
todo o sistema de infraestruturas 
dos serviços públicos urbanos e 
rurais indispensáveis para o 
resguardo da dignidade humana. 
A promoção desse direito por 
meio dos fatores fundamentais 
está ao mesmo tempo alinhada à 
importância de nortear as 
políticas e ações dos Estados e 
de disponibilizar à população civil 
um instrumento universal que 
garanta, mesmo em tribunais 
internacionais, o cumprimento 
desse direito fundamental. 
(SOUZA, U. 2008:31) 
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A partir destas diretrizes universais e ideais sobre moradia adequada e digna, 

os países no plano internacional como os da Europa ou da própria América 

Latina, por exemplo, têm reinterpretado e adequado tais diretrizes dentro do 

direito legal e civil de cada um dos seus contextos. Pode-se citar, por exemplo, 

o caso pioneiro da Alemanha que após a segunda grande guerra consolidou o 

direito civil à moradia digna dentro da sua Constituição Política,28 que refletiu 

diretamente em outros países como a Bélgica na sua constituição de 1920,  

ratificada em 1994, e a Espanha de 1938, ratificada em 1978, que enfatizaram 

inclusive a composição de uma vida humana configurada sobre esse conceito 

de dignidade. Por outro lado, não menos singular, a constituição de 1976 da 

Republica de Portugal,29 que reconhece até em termos de dimensões espaciais 

esse direito à moradia digna e adequada; todas elas afirmam essa necessidade 

no aprofundamento da questão da moradia como essencial no desenvolvimento 

das suas cidadanias.   

Na America Latina o caso do Brasil é também particular, no entanto pioneira, na 

inclusão desta discussão de direito à moradia e das obrigações governamentais 

em função da defesa deste direito, como redigido em sua constituição de 1988, 

pode-se dizer que a própria constituição não trata o tema com a clareza 

necessária e precisão do alcance do direito à moradia digna e adequada; isto 
                                                        
28 A Constituição Política da Republica de Weimar, Alemanha em 1919 aprovou um artigo que se dirigia exclusivamente 
ao direito civil à moradia adequada e digna, e após a segunda grande guerra este artigo foi ratificado nas Constituições 
da Baviera, Bremen e Berlin. 
29 A Constituição da República Portuguesa, de 1976, assim definiu o direito à moradia em seu art. 65, transcrito aqui em 
parte: "1. Todos têm direito, para si e para sua família, a uma habitação de dimensão adequada, em condição de 
higiene e conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar". 
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quanto aos exemplos citados previamente, pois a Constituição impôs ao Poder 

Público (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) uma "competência-

dever" de satisfazer esse "direito-necessidade" humana, conferindo assim à 

União a competência para instituir diretrizes para a habitação (art. 21, XX) e ao 

Município a competência para promover programas de construção de moradias 

e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico (art. 23, IX), 

isto é, a deliberação sucessiva de responsabilidades para a construção do 

direito básico, o que na prática se reflete na dispersão e desintegração da 

aplicabilidade da responsabilidade constitucional. 

Por outro lado, ainda na America do Sul, temos também o caso da Colômbia na 

sua Constituição de 1991, ratificada com alterações em 2005, segundo a qual o 

Estado reassume as obrigações e deveres da promoção de moradia digna sob 

o desenvolvimento prévio de Diretrizes Oficiais Governamentais, fato que veio a 

favorecer a implantação de Políticas Públicas voltadas ao âmbito das 

habitações para os menos favorecidos.  

Nos outros países como o Peru, Equador, Bolívia, Uruguai, Paraguai, 

Argentina, entre outros, inclusive da America Central,  o tema ainda se debate 

nas suas constituições com certa resistência das suas forcas políticas internas 

produzindo constantes readaptações de forma a limitar favoravelmente a 

atuação do Estado em determinados contextos como no caso da República do 

Peru, que na sua constituição de 1979 reconhecia o direito à moradia adequada 

e digna, mas esse artigo da constituição foi posteriormente substituído na 

constituição de 1993 sob a bandeira da defesa da qualidade de vida das 
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pessoas a partir da  promoção intensiva da Saúde Publica e do Trabalho. No 

Chile e da Bolívia, com a respectiva consideração e distanciamento das suas 

próprias potencialidades econômicas e características, o tema foi direcionado 

principalmente à viabilidade de instrumentos jurídicos e de acesso ao crédito 

apenas para a compra e aquisição da moradia, e no caso chileno para além da 

aquisição da moradia no apoio às iniciativas de implementação dos processos 

de produção de moradias.  

Como visto, as diversas reinterpretações sobre a promoção da moradia digna a 

partir dos direitos universais se tornaram um tema de alta complexidade de 

aplicação e cumprimento pelos diversos países, reproduzindo como 

consequência direta dessa prática de uso político sobre o direito à moradia 

digna o conhecido déficit habitacional, que ocorre quando há falta de moradia 

para um determinado grupo da sociedade, o que pelo geral acaba em grande 

parte composto pelas camadas mais pobres das sociedades, o que por sua vez 

reproduz outros conflitos sociais como de exclusão, segregação, entre outros. 

O reconhecimento dos estados ou países em dar atenção a essas camadas da 

população desprotegidas de moradia veio a instrumentalizar a ação do aparato 

estadual para inicialmente classificá-las e posteriormente assumir o 

atendimento a estes por meio de políticas e programas de interesse especial; 

eis que a classificação de moradia social surge e que hoje bem se conhece 

também por Habitação de Interesse Social no âmbito das convenções 

internacionais, havendo também sido denominado previamente de Habitação 

Popular, baixa renda, entre outros.  
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No entanto, o reconhecimento e a classificação de interesse social destas 

moradias e as ações direcionadas ao seu atendimento por parte dos órgãos 

oficiais nem sempre apontaram para o atendimento qualitativo de forma a 

configurá-las em adequadas e dignas. Estas habitações sociais, em grande 

parte dos países, em especial os da America Latina, África e outros do 

denominado terceiro mundo, tiveram um atendimento de caráter caritativo e 

compassivo, postura política que foi introduzida na própria concepção e no 

imaginário social em total detrimento das reais condições e aspirações de uma 

moradia digna e adequada para todas as pessoas. 

Embora o interesse social da habitação se manifeste e se caracterize 

principalmente em relação ao aspecto qualitativo de inclusão das populações 

de menor renda por meio de moradia adequada e digna, esta moradia vem por 

si se manifestar e reivindicar o direito de preservação ambiental, cultural e de 

próprio risco. Com isto o desenho da moradia se tornou um elemento de uso 

estratégico, seja político ou social, sendo utilizado inclusive como forma 

experimental de subsistência da vida humana. 

A função da habitação passa a superar as mínimas condições do entendimento 

do morar e vema transmitir significados e aspirações de diferenciação e 

territorialidade dos seus habitantes em relação aos seus semelhantes próximos 

e fora dos seus grupos de vizinhança. (RAPOPORT,1984). 
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1.2 Experiências Estrangeiras: A Construção do Conc eito 

De acordo com as delimitações e definições dos entendimentos sobre o morar 

discutidos no item anterior, são a seguir apresentados alguns dentre os muitos 

exemplos significativos e emblemáticos da produção do morar no plano 

internacional, mostrando seus desafios e soluções face a seus contextos e 

problemas. E como a resposta a essas demandas produziu uma concepção 

particular sobre a questão da moradia, mais especificamente sobre o processo de 

incorporação às diretrizes da procura da moradia adequada e digna, focando mais 

especificamente na configuração produzida dos seus conceitos sobre o morar. 

O objetivo desta apresentação característica de cada um dos exemplos escolhidos 

é de reforçar a importância da análise e da identificação das propostas sobre o 

valor da construção de um determinado conceito de morar, e dessa forma 

colaborar para criar um repertório de informações, suporte às discussões 

posteriores sobre a configuração do morar do atual Programa Habitacional 

Brasileiro. Portanto, o critério de seleção dos exemplos responde ao interesse de 

aproximar diversos contextos, momentos e lugares de modo a permitir explorar as 

questões que se aproximem das diretrizes universais sobre o morar, discutidas no 

item anterior, e ao mesmo tempo a reinterpretação crítica sobre o tema.  

Por outro lado, não se trata tampouco de uma revisão exploratória nem 

contestadora desses exemplos, mas apenas do uso criterioso e seletivo das suas 

próprias informações extraídos da bibliografia específica, a partir das suas próprias 

leituras, sempre focada na configuração do morar reproduzida por essa 

concepção, mais uma vez a contribuir com o objetivo deste trabalho de pesquisa. 
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 A ordem de apresentação não é estritamente cronológica, mas pretende ser, toda 

vez que entende-se que a inerente interferência e influência de ideias e 

entendimentos prévios à concepção de um determinado conceito se manifesta 

presente em toda proposta de forma direta ou indireta, o que permite ao mesmo 

tempo o entendimento linear da evolução e desenvolvimento do conceito ao longo 

do tempo e do espaço em que se produzem as experiências. 

Tradicionalmente, a configuração do conceito é entendida como a etapa mais 

singular e essencial do processo criativo, concretizar a ideia principal do projeto 

requer reconhecer a necessidade de um momento especial dentro do processo 

criativo; existem diversos métodos e caminhos para se atingir esse objetivo, no 

caso da habitação, o de comparação analógica sempre foi um recurso muito 

utilizado, assim como o do isolamento e separação, e a experimental, no caso da 

moradia social sempre esteve presente.  

 

1.2.1 Os CIAM e os fundamentos da habitação mínima 

Sem duvida que a fundação dos CIAM30 no ano de 1928 simbolizou a grande 

porta para o impulso de novas ideologias e a vitrine ideal para a exposição das 

diversas correntes de pensamento dos arquitetos, urbanistas, e cientistas 

envolvidos no comportamento e desenvolvimento das cidades e dos seus 

habitantes.  

                                                        
30 CIAM – Congrès Internationaux d’Architecture Moderne – Congresso Internacional de Arquitetura Moderna -  
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A “Carta de Atenas”, 31 uma das maiores contribuições dos CIAM em mais de 

trinta anos de atividades, veio a revelar a existência da necessidade de articular 

conceitos e práticas que, em especial na arquitetura, eram de vital importância 

que fossem analisados, discutidos e internacionalizados oportunamente. A 

discussão em torno da “Unidade Mínima,” que foi o foco principal do CIAM II 

realizado em Frankfurt em 1929, trilhou o caminho das discussões nos temas 

dos futuros encontros dos CIAM que se concretizaram de forma eficiente na 

Carta de Atenas. As máximas que esse documento estabeleceu: trabalhar, 

habitar, circular e recrear, foram mais do que pilares do movimento moderno e 

leis do funcionalismo, simbolizam o instrumento incontestável para a aplicação 

de uma nova ordem de pensamento e de um novo conceito de viver. 

Os Temas dos CIAM A primeira fase dos CIAM (Congressos I - III) tratava da construção de habitações 
sociais em larga escala como reflexo emergencial da conjuntura político-social do 
pós-guerra e a questão da habitação mínima incorporada ao uso racional de 
custos, técnicas e distribuição do solo que foram eixos norteadores das 
discussões. Na segunda fase dos CIAM (Congressos IV - V) o foco estava na 
questão urbana, na escala monumental, na “limpeza urbana”, “na tábua rasa” 
como regeneradores do espaço sob os parâmetros de uma cidade funcional 
zoneada. A terceira fase (Congressos VI ao VII) é o início da contradição e 
contraposição à fase anterior e ao seu principal manifesto, “a carta de Atenas”, 
que foi considerada inadequada à complexidade do contexto e do planejamento 
urbano da época. A última fase (Congressos VIII - X) promove a mudança para a 
cidade ideal com inter-relações funcionais das atividades humanas e seus valores. 

CIAM I Fundação dos CIAM 
CIAM II Unidade Mínima da habitação 
CIAM III Desenvolvimento Racional do Lote 
CIAM IV A cidade funcional, “Carta de Atenas” 
CIAM V Moradia e Recreação 
CIAM VI Podem nossas cidades sobreviver 

CIAM VII Sobre a Cultura Arquitetônica 
CIAM VIII O coração da cidade 
CIAM IX A carta da Habitação 
CIAM X Team X 
Tabela 4. - Quadro indicando os temas abordados pelos CIAM. 
Fonte: S. Colin, 2003. 

                                                        
31 Paulo Bruna em “Os Primeiros Arquitetos Modernos” (Edusp 2010),faz uma revisão aprofundada dos momentos em 
que aconteceram os CIAM, reabrindo o debate sobre a real relevância da Carta de Atenas, principalmente a de 1933, 
considerado como manifesto principal dos CIAM em relação à arquitetura e o urbanismo em um período de grande 
crescimento urbano. Bruna sugere a revisão dos conceitos de “moderno” e “modernidade” e contrapõe a cojuntura 
político-social dos pós-guerras como fator predomínante nas propostas e estabelecimento dos lineamentos da Carta de 
Atenas, destacando que este conjunto de fatores e conceitos simbolizou apenas uma postura necessária diante do 
cenário existente, mas que carecia de abrangência e validez universal como era a pretensão da Carta de Atenas. 
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O discurso sobre a habitação mínima no CIAM II surge como produto de um 

contexto que se debatia entre a qualidade existencial do ser humano e sua 

procura pela dita industrialização acelerada, promotora do aumento do poder 

dos países que concentravam suas sedes nas principais cidades. Épocas onde 

os campos consolidavam períodos de êxodos dos seus habitantes que se 

entregaram às cidades industriais à procura de oportunidades para subsistir 

aumentando os contingentes de cidadãos operários nas cidades, que por sua 

vez não contavam com a infraestrutura adequada nem dimensionada para essa 

nova massa de pessoas. 

A formação dos chamados bairros operários Europeus como os de Londres de 

1890 com 5,6 milhões de habitantes, de Paris com 4,1 milhões de habitantes e 

de Berlim com 1,6 milhões de habitantes (HALL, 1988) são uma fiel 

representação de um cenário emergencial ao mesmo tempo oportuno para a 

implantação de uma nova ordem. 

Propostas, experiências, diretrizes, exposições, eventos, e demais formas de 

atacar o problema sobre as condições de “habitabilidade” existente na época 

fizeram parte do quadro de antecedentes e premissas das discussões do CIAM 

II. Desde Ernest May, arquiteto propulsor de importantes reformas sobre 

urbanismo e habitação na Alemanha, Walter Gropius e o próprio Le Corbusier, 

entre outros grandes nomes e representantes do movimento moderno, todos 

coincidiram em manifestar que o caso da habitação voltada para a população 

 
 

 
Figura 6A.  Ilustrações CIAM, Proposta de Habitação duplex, 
1929. Fonte: AYMONINO, C.1973.   
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operária de escassos recursos deveria ser tratado com atenção especial no 

CIAM II.   

Com isto, a análise do contexto sob as premissas de ataque sobre como 

entender e responder ao problema foram apresentados, o diagnóstico 

decadente e precário da Europa de início de século e do pós-guerra que se 

desenvolvia em cidades inadequadas e insalubres, passou a ter um discurso 

próprio com a exposição do CIAM II que prometeu um debate prático e ao 

mesmo tempo doutrinário e até pedagógico. Os arquitetos vanguardistas da 

época aliviaram as expectativas dos cidadãos ao proclamar que aquelas 

cidades deveriam ser transformadas e reconfiguradas, mas além das cidades 

modificadas eles também enviaram as mensagens de que os modos de vida 

dos próprios habitantes também deveriam mudar para acompanhar essas 

propostas.  

A exposição do CIAM II, quando inaugurada em Frankfurt, mostrou mais de 

duas centenas de exemplos de como os arquitetos visavam o tema da unidade 

mínima de habitação, foram selecionados e apresentados projetos e propostas 

produzidos e/ou construídos a partir de um espírito não conservador de encarar 

o processo criativo de projeto da forma mais inovadora possível. Portanto, o 

fator comum de todos estes projetos, que na sua maioria eram procedentes da 

Alemanha e dos países próximos, era a racionalização do projeto e da 

construção, fator que fazia frente diretamente ao processo de estandardização 

e construção seriada, a qual era presente na memória e no inconsciente das 

populações europeias logo após as grandes guerras.  

 
 
Figura 6B . Ilustrações CIAM, “Cozinha de Frankfurt”, mobiliário para o 
trabalho doméstico. No esquema inferior esquerdo são mostrados os 
trajetos internos. Fonte: BRUNA, Paulo. Edusp. 2010. 
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Com isto a representação e ilustração dos projetos expostos faziam um 

destaque enfático nas vantagens e virtudes da metragem quadrada, do custo 

construtivo, da capacidade reprodutiva e se esforçaram inclusive em 

dimensionar e elementos construtivos e compositivos como esquadrias portas, 

escadas e mobiliário doméstico como camas e cadeiras entre outros que são 

do cotidiano das pessoas e se aproximam a procurar uma interação entre 

pessoas e modo de viver, entre pessoas e proposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                       
Figura 6C . Ilustrações CIAM Plantas de Unidades Mínimas. Distribuição racional dos espaços. 
Fonte: LABHAB-UFRJ.  
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Gropious agitou os debates com as ideias sobre habitar mínimo em formato de 

tipologias de apartamentos coletivos com forte tendência de verticalização, mas 

ao mesmo tempo ele debatia pela não verticalização, como profetizava Le 

Corbusier. Para Gropious, verticalização apenas desde que sejam 

considerados maiores entre espaços entre os prédios, para garantir insolação 

adequada a partir de maior liberdade de implantação, fato de que May já era 

convencido, pois essa tipologia afastava aos habitantes das conexões 

ambientais e das relações comunitárias.  

 

A fórmula recomendada para fluir nesse debate continuava a ser a discussão 

da unidade mínima, mas ao final o que era considerado como “mínimo”?  

 

Ernest May, responsável pela publicação da revista “Das Neue Frankfurt” (A 

Nova Frankfurt) a qual representou um manifesto sobre habitação social, 

entende sua explicação sobre o que é a unidade mínima por meio de estudos e 

ensaios onde é claro perceber que a preocupação quanto à determinação do 

mínimo vai mais ao encontro consolador do que era observado no cenário 

existente, ou seja, uma defesa contra o lado adverso da pobreza e desamparo,  

onde o rótulo de mínimo resultava ser uma bandeira de esperança mas 

também o era aliada à compatibilização de interesses econômicos e financeiros 

da indústria da construção, uma vez que a racionalização que visava a Figura 6D . Ilustrações CIAM . Prauhein Arq. Ernest May  
Fonte: Bruna , Paulo ( Edusp 2010)  
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industrialização com diminuição ao mínimo necessário para existência com 

qualidade só poderia ser benéfica para este setor ao ser reproduzida em 

grande escala.  

 

Por outro lado a noção de mínimo, quando desconectada dessa análise 

quantitativa anterior e colocada no plano qualitativo, adquire uma dimensão 

maior e se estende inclusive ao plano subjetivo; SOUZA, U. (2008:55) postula 

que o conceito de mínimo que normalmente na arquitetura está associado às 

dimensões mínimas físicas dos ambientes que compõem a moradia, e também 

se compõe de valores e requerimentos existenciais que o espaço material não 

poderia por si só quantificar. 

Na atualidade, é fato que o conceito contemporâneo de mínimo está muito além 

do físico e mesmo até subjetivo, se considerarmos as espacialidades e 

alcances das mídias e conexões virtuais onde o espaço pode ser quase que 

imensurável e suas necessidades físico-espaciais muito diversas, dinâmicas e 

instáveis.  

Contudo, a grande contribuição que se desprende desta experiência e que a 

vincula diretamente com o tema deste trabalho está no entendimento crítico das 

exigências contextuais e sua resposta científica e metodológica, isto é, o uso 

dos recursos técnicos em função da criação de um novo pensamento alinhado 

às demandas, necessidades e aspirações dos habitantes num determinado 

tempo e espaço.  

 

         
 

 
 
 

 
 
Figura 6E. Ilustrações CIAM . case colletive- Charlotten - Berlin. 
Fonte: do Autor, 2012. 
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1.2.2 Cidades Jardim: morar intermediário, campo-ci dade. 

O cenário da Inglaterra precedente às Cidades Jardim concebidas por 

Ebenezer Howard no início do século passado era comum ao restante da 

Europa, isto quer dizer: doenças, fumaça negra das fabricas e indústrias, 

insalubridade, promiscuidade, falta de oportunidades, adensamento das 

grandes cidades, entre outras mazelas reproduzidas pela industrialização das 

cidades.  

O conceito teorizado por Howard ao promover as Garden Cities se direcionou à 

valorização dos modos de viver do campo e da cidade e concentrava sua 

estratégia em fazer que ambas se integrassem de forma a se contrapor ao 

cenário cinzento, matizando-o preferencialmente do verde da vegetação. Surge 

então o modelo de viver da Garden-City que defende esse modo intermediário 

como elemento articulador da qualidade habitacional. Para isto Howard propôs 

que esse espaço intermediário se integrasse a outros de forma a criar bairros e 

consequentemente cidades, espaços estes definidos como núcleos os quais se 

conectam entre si por um sistema eficiente de transporte público e ao mesmo 

tempo separados por cinturões de vegetação que não fazem função isoladora, 

mas sim integracionista. 

Ao mesmo tempo Howard idealizou a criação de núcleos de atividades diversas 

de suporte aos bairros, como serviços, comércios e outras atividades incluindo 

espaços verdes e de recreação, o sistema viário era proposto hierarquizado e 

totalmente conectado. A primeira Cidade-Jardim, Letchworth, foi projetada em 

1903 com traçado simples, claro e informal, diferentemente de configurações 

 
 
Figura 7A. Ilustrações Cidade Jardim de Ebenezer Howard – diagramas de 
princípios de crescimento das cidades. 
Fonte: Letchworthgardencitynet . 
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geométricas rigorosas de tradição clássica renascentista, com um centro 

urbano ou núcleo composto de muita vegetação e arborização e certamente 

também de edifícios públicos, próximo à estação principal.  

  

Figura 7 B. Ilustrações Cidade Jardim. Letchworth 1903, primeira Cidade Jardim 
projetada. Fonte: Letchworthgardencitynet . 

Figura 7 C. Ilustrações Cidade Jardim.  Welwyn  1920, segunda Cidade Jardim 
projetada. Fonte: Lucey,Norman 2006  

 

Essa cidade foi dividida em regiões de aproximadamente 5.000 habitantes, 

cada uma com suas próprias infraestruturas, de acordo ao proposto na 

concepção de Howard. O desenho urbano proposto pelos arquitetos Unwin e 

Parker segue o pensamento de Camillo Sitte que propunha o traçado orgânico 

próprio à escala humana com referência às cidades medievais que eram mais 

próximas ao campo. 

As habitações para as diversas classes sociais formam blocos isolados entre si, 

recuadas do alinhamento do terreno, com jardins fronteiriços. As ruas têm 
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acesso secundário com “cul de sac” e passeios com gramas, arbustos e 

árvores que dão continuidade ao verde dos espaços públicos. Além desses 

aspectos a cidade foi pensada como auto-suficiente em termos de indústria e 

terras agrícolas, diferente da ideia de subúrbio. 

Welwyn, a segunda Cidade Jardim, projetada por Louis de Soissons em 1920, 

foi uma ousadia de Howard de planejamento regional, visto que havia uma 

impossibilidade de se desenvolver uma política urbana abrangente e de âmbito 

nacional. Uma das características mais felizes de Soissons para Welwyn foi o 

cuidado com a preservação das condições ambientais originais e ao mesmo 

tempo em que se criaram amplos espaços verdes para recreação, 

principalmente na periferia da cidade central, ao longo dos limites dos cinturões 

agrícolas. 

Contudo, as Cidades Jardins que Howard implantou e que foram editadas sob 

as diretrizes do seu livro To-Morrow: a peaceful path to real reform lançado em 

1898 e reeditado posteriormente em outra edição de 1902 sob o titulo Garden 

Cities of To-morrow concentravam seus objetivos em configurar uma sociedade 

modelo onde a valorização do pedestre prevalecesse, onde a diversidade 

tipológica das habitações fosse fator constante, as conexões via transporte 

publico/trem fossem incentivadas, entre outros fatores, mas principalmente 

Howard pretendia demonstrar que era possível obter uma boa qualidade 

ambiental, não só das áreas ou núcleos principais mas de todo o conjunto 

urbano. 

   

 

   
 

   
 
Figura 7 D. Ilustrações Cidade Jardim. Fonte: Lucey,Norman 2006  
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Cabe destacar que o setor financeiro sempre esteve por trás desta proposta 

pioneira como agente instigador e muitas vezes promotor das iniciativas das 

Gardens Cities, a valorização imediata e a especulação de terras não se 

dissociaram da construção das cidades jardins pelo contrário se somaram ao 

desafio cada vez mais dinâmico da especulação e descaracterização dos 

conceitos que acabaram finalmente sendo substituídos por valores e princípios 

capitalistas e de mercado.  

As tipologias habitacionais que inicialmente promoviam a integração 

comunitária e a vida coletiva foram sendo paulatinamente desarticuladas, assim 

como a ausência do controle municipal ou governamental dos serviços públicos 

instalados e posteriormente ausentes juntos contribuíram à descaracterização 

do conceito original das Garden Cities demonstrando que o sistema proposto 

para um determinado modelo só poderá ser auto-suficiente quando todas as 

pecas que compõem o sistema se mantenham interconectados e vigentes.   

 

1.2.3 O PREVI e os novos paradigmas da habitação. 

O concurso do PREVI 32  (Projeto Experimental de Viviendas), realizado na 

cidade de Lima, Peru em 1968 deve sua consagração em grande parte à 

valiosa participação dos mais renomados arquitetos da época e aos próprios 

arquitetos nacionais, entre os participantes internacionais destacam-se nomes 

como: James Stirling, Aldo Van Eyck, Jossic, Woods e Candillis, Charles 

Correa, Christopher Alexander, entre outros, que somaram esforços para 

                                                        
32 PREVI- Proyecto Experiemental de Viviendas 

Figura 8 A.  – Ilustrações PREVI-PP1. Vista Aérea do Proyecto 
Experimental de Viviendas -Proyecto Piloto 1 ( PREVI-PP1) em 1974 ao 
final das obras. Fonte: P.Land 1974  
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transferir para as gerações futuras novas posturas de pensar e de fazer 

arquitetura.  

Na época do início do PREVI, a capital Lima apresentava um forte quadro de 

deterioração e precariedade em diversos setores da cidade, especialmente nos 

assentamentos espontâneos ocupados informalmente localizados 

majoritariamente nas áreas desérticas da cidade, conhecidas também como os 

“cones” ou extremos físico - geográficos da região metropolitana;  

panorama decadente e ao mesmo tempo emergencial estimulou para que a 

formulação da iniciativa do PREVI encontrasse um lugar apropriado e prioritário  

dentro da ONU (Organização das Nações Unidas), a qual viria a ser a co-

financiadora desta iniciativa por médio dos seu Programa para o 

Desenvolvimento (PNDU) junto ao Governo Peruano. 

O objetivo principal desta parceria era incorporar às Políticas Públicas para 

Habitação Social resultantes do PREVI para atender a problemática da questão 

habitacional no país para ser aplicados e construídos inicialmente na cidade 

metropolitana, com vistas a ser replicados em qualquer outra cidade do país, 

quanto do exterior.  

O PREVI era composto por quatro Projetos Piloto, cada um deles atendia uma 

área especifica do problema habitacional. O Projeto Piloto1 (PP1) tinha como 

objetivo principal construir um conjunto de unidades habitacionais com 

propostas inovadoras tanto para a questão do projeto quanto para o da 

construção, visando convocar um concurso internacional com a participação 

dos mais destacados nomes da arquitetura mundial da época. O Projeto Piloto 

 
 
 

        
 
Figura 8 B.  – Ilustrações PREVI-PP1. Na parte superior se mostra a 
Implantação final do PREVI-PP1, sendo indicados em vermelho os locais 
das praças de vizinhança, uma das principais características do projeto 
que buscava também promover as relações de vizinhança. Na parte 
inferior, as praças e o equipamento urbano produzido pelo PREVI em 
estado original e atual. Fonte: ININVI-Peru e do Autor 2012.  
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(PP2) propunha-se trabalhar com as melhorias habitacionais e com a 

renovação dos setores em séria deterioração da cidade; já o Projeto Piloto 3 

(PP3) visava trabalhar com os loteamentos e terrenos e a sua infra-estrutura 

básica assim como a autoconstrução de habitações. Depois do grande 

terremoto de 1970, que acabou por abalar todas as estruturas sociais e 

urbanas e físicas do País, criou-se um Quarto Projeto Piloto (PP4), o que 

objetivava desenvolver sistemas de autoconstrução com ênfase na resistência 

sísmica. 

O PP1 é referencia atual a todo o PREVI internacionalmente. Não só devido à 

grande difusão e expectativa que promoveu o concurso entre os arquitetos, 

mas também pela grande oportunidade dos profissionais da construção e do 

projeto de poder dar outra resposta quanto aos paradigmas vigentes do 

modernismo em relação à Habitação Coletiva e Multifamiliar de alta densidade. 

Temas que dominavam todas as esferas pensantes e responsáveis pelo 

desenvolvimento e produção do habitat moderno e suas soluções 

arquitetônicas e urbanísticas. 

Dessa forma, o PREVI - PP1 foi proposto para que viesse a desenvolver um 

novo modelo de soluções, inicialmente experimentais, visando a se tornar em 

outro modelo habitacional para as futuras expansões urbanas das cidades. 

Esse novo modelo, segundo as diretrizes do concurso para o PP1, estaria 

composto de pequenos bairros ou de conjuntos habitacionais interligados, com 

Baixa Altura e Alta Densidade33 (BAAD) em contraponto direto com o proposto 

                                                        
33 BAAD- usado pela primeira vez nos CIAM 

             
 

                                  

 

        
 

 
Figura 8 C.  – Ilustrações PREVI-PP1. Propostas dos Arquitetos James 
Stirling, Charles Correa e Aldo Van Eyck para o concurso de PREVI- PP1 
seguindo as diretrizes de implantação em formatos de Clusters ou 
ramificações, de edificações em Baixa Altura Alta Densidade (BAAD) para 
um total de 1.500 casas do tipo casa-pátio. Fonte: editado pelo autor 
sobre material do INIVI- Peru (Instituto de Investi gación y Vivienda) 
1998. 
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pelo modernismo, isto é, ao dizer do conceito reproduzido dos monoblocos 

verticais das “máquinas de morar” do tipo construído em Marselle por Le 

Corbusier.  

Assim mesmo, as habitações ou casas propostas para o PREVI – PP1 seriam 

concebidas ou configuradas todas do tipo “casa-pátio”, o que possibilitaria a 

flexibilidade e o crescimento das unidades em etapas posteriores à ocupação 

inicial. Estas unidades, por sua vez, ao serem agrupadas em núcleos ou células 

de vizinhança, no formato conhecido como de clusters 34  ou ramificações, 

formariam um plano macro de implantação, com o qual a escala humana e a 

circulação de pedestres evidenciariam sua primazia hierárquica diante do 

automóvel assim como as relações de proximidade e vizinhança se 

desenvolveriam no novo bairro nos espaços livres comunitários próprios e 

projetados especialmente para esse fim, sendo adequadamente 

complementado com mobiliário urbano próprio e desenhado para o PREVI-

PP1, assim como do projeto paisagístico, este último entendido também como 

de vital importância para o desenvolvimento social comunitário. 

 
O objetivo original do concurso era à construção do PP1 por etapas, sendo a 

primeira de 1.500 habitações do projeto vencedor do concurso, para um total 

final de 20,000 unidades numa área final de 40 Ha. Após o concurso o 

prestigioso júri internacional, modificou algumas das regras do concurso, tanto 

na questão da execução, assim como da concepção (FERRER, 2012); a 

                                                        
34 Os clusters se caracterizam por ter uma via principal que conecta os núcleos que 

conformam o conjunto de vizinhanças. 

   

      
 

 

 
 
Figura 8 D.  – Ilustrações PREVI-PP1. Propostas do Arq. Christopher Alexander 
para o concurso de PREVI-PP1 seguindo a metodologia dos “pattern  
languages”. Na parte superior ainda há uma analogia com a concepção da 
implantação seguindo a proposta do seu livro “notes on the Synthesis of form”. 
Há a concepção de pequenas vilas, praças, loja, estacionamento periférico à vila, 
etc. A plantas baixa e superior das casas correspondem às casas-pátio a partir 
da organização conceitual da metodologia dos patterns. Fonte: editado pelo 
autor sobre material do INIVI- Peru (Instituto de I nvestigación y Vivienda) 
1998. 
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modificação polemica em respeito a execução foi à construção de todos os 

projetos por amostras mínimas de forma a aproveitar as valiosas contribuições 

dos projetos apresentados (26 propostas no total, entre as duas categorias de 

participantes, estrangeiros e nacionais) e o da concepção, pela nova 

configuração tipológica que cada proposta teve que reapresentar (amostras 

mínimas de grupos de15 a 18 unidades habitacionais alternando tipologias e 

disposições espaciais do desenho urbano).  

 

As discussões e ressalvas em respeito as modificações do júri sobre a 

concepção se referiam principalmente ao comportamento das amostras 

reapresentadas e repensadas para uma escala micro, toda vez que estas 

faziam parte de uma concepção macro e se acreditava que o seu 

desmembramento pudesse vir a descaracterizar e invalidar a proposta original.  

 

De certa forma a diretriz principal sobre o conceito dos clusters, que era fator 

comum a todas as propostas favoreceu o novo arranjo permitindo que as 

características e objetivos iniciais em respeito ao desenho urbano fossem 

preservados, do mesmo modo que as diretrizes iniciais quanto a tipologia, o 

partido, a hierarquia, entre outros conceitos sobre a habitação, que cada 

proposta tinha incorporado e se tornaram suporte para que o novo bairro viesse 

a representar a nova expressão do espírito de vizinhança e uma nova conquista 

da arquitetura e do urbanismo demonstrando a sua capacidade permanente de 

romper com práticas e paradigmas.  

   
  

       
 
Figura 8 E.  – Ilustrações PREVI-PP1. Antes e depois (1974-2012) das 
casas construídas da proposta do Arq. Christopher Alexander para o 
concurso de PREVI- PP1. Fonte: ININVI- Peru e do Autor.  
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1.2.4 Experiência Americana: USONIAN houses e o org anicismo. 

 

As Usonian Houses constituem-se em uma série de projetos especiais de 

casas de Frank Lloyd Wright, a própria nomeação de “Usonian” palavra 

derivada da abreviatura de United States of North America, incorpora o próprio 

sentido e conceito dos projetos, os quais se identificam diretamente com o 

estilo americano de viver e ser, esses projetos foram criados logo após a época 

da “depressão” dos Estados Unidos (finais dos anos 1930). Estes foram 

concebidos seguindo os conceitos do organicismo, e ao mesmo tempo com 

uma preocupação com o controle de custos tão presente no contexto pós 

guerra. Eram casas destinadas às “pessoas comuns”, mas sem por isto, abrir 

mão do conforto e da beleza.  

Pretendia-se criar um tipo de residência que tivesse seu custo reduzido, 

destinada à classe mais atingida pela grande depressão e acostumada às 

relações de espacialidade e conforto, estas casas por sua vez representavam a 

tentativa relevante de possibilitar uma volta ao campo com integração total à 

natureza, já que a distância aos maiores centros seria minimizada com a 

popularização do automóvel, indústria da qual o país sempre teve domínio e 

incorporou seu uso ao cotidiano dos americanos facilitando-lhes o acesso a 

mobilidade, em outras palavras a economia de tempo nos deslocamentos. 

Para Wright, a simplicidade sempre foi fundamental e a entendia como a 

eliminação de tudo que não era necessário. Para ele, a simplicidade seria uma 

 
 

 
 
Figura 9 A.  – Ilustrações USONIAN HOUSES.  
Na parte superior a Benjamin Henken House 
(1949) mostrando uma das intenções das 
USONIAN HOUSES, ressurgir espontaneamente 
da natureza. Na parte inferior the Goetsch-
Winkler House (1939) mostra o automóvel como 
elemento integrante da concepcao do morar 
americano na visão de F. L. Wright.  Fonte: 
Thomas Heinz 2007  
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qualidade que mede o verdadeiro valor de uma obra de arte.  Plasticidade e 

Continuidade são outros conceitos de Wright no conjunto de ideias que se 

conjuram e ajudaram para finalmente definir o que se determinou como de 

“Organicidade”, que consequentemente com as ideias e conceitos que ele 

mesmo praticava, era o resultado da continuidade da conjugação de diversos 

elementos e de materiais, sem emendas aparentes, sem interrupções bruscas 

ou impostas, sem complexidade compositiva nem construtiva; ele propunha que 

o organicismo era onde a composição do produto deveria fluir naturalmente e 

se integrarem uns aos outros e ao entorno onde estiverem propostos. 

Pode-se dizer que o conceito de orgânico, de modo geral, está ligado à 

observação da natureza e posterior adaptação de suas formas e estruturas 

para aplicações diversas; dar a algo a semelhança a um organismo vivo e em 

harmonia com o todo, com a mínima interferência do que não seja natural. 

Segundo Wright, principal representante do organicismo, um dos principais 

conceitos é o de unidade, ou seja, a união entre arte, ciência e religião para 

criação do edifício ideal, criado não somente para atender a interesses 

funcionais, mas também e ao mesmo tempo para promover a felicidade e o 

bem-estar dos ocupantes.  

Outro conceito importante é o da integração da parte com o todo, que seria a 

natureza por si só. Esta natureza está em constante mudança; logo, o edifício 

também muda, adaptando-se ao longo do tempo ao todo do qual faz parte. 

Levando-se a um nível macro, esta mudança natural com o passar do tempo 

leva a pensar, por outro lado, nas adaptações feitas a um edifício a partir de  
Figura 9 B.  – Ilustração USONIAN HOUSES.  The Sol Friedman 
House, Frank Ll. Wright (1949).  Fonte: Thomas Heinz 2007  
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necessidades criadas com a modificação do seu entorno ao longo do tempo; 

daí vem à semelhança inegável da própria cidade a um organismo vivo, em 

constante mudança e movimento. 

 
 

                          Figura 9 C.  – Ilustração USONIAN HOUSES.  The Jacobs Friedman House, Frank Ll. Wright (1949). 
Fonte: Thomas Heinz 2007  

 
 Em seu livro The Living City, de 1958, (uma revisão do seu livro anterior The 

Disappearing City, de 1932), Wright concebe uma cidade ideal e utópica, 

denominada de Broadacre City, constituída de diversas características utópicas 

consideradas por ele ideais, tais como: baixa densidade, descentralidade, 

dispersão e setorização. Esta cidade baseava se na utilização do automóvel em 

larga escala com avenidas expressas, na utilização de modernos meios de 

comunicação, fusão entre urbano e rural, tudo agrupado em uma democracia 
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Ideal, de acordo com a sua filosofia. O ponto de partida dessa concepção 

estava no entendimento do funcionamento das Usonian  houses e das 

necessidades dos seus habitantes. 

 Este plano para uma cidade ideal traduz-se no plano urbanístico, a ideologia de 

Wright de que a construção ideal deveria parecer perfeitamente parte do 

entorno –a natureza – como se estivesse surgindo dela própria, no momento 

em que, aproveitando-se do uso das superhighways, que diminuiriam o 

problema do fator distância, para exaltar a moradia em terrenos grandes, de 1 

acre (4.047 m2, aproximadamente), que possibilitariam ao morador a 

possibilidade de produzir produtos para seu próprio consumo em sua 

propriedade, como num retorno à vida no campo. De acordo com sua ideologia, 

o primeiro passo para a emancipação do morador da cidade seria o retorno 

gradual do instinto agrário primitivo. Além disso, Wright se mostra contra a 

“perpendicularidade exagerada”, existente nas grandes cidades: as sobras 

geradas pelos arranha-céus recaem sobre o entorno aglomerado, traduzindo 

uma exploração “egoísta”.  

Wright é um dos mais importantes arquitetos de todos os tempos, suas obras 

são marcantes e dotadas de uma aura especial de integração com a natureza 

através das formas e materiais utilizados. O organicismo é um conceito tão 

amplo e subjetivo que nem mesmo o próprio Wright consegue defini-lo com 

exatidão, mas apenas por conceitos. Estes conceitos podem facilmente ser 

levados para o campo do urbanismo, pois são baseados na importância da 

 
 

 
Figura 9 D.  – Ilustrações USONIAN HOUSES.  The Pope-Leighey 
house in Woodlawn, Virginia (1939), exemplo de Usonian House 
em formato de “L” e com uso claro de materiais naturais como  a 
madeira e tijolos de argila. Fonte: Thomas Heinz 2007  
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perfeita integração da parte com o todo e com a natureza, ou seja: do micro ao 

macro. 

As Usonian Houses de Frank Lloyd Wright foram idealizadas para promover a 

aproximação entre seus ocupantes (com elementos como lareira central e a 

planta em L voltada para um jardim em alguns casos), com conforto e bem-

estar, concebendo uma moradia simples mas ao mesmo tempo aconchegante 

e acessível à classe média, seu público alvo. Pode-se dizer que a satisfação 

dos moradores, a integração com a natureza é algo que hoje se denomina 

“qualidade de vida” os princípios que sempre nortearam os projetos de Wright, 

como em  sua Broadacre City. 

Em relação ao organicismo aplicado ao projeto arquitetônico, Twombly (1979) 

observa que a palavra “unidade”, recorrentemente no discurso organicista de 

Wright, estrelava-se intimamente ligada com a palavra “natureza”, a qual para 

ele representa a unidade plena entre todas as coisas. O que também era para 

Wright, a base apropriada para todas as relações sociais. 

 Para o mesmo autor, Wright possuía sobretudo um sentimento de preservação 

ambiental, uma relação filosófica com a casa; cuja existência antecedia sua 

construção; seu significado é, na verdade, aqueles que representa para seus 

moradores. Era justamente a Ideia de natureza em constante mutação, o que 

Wright costumava comparar a construção de uma casa com o crescimento de 

uma árvore: dinâmica, viva. 

 Benevolo (1989) coloca a ideia da subjetividade do organicismo e 

consequentemente da configuração das Usonian, como algo que pudesse ser 

 
 
Figura 9 E.  – Ilustrações USONIAN HOUSES.  No 
plano The Broadacre City (1934) F.L. Wright 
sintetizava sua preocupação com o crescimento 
das cidades respondendo com o conceito de 
arquitetura orgânica à escala urbana, propondo a 
associação entre cultura urbana e rural com o 
objetivo de valorizar e melhorar a qualidade de vida 
dos habitantes mostrando as vantagens da vida do 
campo. Fonte: Mc Carter, R.  1997:246 
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sobrepujado por características formais. Mas, na verdade, as próprias formas 

são expressões do orgânico, com curvas e mesmo com retas, também 

existentes na natureza. Além disso, o uso de materiais naturais e locais das 

Usonian Houses apresentava a mínima interferência de acabamento, como por 

exemplo, no caso da madeira, material muito utilizado em sua construção. 

Esses materiais não costumavam serem pintados ou deformados; o 

procedimento comum era polir ou encerar, com o objetivo de preservar suas 

características originais. 

 Muitos autores estabelecem uma relação paradoxal entre organicismo e 

racionalismo, explicando um em função do outro (FORESTI, 2008). Zevi, por 

exemplo, diz que o organicismo seria uma evolução do racionalismo, embora 

nem todos os autores concordem. Mas, apesar de terem conceitos diferentes, 

ambos possuem características semelhantes, que os tornam correntes do 

Movimento Moderno. De Fusco (1981) é um dos que estabelece esta relação 

entre as duas correntes, associando o organicismo à teoria alemã de 

Einfühlung, conceito entendido como simpatia ou empatia simbólica. 

 

 

 

 

 

 

 
 

     

               
Figura 9 F.  – Ilustrações USONIAN HOUSES.  Diversas tipologias das Usonian Houses. Na parte superior 
de esquerda para direita: Planta compacta, a hexagonal e a diagonal. Na parte inferior a tipologia em “L”e a 
linear, observando-se em todas a proposta modular compositiva de F.Ll. Wright. 
Fonte: Storrer, W.A. 2006  
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1.3 Produção Nacional do Morar: Síntese da Trajetór ia 

A produção habitacional existente no Brasil antes dos anos 30 era de 

responsabilidade da iniciativa privada, numa época em que a economia se 

baseava no setor agrário exportador. A partir de 1930 o processo de 

industrialização brasileiro se afirma, constituindo um caminho de desenvolvimento 

e modernização da sociedade. O Estado passa a investir em infra-estrutura 

urbana e regional visando o desenvolvimento industrial e a substituição das 

importações. 

Durante o primeiro governo do Presidente Getúlio Vargas foram construídos os 

primeiros conjuntos habitacionais para determinadas categorias profissionais, 

utilizando-se recursos dos novos Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs). 

Em 1946 é criada a Fundação da Casa Popular cujos objetivos eram a construção 

de moradias, o apoio à industria de materiais de construção e a implementação de 

projetos de saneamento. Entretanto, desde a sua criação até 1964, quando foi 

extinta, não chegou a produzir 17 mil unidades. Em 1942 é aprovada a primeira lei 

do inquilinato que congelou o valor dos alugueis até 1964.  

Em 1950 o processo brasileiro de industrialização entra em uma  etapa, mediante 

a produção de bens duráveis e de produção. A massificação do consumo de bens 

modernos passa a integrar a vida e as habitações das pessoas nos subúrbios mal 

servidos de infra-estrutura e com baixos padrões de urbanização. Neste período, o 

processo de provisão habitacional era fortemente controlado pelo Estado, que 
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legislava sobre concessões de créditos para a indústria da construção civil e 

regulação dos aluguéis privados. 

A modernização do aparato produtivo brasileiro historicamente contornou a 

realização da reforma agrária. Desde o advento da industrialização que a estrutura 

agrária não é vista como fonte de desenvolvimento econômico nem como de 

democracia política. Ao contrário, as modificações realizadas na estrutura 

fundiária e de trabalho rural sempre estiveram associadas com a concentração de 

capitais. No período de 1940-60 a população brasileira passou de 41 milhões para 

70 milhões de habitantes, com taxa de urbanização aumentando de 31% para 

45%. A este incremento populacional correspondeu um aumento do número de 

assentamentos irregulares nas cidades e uma extensão irracional da malha 

urbana que consolidou as periferias como local de moradia da população de 

menor renda.  

Frente à necessidade de maiores investimentos habitacionais, foi criado o Sistema 

Financeiro de Habitação (SFH)35 logo após a tomada do poder pelo regime militar, 

em 1964. O gigantesco investimento de recursos financeiros no setor ocasionou a 

mudança no perfil das grandes cidades por meio da verticalização das edificações. 

No âmbito deste Sistema, o Banco Nacional de Habitação (BNH)36 era sinônimo 

de presença estatal centralizadora na área da produção e distribuição habitacional 

no período de 1964-86. O novo regime militar, por sua vez, estava interessado em 

                                                        
35 O SNH foi instituído pela Lei nº 4.380/64. 
36 A criação do BNH surgiu de propostas articuladas pelo Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Estado da 
Guanabara e pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (conforme Arretche, 1990: 24).  
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aumentar sua popularidade concentrando o projeto de política urbana na questão 

habitacional. 

Esse sistema constituiu-se em um dinâmico mercado imobiliário baseado na 

concessão de crédito habitacional com fonte de recursos própria, oriunda da 

poupança voluntária e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). O 

mercado foi segmentado em dois setores: um dirigido às classes de renda média e 

alta, operado pelos agentes privados do sistema (agentes financeiros, produtos e 

construtores imobiliários) e outro dirigido aos setores de baixa renda, operado por 

agências estatais. Em relação ao primeiro, a regulamentação estatal definia os 

parâmetros gerais da concorrência entre os agentes privados e estabelecia suas 

condições de operação no mercado. Com relação ao mercado de baixa renda, o 

Estado constituiu agentes promotores públicos (as Companhias Estaduais e 

Municipais de Habitação) para produção e comercialização das habitações com 

associação à iniciativa privada. Ambos os sistemas, entretanto, foram geridos pela 

lógica de operação da empresa privada: o autofinanciamento, isto é, a garantia de 

retorno dos financiamentos concedidos e a compra da casa própria como 

modalidade básica de acesso à moradia.  

O modelo privatista da atuação estatal no setor criou mecanismos de seletividade 

baseados na renda do adquirente, isto é, na comprovação da sua capacidade de 

pagamento das prestações. Assim, a segmentação do acesso implicou a 

segregação espacial daqueles com menor capacidade econômica de se integrar 

ao sistema. 
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O SFH foi incapaz de atender às necessidades habitacionais da população 

brasileira, sobretudo a de baixa renda37 . Entretanto, cerca de 4,4 milhões de 

unidades foram financiadas pelo sistema no período de 1964 a 1986, 

representando 27% do incremento do estoque de moradias urbanas no período, 

estimado em 16,6 milhões de unidades (incluindo todos os mecanismos de 

produção informal, inclusive). No período de 1979-80, a participação foi de quase 

50%38. O SFH também contribuiu para a recuperação da economia pela indução 

de investimentos maciços no setor da construção civil, alimentando a extensão 

das obras de saneamento e abastecimento de água. A partir da década de 70, a 

aceleração da acumulação agudizou a concentração da riqueza, excluindo amplas 

camadas da população dos benefícios da produtividade.  

A crise econômica que se seguiu nos anos 80 e 90, o arrocho salarial e a queda 

do poder aquisitivo tiveram como conseqüência a inadimplência, que atingiu o 

SFH, culminando com a extinção do BNH. Neste processo, surgem e consolidam-

se os “movimentos de mutuários” exigindo mudanças na política habitacional 

oficial. O rombo deixado pelo Fundo de Compensação das Variações Salariais, 

que tinha por objetivo cobrir o saldo residual dos financiamentos imobiliários do 

SFH, chega atualmente a R$ 67,4 bilhões. 

Após a extinção do BNH, em 1986, a questão habitacional passou a ser tratada de 

forma dispersa em diversos órgãos da estrutura governamental federal. À Caixa 

                                                        
37 Isto é claramente demonstrado quando o BNH registrou, em 1985, cerca de 200 mil unidades 

construídas e não comercializadas, frente a um déficit calculado à época de 7 milhões de unidades, 

devido à falta de poder aquisitivo. 
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Econômica Federal coube o papel de agente operador do FGTS e ao Banco do 

Brasil a regulamentação dos depósitos em poupança. A política habitacional 

passou a ser redirecionada para programas de aquisição de lote urbanizado, 

produzido em parceria com Prefeituras ou em mutirão dos próprios moradores. 

No final de 1989 foi reestruturado o FGTS, criando-se o Conselho Curador do 

Fundo, com representação do governo federal, empregadores e empregados. Foi 

estabelecido que no mínimo 60% dos seus recursos seriam destinados a 

programas de habitação de interesse social, fixando-se a taxa média mínima de 

juros para financiamento em 3% ao ano. Entretanto, em 1990 restringiu-se a 

possibilidade de os juros serem subsidiados e em 1998 essa possibilidade foi 

totalmente descartada, quando a taxa de juros foi unificada em 6%. Essas 

medidas dificultaram ainda mais o acesso das famílias de baixa renda aos 

financiamentos habitacionais.  

Ao longo da última década, as normas de distribuição de recursos do FGTS foram 

se distanciando ainda mais das famílias carentes. No período de 1995/2000, os 

financiamentos para a faixa de até 3 salários mínimos utilizaram 11% dos 

recursos; a faixa de 3 a 5 salários mínimos utilizou 12%; a faixa de 5 a 8 valeu-se 

de 28% e a faixa acima de 8 salários mínimos ficou com 49%. 

A estrutura administrativa e institucional responsável pelo setor habitacional na 

esfera federal tem recursos humanos e materiais restritos, o que contribuiu para o 

baixo desempenho e a atuação limitada. O quadro administrativo afeto à habitação 

reúne três ministérios, diversos órgãos e fundos que tem propiciado o 

desenvolvimento de ações positivas sem a necessária articulação institucional e 
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desarticuladas de políticas de inclusão social. A Secretaria de Desenvolvimento 

Urbano (SEDU), vinculada à Presidência da República e atualmente no comando 

da política habitacional, conta com uma estrutura técnica e política muito mais 

fraca que a Caixa Econômica Federal, operadora do sistema.  

 

1.3.1 Época Colonial e as Vilas Operárias: Reflexos  Culturais no Morar. 

No início da colonização no Brasil (Sec. XVII) as tipologias habitacionais 

existentes no território tinham como predominância a tipologia da casa rural, e 

em alguns setores mais populares aquelas da arquitetura vernácula, ou seja, 

aquela que é produzida de forma original por um determinado grupo de 

habitantes e que finalmente acaba se transformando em expressão cultural, 

com características funcionais e sem estilo arquitetônico predeterminado, a 

exemplo da oca do índio brasileiro, dos Putucos de Puno no altiplano 

Peruano39 , da tenda árabe, do iglu do esquimó, da casa de pedra, quase 

sempre rural, do português de Trás dos Montes, entre outros. Posteriormente, 

na metade do século, a tipologia da casa rural, vislumbrou alguma repetição 

sistemática dessa solução formal nos engenhos fluminenses como na 

arquitetura bandeirante, no território paulista. 

                                                        
39 Ferrucio Marussi , en “Arquitectura vernacular, Los Putucos de Puno” editado pela Universidad Ricardo Palma de 
Lima, Peru em 1999, apresenta as originais habitações em forma de pequenas cabanas principalmente em formato de 
planta quadrada de aprox. 2x2m, uma pequena porta e uma planta de teto circular sobre elas elevando conicamente 
ate fechar numa altura total aproximada de 3m, construídas principalmente na área litoral norte do Lago Titicaca são 
totalmente feitas em barro (adobe) inclusive as coberturas, chamando a sua atenção por estarem construídas em local 
frequentes e intensas chuvas em pelo menos um terço dos dias do ano.  
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Após serem definidas as classes sociais na colônia, as famílias da classe 

dominante estabeleceram-se em latifúndios, o resto da população concentrou-

se nas cidades, como o Clero, os burocratas, os escravos e os índios só 

complementavam estas instituições com serviços diretos podendo estar em 

qualquer dos territórios existentes. As unidades foram divididas, conforme conta 

Lemos 40 , em dois tipos: as casas maiores servidas pelos escravos e as 

menores, de gente pobre ou não da descendente da nobreza. . 

A transformação de práticas e de costumes que existiam na época, no aspecto 

de constituição familiar, foi alterada nos mais diversos fatores como os padrões 

de moradias, alimentação e hábitos alimentares; a falta de mulheres brancas, a 

escravidão, a expansão do território, a precariedade de recursos e produtos 

entre outros. Assim como a própria vida doméstica na colônia também foi 

modificada no âmbito do domicílio, enquanto a sua diversidade de materiais 

utilizados nas construções, na divisão interna das casas, na forma de morar 

dos humildes e dos privilegiados.  

Casas rurais de apenas um andar e pequenas, feitas de barro, madeira e 

pedras, materiais disponíveis nas regiões, eram moradias simples tendo em 

vista que eram povoadas e visitadas ocasionalmente pelos proprietários muitas 

vezes apenas para estadias rápidas.  

A economia colonial agrícola reproduziu posteriormente sobrados e vivendas 

para as elites, casas de 2, 3 e 4 pavimentos com balcões de ferro e madeira, 

que surgiram mais tarde em consequência da diversificação econômica e 

                                                        
40 LEMOS, Carlos – História da Casa Brasileira, pág. 18-19. 
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crescimento urbano. Na morada rural não havia uniformidade de estilo, apenas 

uma leve caracterização entre casas de pobres e ricos e pelo tamanho das 

edificações. 

As atividades das casas normalmente se estendiam para o exterior das 

moradias como o conversar ou estar, nas moradas mais urbanas a arquitetura 

portuguesa prevalecia na aparência, porém com influência indígena e 

adaptações dos colonos quanto ao modo de morar, distribuídos em lotes 

retangulares, estreitos e profundos determinando outros hábitos. 

Os quintais eram cercados por muros baixos, o que permitia em parte a 

privacidade por estarem localizadas no fundo dos terrenos. Podiam conter 

ainda, a senzala e a secreta, que era uma edificação destinada à higiene. 

A hospitalidade foi uma característica e necessidade do mundo colonial 

brasileiro, devido às grandes distâncias e aos parcos povoamentos que os 

viajantes tinham que percorrer para se deslocar, com isto, quando o viajante 

parava nas casas lhe era oferecida a varanda e não ia além dela, ai ele podia 

armar sua rede e descansar, hábito principalmente encontrado nas moradias 

mais pobres. 

Enquanto as casas dos homens pobres e livres, no campo ou cidade, 

consistiam em pequenas choupanas com apenas um ou dois cômodos, nas 

quais se dormia, cozinhava e as vezes abrigava uma pequena oficina, nas 

casas dos mais abastados tinham mais aposentos, geralmente enfileirados. O 

da frente com janela para rua servia de sala, e os demais ligados ao corredor 

serviam de quarto, consistindo por vezes na alcova. A cozinha integra o corpo 
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da casa localizada no final junto ao alpendre que dava para o quintal. Nos 

sobrados, a exemplo das vivendas do interior, várias atividades eram 

desenvolvidas evitando o deslocamento de seus moradores. A loja ou escritório 

instalado no primeiro pavimento evitava que estranhos invadissem espaços 

privados. 

Em alguns casos encontravam-se casas com duas cozinhas: A limpa dentro da 

casa, e a suja de fora para doces ou outras tarefas mais pesadas e menos 

higiênicas. No interior das casas os aposentos eram pouco definidos e as 

funções se sobrepunham. O mobiliário e os utensílios restringiam-se ao 

indispensável para o abrigo, repouso, alimentação e também para o trabalho.  

No mundo americano, durante os primeiros séculos de colonização, o espaço 

de sociabilidade, para maior parte da população, se concentrava fora das 

paredes do domicílio, fosse ele a rua ou a igreja, uma vez que os grandes 

momentos de interação social eram as festas religiosas, em menor número as 

festas em homenagem à família real e às autoridades civis e eclesiásticas 

quando assumiam seus postos. O lazer doméstico, longe de ser cultuado, fazia 

dos lares o local quase exclusivamente de repouso para grande parte da 

população. 

Tanto no campo como na cidade, as visitas não marcadas aos domicílios ou 

sem cerimônia eram uma prática corriqueira, no entanto as mulheres viviam 

sob o confinamento doméstico, e em geral só saiam para ir às missas e mesmo 

assim sempre acompanhadas de mucamas ou parentes do sexo masculino. 

Nas festas públicas organizadas pela municipalidade ou pela paróquia, nas 
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casas voltadas para a rua,  a tênue privacidade dos quintais e corredores era 

rompida pelo uso das janelas e sacadas pelo sexo feminino.   

Ao abordar os costumes domésticos na colônia, é inevitável mencionar a 

importância dos criados, fossem escravos, negros ou índios a sua presença 

não se restringia apenas ao trabalho, uma vez que a escravidão marcou 

profundamente a sociedade brasileira, quer na esfera doméstica, quer nas 

relações sociais e pessoais. Segundo Nestor G. R. Filho 41  foram dois os 

elementos que marcaram profundamente as atividades dos colonos no interior 

dos domicílios e a sua rotina domestica: a escravidão e a escassez de 

produtos, estimulou a produção doméstica como o  preparo de alimentos e a 

confecção de vestimentas, assim como a fabricação de grande parte dos 

utensílios domésticos, em cerâmica e cestaría, embora as atividades 

domésticas não se resumissem apenas à cozinha e suas dependências. 

Com a vinda da família Real para o Brasil, em 1808, o aumento populacional 

dos nobres, trabalhadores livres e imigrantes motivou a nova expansão do 

núcleo urbano para novas áreas. A organização espacial da cidade, consolida 

uma nova ideia de morar, e, o tipo palacete neoclássicos e inseridos na malha 

urbana, gerando uma mudança de hábitos, arraigados a vida social, devido ao 

contado direto com a corte. Altera-se o comportamento social e o modo de 

receber. A nova casa palaciana introduz grandes salões de festas, papéis 

franceses nas paredes, parquets no piso, rodapés altos, bandeiras com 

                                                        
41 FILHO, Nestor Goulart Reis: Quadro da Arquitetura no Brasil. Ed. Perspectiva. São Paulo, 1995 
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ramicelos 42  e delicados desenhos, ferragens elegantes e importadas, 

manufaturados importados, oriundos da Abertura dos Portos. As casas comuns 

também acompanharam, conforme suas possibilidades, toda essa nova 

configuração espacial, nem sempre coerente com a real forma de vida de seus 

moradores. 

Morar bem e confortavelmente foi sendo uma tendência, que se expressava 

claramente na decoração e mobília das casas principalmente dos indivíduos 

mais endinheirados, na forma de receber os amigos e hóspedes, de se divertir, 

e até de gerir os próprios bens e educar os filhos, foi se acentuando para uma 

valorização em escala crescente da intimidade dos indivíduos, dos corpos e 

das famílias, principalmente entre as elites.  

A consequente aceleração no processo de urbanização implicou no 

adensamento demográfico originando os cortiços. O mais conhecido deles foi o 

“cabeça de porco”43, casas de cômodos, as primeiras favelas e vilas operárias 

que resultaram como resposta para abrigar as camadas mais pobres da 

população que não tinham condições de arcar com o ônus de morar devido ao 

                                                        
42 Os ramicelos eram rebuscados desenhos de formas diversas nas bandeiras de portas e janelas, de vistoso efeito 
decorativo, conjugado a vidros coloridos. 
43 Vaz, 1986: 29 “O Cabeça de Porco”, um dos maiores cortiços cariocas, é considerado típico desta moradia popular; 
ele era uma exceção à regra, pois a grande maioria das habitações coletivas era pequena, com menos de 10 quartos. 
Se constituía num exemplar que concentrava todos os aspectos negativos, todos os vícios e defeitos que se procurava 
eliminar numa habitação. Na busca de novas formas de morar baseadas nos princípios de higiene e da disciplina, o 
Cabeça de Porco foi eleito o modelo renegado, o padrão a ser eliminado como realmente o foi, em circunstâncias 
espetaculares que contribuíram para aumentar a sua fama.  
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levado custo de vida e precisavam morar próximo ao núcleo central onde havia 

maior oferta de empregos. 

A descrição do cortiço segundo Maurício de ABREU et alli é de aquele tipo de 

edificação como sendo “ (...) uma só construção de 1 ou 2  andares com vários 

cômodos independentes, geralmente em forma de U ou L, apresentando áreas 

comuns, além de pátio interno, banheiros e locais para serviços domésticos, 

como lavagem de roupas etc.”44 

Ao final do século XIX, a participação dos poderes públicos na questão da 

habitação popular limitava-se a estabelecer incentivos fiscais à iniciativa 

particular, visando incrementar a construção de moradias. Os principais fatores 

que levaram à implementação das vilas operárias pelo setor privado se 

focavam na necessidade de prover de saneamento as constantes epidemias e 

ao aumento populacional, dessa forma e aumentando a produção de moradias 

para as classes trabalhadoras com melhores condições de higiene; dá-se o 

surgimento das Vilas Operárias.  

Em 1891 a Companhia de Saneamento de Rio de Janeiro iniciou a construção 

da vila operária próxima à Fábrica de Tecidos Confiança Industrial, na Zona 

Norte do Rio de Janeiro bairro de Vila Isabel. Era interessante a construção de 

casas próximas ao local de trabalho para alojar seus próprios operários, tendo 

                                                        
44 Maurício de Almeida ABREU, Olga BRONSTEIN, Mônica VERTIS e outros. Políticas Públicas: estrutura urbana e 
distribuição da população de baixa renda na área metropolitana do Rio de Janeiro, p. 242. 
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assim um maior domínio e controle moral, higiênico e físico dos trabalhadores, 

mesmo nos momentos de descanso. As casas apresentavam preocupação com 

o arejamento e iluminação, além de latrina independente, banheiro e cozinha. 

A Vila Rui Barbosa, com 25.000m2, segundo Lia CARVALHO45 é descrita como 

uma das mais importantes e como possuindo “(...) um corpo central, corpos 

extremos com três pavimentos e corpos intercalados com dois pavimentos. As 

habitações desse segundo grupo, mais interiores, tinham o andar térreo 

destinado a alojamento de famílias, sendo o andar superior constituído de um 

longo corredor com quartos para solteiros. Para vigiar o pavimento dos 

solteiros, a Companhia determinava que em cada extremidade do corredor 

residisse um casal, de modo a ser mantida a ordem e a decência”.  

Em 1906, foram construídas 120 casas no denominado primeiro conjunto 

habitacional, a Vila Pereira Passos (devido a abertura da rua Salvador de Sá), 

na Av. Salvador de Sá, sendo casas destinadas aos operários, mas que mesmo 

assim não comportava a demanda de aprox. 20.000; de qualquer forma 

abrigava parte da população vinda dos cortiços demolidos, pois ali só caberiam 

2.000 pessoas. 

 

 

                                                        
45 Lia de Aquino CARVALHO. Habitações populares, p. 158. 
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Figura 10 A.  – Ilustrações Época Colonial e Cortiços.  As duas primeiras linhas superiores têm exemplos das casas rurais coloniais, dos costumes e hábitos, da distribuição dos ambientes e da composição 
das fachadas. Nas duas linhas inferiores os cortiços conhecidos como o de senador Pompeu 34 no Rio de Janeiro, e o da vila operaria do Salvador de Sá – RJ.entre outras tipologias de cortiços com 
propostas de implantação e desenho diferenciados. Fonte: LABHAB UFRJ  
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Figura 10 B.  – Ilustrações Época Colonial e Cortiços.  As duas primeiras linhas acima têm exemplos das condições de insalubridade e adensamento assim como das propostas 
imobiliárias da promoção da habitação na tipologia de Vilas Residenciais destinada à classe trabalhadora. Na ilustração inferior, a Vila Operária da Fabrica Confiança (1891) em 
Vila Isabel, no Rio de Janeiro, com a distribuição das diversas vilas reproduzidas nessa área, ao lado direito alguns exemplos das plantas de distribuição das vilas 02,03 e 04.  
Fonte: LABHAB UFRJ  
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1.3.2 Os IAPs: Modelos de gestão imobiliária e dese nho. 

Entre 1919 e 1930 foram incentivadas as construções de casas de aluguel e a 

criação das primeiras instituições de Seguro Social do país, as quais 

posteriormente vieram a assumir um papel importante no campo das Políticas 

Habitacionais.  

Com estas iniciativas, surge um modo de morar muito particular: os 

apartamentos para aluguel e compra que se assemelham às vilas. Edificações 

geralmente de 2 a 4 pavimentos, com poucas unidades, moradias compactas, 

uma unidade em desenho diferenciado destinado ao proprietário que mora no 

conjunto e assume as funções de “síndico” de um condomínio inexistente como 

pessoa jurídica. 

Cabe destacar que o modo de morar em prédio ou apartamento era visto como 

moderno e novidade para a sociedade local, assim como as propostas de 

desenho do morar do tipo apartamentos em prédios ou edificações de mais de 

dois pavimentos gerava grande curiosidade e um desafio para a sociedade de 

se adaptar à nova proposta do morar vertical.  

O Governo Federal ampliou por decreto em 1931 a promoção da construção de 

edificações para morar deste tipo de forma a amenizar o déficit habitacional 

crescente; com isto, em 1933 foram criados, os Institutos de Aposentadorias e 

Pensões (IAPs), que o Governo Federal de forma bastante lúcida e 
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consequente com a situação imperante estabeleceu que estas instituições 

assumissem de forma gerencial a questão habitacional desejando que 

realmente a população operária gozasse de uma habitação salubre e a preço 

módico.  

Na década de 1940, as soluções habitacionais já utilizavam regularmente o 

edifício como solução habitacional para as diversas camadas da sociedade, 

inclusive as mais pobres da população, substituindo a casa pelos 

apartamentos, alterando e modificando diretamente os hábitos e modos de 

morar dos usuários; no entanto, em muitos casos, os moradores revivendo 

tradições arraigadas à cultura nacional voltaram ao local de origem ou se 

esforçara para se reunir nas ruas, em ocasiões especiais e em festas 

promovidas pelos próprios moradores, como forma de recuperar a aproximação 

que a anterior tipologia habitacional, a casa, sempre lhes proporcionou. 

Bonduki46 se refere sobre a produção de casas para locação, chamada de 

produção rentista como aquela que objetivava garantir uma renda mensal ou de 

arrecadação de fundos permanentes para os IAPs, e com os quais também 

para o próprio mercado imobiliário de locação. Com isto, segundo Bonduki, 

pode-se dizer que surge paralelamente a vila operária “empresa” e a vila 

operária “particular”, destacando que no caso da construção das vilas operárias 

a falta de racionalidade no projeto e na construção acabou gerando a elevação 

do custo da produção habitacional. 

                                                        
46 Nabil BONDUKI, op cit. Pág 43. 
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No período Vargas, durante o Estado Novo, a relação entre inquilinos e 

proprietários foi conturbada, isto por uma sequência de leis e regulamentações 

sobre as condições do inquilinato, que perduraram durante décadas. A partir de 

1942, ano em que os aluguéis foram congelados, a transformação das formas 

de provisão habitacional no Brasil foram desestimulando a produção rentista e 

transferindo para o Estado e para os próprios trabalhadores a responsabilidade 

de produzir suas moradias. “Sob a alegação de resolver uma situação 

transitória”, essas leis e regulamentações foram sendo renovadas até 1964, 

mantendo-se sempre fortes restrições aos reajustes dos aluguéis e aos 

despejos injustificados. 

O volume de obras construídas ou financiadas pelos IAPs somavam 17.125 

unidades habitacionais de interesse social em conjuntos do próprio Instituto, os 

quais também incluíam escolas e equipamentos comunitários; 7.940 imóveis 

financiados para moradia de associados; 4.942 unidades habitacionais de 

classe média financiada pelo Plano C, localizadas em 663 edifícios de 

apartamentos (incorporações); além do financiamento da construção de 1.161 

unidades habitacionais em conjuntos residenciais de empregadores, 20 

instituições hospitalares, 15 sedes de sindicatos, 26 edifícios de lojas e 

escritórios e 10 instituições educativas (BONDUKI, 2004). 

O conjunto do Realengo, premiado no VI Congresso Pan-Americano de 

Arquitetos, realizado em 1940 em Montevidéu, foi a primeira experiência de 

expressão dos institutos de aposentadoria no campo habitacional. O projeto é 
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de autoria do arquiteto Carlos Frederico Ferreira que, de forma pioneira, 

introduziu diversos valores da arquitetura moderna no campo da habitação 

social, como a utilização ampla de elementos construtivos moldados in loco. 

A concepção das unidades habitacionais visou a unidade econômica, 

estabelecendo preços mínimos sem sacrificar as condições indispensáveis de 

higiene e conforto e sempre ao alcance da grande maioria dos associados em 

especial daqueles de modesto poder aquisitivo. 

Assumiu-se o partido da uniformização dos elementos construtivos, de forma a 

facilitar a construção em série. Foram construídos cinco tipos de unidades 

residenciais (casas unifamiliares, cujas áreas variavam entre 40 e 50 m2) como 

experimentais para projetos futuros, foram previstos, na zona central do 

conjunto, edifícios de habitação coletiva com unidades comerciais no térreo.  

Foi utilizado na construção um sistema de blocos prensados de concreto, feitos 

nos próprios canteiros de obra, em substituição aos tijolos cerâmicos 

convencionais. Seu uso objetivava também 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. As divisões 

internas das unidades foram feitas com chapas de madeira compensada 

revestidas, o que também auxiliou na diminuição do custo final da obra, além 

de diminuir o carregamento nas paredes externas.  A intenção de 

racionalização máxima das unidades residenciais atingiu o nível de 



87 

 

uniformização do lay-out e mobiliário de todas as habitações. O arquiteto 

procurou classificar, dimensionar e normalizar todos os aspectos funcionais da 

vida dos usuários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
 

 

          
 

 

         
 

Figura 10 C.  – Ilustrações IAPs. O IAP de Realengo é um dos principais exemplares da produção habitacional dos IAP’s de autoria do Arq. Carlos F. Ferreira (1940). O conjunto dos 
IAP de Realengo tem composição mista, entre blocos residenciais de até quatro pavimentos, unidades unifamilares de ate dois pavimentos e casas de pavimento térreo.  
Fonte: LABHAB UFRJ e do Autor WF 2011.  
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Figura 10 D.  – Ilustrações IAPs. O IAP da Penha de autoria dos Arqs. M. M. Roberto (1949) e da própria equipe do IAP. O conjunto previa uma grande área central – praça com lagoa 
artificial no interior, ginásio, escola e blocos residenciais de ate quatro pavimentos. Fonte: LABHAB UFRJ e do Autor WF 2011.  
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1.3.3 Brasil Modernista: novo conceito e estilo de morar 

O Primeiro Congresso de Habitação em 1931 realizado em são Paulo 

consolidou a presença do movimento modernista no país. O radicalismo do 

“Movimento Moderno”, dito racional, se instalou no país surgindo em meio à 

crise ideológica e de identificação cultural.  

Os partidos mais ortodoxos de Warchavchik 47  provocaram surpresa e 

estranheza numa sociedade não preparada nem equipada para lidar com o 

aspecto “atual” e com a modernização dos espaços habitacionais a partir da 

proposta modernista.  

Na década de 1950, a arquitetura moderna no Brasil amadureceu suas próprias 

propostas, tornando-se aceitável e comum para uma grande parcela da 

população. No período do segundo pós-guerra o ar de renovação e de vento de 

progresso, abriu espaço dentro das políticas da relação liberal e de conflito 

trabalhista e partidário, dando assim condições ao advento do chamado 

“espírito novo”. 

O conjunto do Pedregulho é um dos mais emblemáticos edifícios modernistas 

no Brasil e no exterior. Foi inicialmente idealizado pela Engenheira e Urbanista 

Carmen Portinho, e projetado pelo arquiteto Affonso Eduardo Reidy, ambos de 

                                                        
47 Gregori Warchavchik ( 1896-1972) foi um dos principais arquitetos modernistas no Brasil, faz 

parte da primeira geração modernista Brasileira; suas mais reconhecidas realizações foram a 

Primeira Casa Modernista do Brasil e a Casa Modernista de São Paulo, e no Rio de Janeiro em 

parceria com Lúcio Costa a Vila Gamboa de 1933. 



90 

 

destacada trajetória na construção da cidade do Rio de Janeiro. Este conjunto 

possui uma fiel inspiração das diretrizes teóricas do próprio Le Corbusier, 

principal representante do movimento moderno e da Carta de Atenas, a qual foi 

produzida por ocasião do Congresso Internacional de Arquitetura Moderna 

(CIAM), de 1933. 

Carmen Portinho em 1946, de volta ao Brasil após uma estadia de 

especialização e atualização na Europa, fundou o Departamento de Habitação 

Popular (DHP), nomeando o Arquiteto Reidy como coordenador geral de 

projetos. O projeto do conjunto do Pedregulho se iniciou em 1947, destinado a 

funcionários do governo do Distrito Federal que preferencialmente  estariam 

morando próximo ao novo conjunto, o qual contemplava inicialmente quatro 

blocos de edifícios destinados ao uso habitacional, clube, escola, lavanderia, 

mercado e posto de saúde. Destes, com exceção de um dos blocos 

habitacionais e igreja, todos foram edificados, tendo o clube resultado em 

vestiários, ginásio e piscina, totalizando oito edificações, contendo 328 

unidades habitacionais de três tipologias diferentes. 

O Conjunto Residencial Mendes de Moraes, ou Pedregulho como é conhecido 

é exemplar pela exposição de soluções plásticas formais e funcionais e pela 

integridade na utilização das diretrizes do movimento moderno, que incorporava 

o uso de novas tecnologias e facilidades para uma nova forma de viver, sendo 

de grande importância artística e cultural, pois buscava a transformação do 

homem como base para a construção de uma nova sociedade. 
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Muitas qualidades são encontradas nesse único exemplo sobre o morar 

modernista, o conjunto do pedregulho buscava por meio da sua implantação e 

disposição dos equipamentos orientar a vida das pessoas ao mesmo tempo em 

que lhes proveria qualidade de vida por meio do Habitat. O Bloco A, que possui 

a marcante linha curva que acompanha o relevo do terreno, é disposto como tal 

para favorecer os critérios de conforto e de identidade, assim como a proposta 

de serviços dentro do próprio conjunto como de escola, piscina, entre outros 

procurava o desenvolvimento dos seus habitantes de forma integral, dando o 

caráter de segurança interna pois as relações se desenvolveriam internamente.  

Um caso exemplar do esforço dos modernistas em tentar impor uma nova 

concepção da mudança de hábitos é ligado ao uso da lavanderia, a qual foi 

proposta do tipo comunitária de forma a desenvolver as relações entre os 

vizinhos, ao mesmo tempo que reconfigurava a unidade habitacional com a 

eliminação do espaço interno destinado tradicionalmente para essa atividade 

doméstica. Por outro lado, também a questão da segurança e recreação dos 

filhos e crianças estava pensada de forma a estarem sempre sob o domínio 

visual dos pais a partir da unidade.  

Dentro das unidades as propostas modernistas também foram enfatizadas, a 

circulação cruzada gerando um alto de grau de satisfação em ralação ao 

conforto e a utilização de materiais e elementos construtivos internos como 

esquadrias, cobogós, escadas, entre outros permitiam perceber com clareza o 

sentimento de uma clara intenção da imposição de uma nova proposta para o 

morar com qualidade. 



92 

 

O cuidado dos seus mentores do DHP foi desmedido na medida de preservar 

tão grande investimento cultural, contam relatos que a própria mentora do 

projeto, a Eng. Portilho, visitava as unidades periodicamente de forma a 

monitorar o ambiente construído e sua adaptação entre os moradores e a 

proposta, levando esta prática inclusive aos limites do controle das relações 

familiares e de vizinhança (SILVA, H. 2011). 

Contudo, a proposta modernista do Pedregulho teve seu ideal de configuração 

de um novo conceito de morar parcialmente cumprido e partes componentes da 

proposta nem chegaram a ser utilizadas ou aplicadas, como a mencionada 

lavanderia que não conseguiu sequer iniciar a impor o novo hábito cultural das 

famílias em compartilhar esta atividade. O descaso dos órgãos oficiais em 

preservar o bem público contribuiu para que anos mais tarde o emblemático 

conjunto tivesse uma descaracterização marcante e suas funções básicas 

diluídas no tempo e no espaço. 
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Figura 11 A.  – Ilustrações sobre Modernismo no Brasil. No canto superior esquerdo a Vila da Gamboa no Rio de Janeiro de Lucio Costa e Gregori Warchavchik (1933), ao lado o Edifício Holiday no 
Recife de Joaquim de Almeida V. N. de Lima (1958). Na parte inferior o Edifício Copan São Paulo de Oscar Niemeyer (1952), e o Edifico Walfrido Antunes no Recife de Waldecy Fernandes Pinto 
(1956). Fonte: do Acervo do LABHAB –UFRJ.  
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Figura 11 B.  – Ilustrações sobre Modernismo no Brasil. O Conjunto conhecido como do “Pedregulho” de autoria de Affonso Eduardo Reidy (1947), imagens sobre o conjunto habitacional 
que contava também com escola, ginásio, posto de saúde, lavanderia coletiva entre outros relevantes elementos que no seu conjunto defendiam as premissas do pensamento do morar 
modernista.  Fonte: do Acervo do LABHAB –UFRJ.  
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1.3.4 Habitação Popular em regime Militar; Produção  seriada da habitação. 

 

Com o golpe de Estado de 1964, a Política Habitacional que se desenvolvia no 

Brasil anterior aos Militares assumirem o poder foi interrompida de maneira 

radical, sendo instaurada uma nova ordem administrativa e de gestão das 

diretrizes que conduziam as estratégias de atenção e controle dos problemas 

referentes à questão habitacional. O ato inicial dessa nova postura foi a criação 

em 21 de Agosto de 1964 do Banco Nacional de Habitação (BNH) sob o 

Decreto lei N. 4.380, o qual configurava o BNH como uma empresa pública, de 

personalidade jurídica, tendo com principais funções o atendimento ao crédito 

imobiliário e a gestão dos recursos e fundos dos trabalhadores, como o FGTS 

(Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Dessa forma o BNH instaurou uma 

nova ordem na Política Habitacional no país que se estenderia ao longo de 

mais de duas décadas, extinto em 21 de novembro de 1986 pelo decreto lei 

2.291. 

Com o poder do controle ao crédito imobiliário e de gestão das competências 

administrativas de execução e produção de moradias, o BNH na década dos 

anos 1970 contemplava ao mesmo tempo a grande necessidade de estimular 

um dos setores mais importantes para a saúde econômica do país, o setor da 

construção civil, e junto com essa premissa abrigar e absorver uma enorme 

massa de desempregados com ou sem qualificação profissional, mas que 
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conformavam o grande contingente populacional do déficit habitacional. 

(FINEP,1985) Dessa forma o BNH com o intuito de articular os problemas 

presentes internos entre os que ainda se somavam as constantes pressões do 

descontrole da inflação, importante fator temporal da tomada de medidas e 

decisões urgentes, elaborou uma política habitacional vertical, autoritária e 

inflexível.  

Tratava-se então da construção intensiva e massiva de moradias sob uma 

Política Habitacional relutante em articular a questão habitacional com a 

problemática urbana entre outros muitos fatores específicos da questão da 

moradia (MARICATO, 1987). Dessa forma abriram-se caminhos para a 

produção padronizada de edificações seriadas pobremente mal inspiradas e 

herdadas do período anterior, quando os IAP’s ainda no vigor da sua gestão 

reproduziram os primeiros conjuntos habitacionais imersos nos lineamentos da 

era modernista e do modo de viver moderno, como afirma BONDUKI (1987).  

Para a época da década de 1960, a edificação verticalizada, especialmente 

para uso habitacional massivo e de interesse social dentro das cidades, 

resultava pouco comum de ser observada, era inovadora, moderna, 

especialmente para o habitante comum da cidade, que ainda era muito ligado 

ao seu passado rural carente de todo tipo de infra-estrutura. Salvo aquelas 

edificações construídas na época dos IAP’s que seguiram as tendências 

globais do movimento modernista dos anos 1940 e 1950, essas novas 

edificações promovidas pelo Governo Militar reproduzidas em grandes escalas 

e ao extenso do território nacional, transmitiam para o cidadão uma estigma de 
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sofisticação, mas certamente com pouca identificação pessoal e social. 

(BONDUKI, 1985)  

Os desafios políticos do BNH tiveram assim no seu primeiro período de gestão 

a orientação de empresários privados, os quais tinham como meta acelerar o 

fim do déficit existente no prazo ilusório de quatro anos (FINEP,1985), déficit 

que para a ocasião girava em torno de oito milhões de unidades. 

Posteriormente à criação de cooperativas habitacionais, foi a vez dos institutos 

e companhias estaduais irem atrás da corrida pela diminuição dos números em 

déficit, evidenciando a transformação do problema da moradia num problema 

quase que estritamente quantitativo a ser diminuído no menor prazo 

(FINEP,1985).  

Os Conjuntos Habitacionais BNH refletiram na sua configuração física tal 

preocupação numérica; eles se confrontavam em equacionar tempos x custos, 

rendimentos x rentabilidade, qualidade x quantidade, e vieram assim substituir 

drasticamente toda reflexão conceptual do morar pela premissa numérica.  

No período em questão, mais de 1,2 milhão de unidades habitacionais foram 

construídas no País, e um total aproximado de 83 mil unidades só no Rio de 

Janeiro FINEP (1985), no final do período BNH no país, o déficit habitacional 

ainda era mais dos 10%, num país de aproximadamente 125 milhões de 

habitantes.   

A localização e a implantação desses conjuntos eram muitas vezes, em 

terrenos ou loteamentos afastados de toda infra-estrutura urbana, na busca de 

baratear os custos finais da moradia. Essa decisão pela localização terminava 
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por prejudicar toda a estrutura dessa política criando sérios problemas de 

carências de serviços básicos como água potável, esgoto, transporte, escola, 

postos de saúde, abastecimento, entre outros diversos como a especulação 

imobiliária e de serviços burocráticos. Estas carências nem o próprio sistema e 

nem os organismos oficiais conseguiriam atender adequadamente, repassando 

ao morador todo o sacrifício da adaptabilidade ao local de moradia sob o sonho 

do privilégio da casa própria.  

Entende-se e compreende-se hoje que o sacrifício de adaptação repassado aos 

moradores foi exagerado e desnecessário toda vez que a opressão, 

regulamentação e finalmente o sentido de marginalização acabaram por 

aumentar os índices de subdesenvolvimento e violência, e que seguindo uma 

sequencia da cadeia de produção e gastos institucionais do Estado, acabaram 

retornando e gerando altos custos sociais ao próprio Estado. 

MARICATO (1987) afirma que o BNH construía seus conjuntos habitacionais 

sempre a longas distâncias dos centros urbanizados, e isto devido à constante 

busca de terras baratas, sob a justificativa de viabilizar comercialmente os seus 

edifícios, já que para isto funcionar era necessário que fosse ao mesmo tempo 

criado um complexo sistema de obras complementares de infra-estrutura e de 

apoio a essas construções.  

Para AZEVEDO e ANDRADE (1982) essa justificativa do BNH é apenas uma 

explicação bem-intencionada e lógica, mas que não correspondia à realidade 

técnica total, já que foi demonstrado que os recursos orientados à infraestrutura 

nesses locais, nem sempre foram canalizados adequadamente aos seus 
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destinos, e sim, redistribuídos em outros investimentos públicos como no setor 

de mineração energia entre outros. Isto fragilizou toda argumentação sobre o 

conceito do bem coletivo ou individual da habitação popular e dos próprios 

investimentos públicos. 

Mas a prática do deslocamento destes conjuntos para as áreas afastadas sob a 

ótica da moradia barata e ao alcance das classes menos favorecidas 

(moradores com renda até 03 salários mínimos) se estendeu ainda em outros 

conflitos também de ordem técnica, que no final das contas nem sempre 

resultavam em ganhos efetivos para nenhuma das partes envolvidas nesse 

processo.  

Muitas vezes esses terrenos teriam ainda que superar características 

geológicas, topográficas e de terraplanagem as quais eram tratadas de forma 

pragmática recortando terrenos íngremes, levantando muros de contenção, 

refazendo e construindo platôs, entre outras características que os terrenos 

mais baratos poderiam oferecer a um sistema obcecado pela racionalização 

descontrolada e inadequada. BONDUKI (1987). 

Assim, os modelos de implantação dos conjuntos habitacionais seguiram o 

mesmo lineamento do próprio empreendimento; quer dizer, a racionalidade 

inversa ou o monobloco unifamiliar adensado, onde a procura pela economia 

extrema extinguiria de vez a presença do ser humano e do significado próprio 

do morar, dessa forma o todo construído passava a ser mais uma cifra a 

diminuir na estatística da questão habitacional.  
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Não era menos de se esperar, quando o próprio BNH deixara de assumir a 

responsabilidade social ao repassar aos setores empresariais as decisões de 

localização e implantação, os quais naturalmente sempre equacionaram suas 

participações nos empreendimentos sob as suas naturezas de acumulação de 

lucro e capital, mesmo sendo estas financiadas pelo próprio BNH, segundo 

afirma BOLAFI (In MARICATO 1979).  

 

Figura 12 A.  Ilustrações sobre o BNH.  
Na foto o Projeto Rio com a Quadra Experimental da 

Maré, RJ. Fonte: FINEP, 1985.  

Na história da política habitacional 
brasileira, a má localização dos 
conjuntos habitacionais tem sido 
mais regra esmagadora do que 
exceção (segregação ambiental). A 
Vila Kennedy no final dos anos 1960, 
o mutirão das mil casas em Goiânia, 
em meados dos anos 1980, ou o 
desastre representado por Cidade 
Tiradentes em São Paulo, são 
exemplos que contribuíram, ao lado 
de outros, para uma segregação 
ambiental e promotoras de conflitos 
e mais violência. 
(MARICATO&MORAES 1986). 
 

 

Os blocos residenciais e o desenho urbano comumente utilizado e aplicado, 

vistos separadamente dos conflitos com a localização e a implantação, também 

se caracterizaram pelos desenhos orientados ao maior adensamento, como 

muitas vezes é percebido nos formatos de implantação típicos dos conjuntos 

habitacionais do período em questão. BONDUKI (1987) descreve como os 



101 

 

blocos residenciais preferencialmente enfileirados ou em paralelo 

comprometeram não só o desenvolvimento da unidade familiar, mas também a 

privacidade e a flexibilidade das unidades habitacionais; ainda mais que essa 

implantação interna dos blocos residenciais nem sempre privilegiava os 

espaços livres comuns e nem o próprio projeto paisagístico, por muitas vezes 

esquecido ou relegado na maioria dos conjuntos habitacionais produzidos pelo 

BNH. 

No relatório de obras sociais publicados pelo BNH (1979) é descrito como 

esses blocos residenciais foram executados no período. Os blocos atendiam 

fundamentalmente aos princípios racionalistas e à sua própria capacidade de 

reprodução seriada, contando com o suporte da eficiente industrialização dos 

insumos da construção civil nacional; foram assim formulados em monoblocos 

de até cinco pavimentos como número máximo para o não uso de elevador e 

com circulação vertical provida de até uma ou duas escadas coletivas; os 

serviços comuns também foram previstos, no entanto tornou-se de difícil 

administração interna e com isto condenados ao abandono e apropriação de 

praticas e usos inapropriadas. 

SANTOS, Mauro (2004) descreve que a padronização e a busca de altos 

índices de densidade habitacional acarretam dificuldades no desenvolvimento 

de soluções adequadas à totalidade dos moradores e geram monotonia em 

projetos de grande escala. Santos, ainda sustenta que toda vez que as 

medidas para racionalização não vieram a subordinar ou limitar as soluções de 

projeto, diversificando-o adequadamente, essas medidas obtiveram bons 
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resultados e influenciaram na qualidade de uso de espaço, funcionalidade e 

adequação de moradia e dos seus moradores.  

Por tanto entende-se como  inconsequente a linha projetual adotada pelo BNH,  

da alta padronização e massificação de soluções, toda vez que o mecanismo 

de apropriação qualitativa dos moradores sempre respondeu de melhor forma 

quando a diversificação e uso de espaços comuns foi mais aproximada aos 

próprios usuários.  

As unidades habitacionais não refletiam outro conceito a não ser o adotado 

para o desenho e o da implantação dos conjuntos, isto é, recebia por 

consequência os mesmos efeitos da formulação de toda a política habitacional 

BNH. Os efeitos dessa política foram mais sensível e dramaticamente sentidos 

dentro da unidade habitacional onde foram mais evidentes, pois é a parte 

principal de todo o processo construtivo e a peça que tem a interação mais 

direta com o usuário (MARICATO, 1982).  

A relação usuário - moradia teve inicialmente as regras comportamentais 

definidas a partir da nítida e sucessiva redução espacial e física.  Em período 

anterior, os IAP’s praticaram propostas arquitetônicas que variavam em torno 

dos 45 m2 a unidade residencial a exemplo da Vila Kennedy, Aliança e 

Esperança, no Rio de Janeiro, nas quais reduziram a área da unidade mínima 

para 30 a 47 m2; os conjuntos BNH praticaram áreas mínimas que variavam 

em torno de 35m2, como no caso do Conjunto Pedro I em Realengo – RJ 

(FINEP, 1985). 
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Além da redução das áreas totais das unidades habitacionais, as propostas 

arquitetônicas quanto ao desenho da moradia também foram alteradas de 

forma significativa, considerando nesse caso que a própria disposição e 

proximidade dos blocos residenciais nem sempre favoreciam a privacidade das 

unidades e da mesma forma também não colaboravam com a capacidade de 

expansão ou da flexibilidade interna da unidade habitacional (BONDUKI,1987). 

A expressão arquitetônica do produto monobloco residencial do BNH também 

não agregava mais nenhum valor estético, formal nem criativo e a sua rápida 

degradação funcional e de apropriação acabou por estigmatizar a identificação 

dos seus moradores com as suas moradias.  

No Conjunto Pedro I, em Realengo, RJ (1974), os moradores de 3.280 

apartamentos do Conjunto Habitacional D. Pedro I costumam dizer a respeito 

dos financiamentos das suas moradias que até depois de mortos eles terão  

que descer do céu mensalmente para pagar as prestações do BNH se 

quiserem saldar a dívida de 25 anos, agora dobrada ou triplicada, dependendo 

do atraso no pagamento. Mas a maioria, por não ter condições de pagar, 

resolveu que o melhor é esquecer as contas e ir comendo e vivendo enquanto 

pode e a frase de um deles resume o pensamento de muitos: ...“A verdade é 

que a gente não pode pagar porque o dinheiro mal dá para comer. Eles 

puseram a gente aqui, nesse antro, se tirar vão ter que botar em outro lugar, 

porque foram eles que começaram essa história”... (Jornal Opinião, de 1 de 

Agosto de 1975). 
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No Conjunto do Cafundá em Jacarepaguá, RJ (1978), o BNH experimentou a 

contraproposta do sua própria política confirmando que variações e 

flexibilidades eram possíveis e que os retornos financeiros e políticos também 

eram acessíveis com posturas menos autoritárias e imparciais.   

O conjunto do Cafundá que após vários anos em reforma é hoje um dos poucos 

exemplares significativos da produção seriada do morar BNH e que só teve sua 

melhor aceitação quando incorporou aspectos de funcionalidade, diversidade e 

concepção, diferentes aos praticados pela administração BNH, principalmente 

nos inícios da sua política habitacional.  

O Cafundá passou recentemente por modificações nas fachadas dos blocos 

residenciais os quais receberam uma nova configuração externa, os 11 blocos 

de até nove andares  tiveram que uniformizar novamente as suas fachadas não 

só por meio de nova cor, mas principalmente pela substituição dos elementos 

construtivos originais de projeto propostos para proteção e controle da 

iluminação e ventilação das unidades, ou seja, a troca dos blocos vazados em 

concreto por esquadrias de alumínio, prática que já vinha sendo praticada e 

executada pelos próprios moradores em busca de maiores espaços físicos das 

suas unidades habitacionais, consequentemente todos os layouts das próprias 

unidades habitacionais foram alterados especialmente no que se refere a 

questão da área útil.  
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Figura 12 B.  – Ilustrações sobre BNH. No canto superior esquerdo o conjunto de Pedro I (1972) com tipologias de 1 a 3 quartos de alta densidade, ao lado as 
modificações dos moradores ao longo dos anos. Na parte inferior o Conjunto do Cafundá com a sua implantação adaptada ao terreno e duas imagens, do antes e 
depois das alterações nas fachadas dos blocos. Fonte: do Acervo do LABHAB -UFRJ e do Autor WF 2011 . 
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Figura 12 C.  – Ilustrações sobre BNH. São Paulo, Rio de Janeiro , tipologias residenciais uniformemente implantadas no território nacional e com as modificações, apropriações e adequações  
dos moradores ao longo do tempo. Fonte: do Acervo do LABHAB - UFRJ e do Autor WF 201 1. 
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1.3.5 Pós BNH: descentralização, critica e inovação . 

 

Ao não conseguir superar a grave crise do Sistema Financeiro da Habitação 

(SFH) em 1986 e por uma série acumulada de problemas internos e de gestão 

o BNH acabou sendo extinto. O BNH apresentou, desde o início da sua 

atuação na administração da política habitacional do país em 1964, dificuldades 

e incapacidade em resolver os problemas do seu próprio modelo habitacional 

proposto, em especial para atender à população de mais baixa renda, que foi a 

mesma que motivou sua criação.  

 
Essa incapacidade em atender a população carente também se refletiu na 

forma de administração institucional aplicada, ao estabelecer uma 

administração com alto grau de centralização e uniformização das soluções no 

território nacional. A desarticulação entre as ações dos órgãos responsáveis 

pela construção das casas populares e os encarregados dos serviços urbanos 

também foi apontada pelos especialistas como causa do descontrole 

administrativo e descaracterização das cidades, assim como a construção de 

grandes conjuntos e em escalas inadequadas e que visavam apenas baratear o 

custo das moradias, conjuntos estes geralmente construídos em locais 

distantes e sem infra-estrutura e, por último, o uso de um modelo financeiro que 

se revelou inadequado para uma economia instável e com processo 

inflacionário implacável (M.CIDADES, 2004).  

 



108 

 

As atribuições do BNH foram transferidas para a Caixa Econômica Federal, 

permanecendo a área de habitação vinculada ao Ministério do 

Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente (MDU), cuja competência abrangia 

as políticas habitacionais, de saneamento básico, de desenvolvimento urbano e 

do meio ambiente, enquanto que a Caixa estava vinculada ao Ministério da 

Fazenda. 

O processo de descentralização, um dos pontos mais destacáveis do novo 

modelo proposto, adquire maior importância para se efetivar com a Constituição 

de 1988 e a reforma do Estado. Dentro do processo de descentralização se 

estabelece uma redefinição de competências, passando a ser atribuição dos 

Estados e Municípios a gestão dos programas sociais, e dentre eles o de 

habitação, seja por iniciativa própria, seja por adesão a algum programa pro-

posto por outro nível de governo, seja por imposição Constitucional.  

Com a recém-criada Secretaria Especial de Habitação e Ação Comunitária 

(SEAC) em1989, as atividades financeiras do Sistema Financeiro da Habitação 

(SFH) e a Caixa Econômica Federal (CEF) passam a ser vinculadas ao 

Ministério da Fazenda. Com isto, o modelo institucional adotado pela SEAC 

passa a privilegiar a iniciativa de Estados e Municípios, deixando de 

estabelecer prioridades alocativas, o que permitiu maior autonomia dos 

governos estaduais e municipais, que deixam de ser apenas executores da 

política (M. CIDADES, 2004). A utilização dos recursos do FGTS para 

implementação desta iniciativa que em quantidade superava suas reais 

disponibilidades financeiras foi suspensa temporariamente afetando a 
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capacidade e as possibilidades de expansão do financiamento habitacional, 

ficando os programas municipais e regionais, na dependência de 

disponibilidades financeiras, inevitavelmente, a fundo perdido de recursos da 

União, o que veio a representar um obstáculo para a afirmação desta iniciativa.  

O caso da primeira experiência formal de Autogestão48 do Governo de São 

Paulo com Luiza Erundina (1989) - que em coparticipação com os movimentos 

populares e suas lideranças possibilitou a construção massiva de casas 

populares incorporando o uso de técnica e tecnologia assim como a 

capacitação de agentes e interlocutores entre o Estado e as Comunidades – 

representa uma das mais expressivas conquistas da tomada da 

descentralização recursos, assim como da inovação e da critica do processo 

corrente. Apesar das dificuldades político-partidárias e financeiras, não se 

deixou de permitir que os governos estaduais e municipais, agora com certa 

autonomia, assumissem iniciativas e modelos alternativos, destacando-se entre 

eles os programas de urbanização e regularização de favelas e de loteamentos 

periféricos, incluindo nesse período (1994) o lançamento pelo governo Federal 

dos programas Habitar Brasil e Morar Município, com recursos oriundos do 

Orçamento Geral da União e do Imposto Provisório sobre Movimentações 

Financeiras (IPMF). 

                                                        
48 Bonduki, N. Em “Habitação e Autogestão” (1992) faz menção ao processo prévio de associações de moradores que 
desde os inícios da década de 80s, com o descrédito e incapacidade do BNH em viabilizar casas para os setores mais 
carentes, se organizaram com a perspectiva de superar as dificuldades e promoveram sua própria participação no 
processo, basicamente com duas frentes de ataque; uma a de reivindicação do acesso aos recursos financeiros e a do 
direito de ocupação de terras e espaços para construir suas moradias. Cabe destacar, que nesse contexto de 
reivindicações e lutas dos finais dos anos 80s, a forte influencia da Experiência exitosa do Cooperativismo Uruguaio 
serviu de suporte e conscientização aos grupos de luta sociais e principalmente as lideranças que assumiram essas 
experiências como bandeiras de mobilização social.  

    

   

      

           
   
Figura 13 A. Ilustrações década de 1990. Diversas fases do trabalho do 
Escritório Invento Espaços Anastassakis Associados, derivado da anterior 
Cooperativa dos Arquitetos RJ. Mostra-se o premiado projeto Conjunto de 
São Francisco, parte da metodologia projetual (LEGO), elementos 
construtivos patenteados pela empresa entre outros projetos desenvolvidos 
na década de 1990. Fonte: do Acervo do Invento-Espaços e do Autor 
WF 2006. 
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periféricos, incluindo nesse período (1994) o lançamento pelo governo Federal 

dos programas Habitar Brasil e Morar Município, com recursos oriundos do 

Orçamento Geral da União e do Imposto Provisório sobre Movimentações 

Financeiras (IPMF). 

                       
 

                                            
 

                
 

 

            
 
Figura 13 B.  – Ilustrações sobre década de 1990-2000, Autogestão, Mutirão, Obras no governo Erundina São Paulo e do Governo Maluf  SP. (Cingapura – na ultima linha), entre outros. 
Fonte: do Acervo do LABHAB - UFRJ  
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Apesar da criação da Secretaria de Política Urbana (SEPURB) em 1995 e 

posteriormente da Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano (SEDU), 

ambas responsáveis pela formulação e implementação da Política Nacional de 

sem contar com recursos financeiros expressivos e sem capacidade 

institucional de gestão, no plano federal.  

 
Com isto, se baseando principalmente em iniciativas dos próprios governos 

estaduais e municipais, se criam novas linhas de financiamento, com sua 

concessão estabelecida a partir de um conjunto de critérios técnicos de projeto 

e, ainda, a partir da sua própria capacidade de pagamento, não sem uma 

significativa restrição ao financiamento do setor público o que restringiu 

principalmente as possibilidades de financiamento federal à regularização e 

urbanização de assentamentos precários, já que os programas de oferta de 

novas unidades habitacionais puderam ser viabilizados por meio de 

financiamento do setor privado (M. CIDADES, 2004).  

 
Por um lado, se é claramente percebido que cada vez mais se ampliam 

significativamente as condições de autonomia e de iniciativa locais (estaduais 

ou municipais), como visto na definição de agendas e implementação de 

políticas, por outro lado, ao se restringir o acesso a recursos para estas 

iniciativas se possibilita que estas sejam apoiadas por organismos 

internacionais de fomento que se apresentam a participar das iniciativas sob a 

garantia do aval formal das instituições publicas.  



112 

 

 
Essa parceria, entre governos e organismos de financiamento externo, entre 

eles o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a Organização das 

Nações Unidas nos seus Programas para o Desenvolvimento Urbano (PNDU), 

para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), entre vários outros, promove um 

elevado grau de reconhecimento da capacidade gerencial dos municípios pela 

sua eficiência da administração da gestão municipal nesse tipo de articulação, 

em que ampliar e democratizar as políticas públicas e sua abrangência no 

atendimento social e administrativo desenvolve uma maior integração entre as 

políticas, com as de provisão de moradias, as políticas fundiárias, assim como 

as de controle do uso e ocupação do solo, o que ainda viria a potencializar mais 

sua capacidade e suas possibilidades de eficácia/eficiência. 

 
Em 1993 o Programa “Favela Bairro” surge da parceria com o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID) e desenvolve na Cidade do Rio de 

Janeiro uma das experiências mais “bem sucedidas” (CARDOSO, A.2002) em 

ações de Urbanização de Favelas com capacidade de reaplicabilidade em 

outras cidades Brasileiras, conforme acontecido. 

Previamente ao lançamento e execução do programa Favela Bairro, na década 

anterior, no Governo de Leonel Brizola (1982), foi realizada uma etapa 

experimental de atendimento as comunidades faveladas, muito contrariamente 

ao feito por outros governos onde a irradiação violenta dessas comunidades 

era promovida desde os próprios organismos de estado.  
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Brizola promoveu o atendimento as Comunidades do Cantagalo e Pavão-

Pavaozinho localizadas na zona sul da cidade, aplicando uma metodologia e 

conceito, que mesmo restritas, acabaram dando os suportes técnico-

administrativos, para o lançamento final do Favela Bairro em 1993 e sobretudo 

elucidando o que seria posteriormente o conceito prevalecente e diretriz 

principal das soluções habitacionais no referente as comunidades tipo favela, 

isto é, a integração urbanística como fator de inclusão social e acesso às 

infraestruturas formais da cidade.   

 
Nos dois períodos em que o Programa teve efetiva vigência (1993-1996 e 

1997-2000) dos Governos de Cesar Maia e Luiz Paulo Conde, 

respectivamente, e no amparo do Plano diretor da Cidade e Estratégico da 

Cidade (1992) foram desenvolvidas operações de projeto e execução de obras 

em comunidades carentes, as ações de intervenção estavam subordinas a um 

prévio analise e aprovação do projeto e das características da área a ser 

atendida, em cujos requisitos mínimos se considera prioritariamente a 

dimensão e o numero de domicílios. 

 
O programa Favela-Bairro foi um programa de perfil urbanístico e social, o BID 

parceiro dessas iniciativas, investiu em torno 200 milhões de dólares na soma 

das duas gestões. O Programa não previa a construção de unidades 

habitacionais, salvo em aqueles casos internos das comunidades em que 

certas unidades se encontravam em estado critico e de remanejamento 

imediato sendo que o remanejamento devia ser proposto em áreas dentro da 
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própria comunidade preferencialmente ou sob negociação pecuniária, o que 

dificultou muitas vezes a realização destas construções. No final da primeira 

fase do Programa a taxa de remanejamento foi de apenas 5% do total atendido 

(IPPUR/UFRJ-FASE 2002) valor considerado baixo diante do déficit 

habitacional existente. 

 
Da mesma forma, outros programas surgiram dentro dessa abertura política 

com importantes contribuições, em especial no campo especifico da habitação 

como o “Programa de Regularização Fundiária de Loteamentos”, não previsto 

no Favela Bairro, O Programa “Morar sem Risco” que atendia as populações 

remanejadas, O “Morar Carioca” que representou um dos mais expressivos e 

que inicialmente era destinado a funcionários municipais sob o sistema de 

Arrendamento Residencial (PAR) de administração central da Caixa Econômica 

Federal, assim como o Programa “Novas Alternativas”, destinado à 

recuperação de cortiços e casarões antigos situados na área central da cidade.  
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Figura 13 C.  – Ilustrações sobre década de 1990-2000, Programa Favela – Bairro em situação antes e depois, principalmente nas duas primeiras linhas, assim como a incorporação de 
equipamentos urbanos em comunidades carentes. Fonte: do Acervo do LABHAB - UFRJ  
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Figura 13 D. Ilustrações sobre década de 1990-2000. Nas duas primeiras linhaas a produção habitacional da empresa INVENTO –ESPAÇOS Anastassakis Assocs, como o Conjunto Nova 
Maré, da Saúde, Pavuna e Colinas campo Grande no RJ. Na linha inferior a Vila União da Juta em Sapopemba São Paulo (1992), a Residencial Gameleira de Belo Horizonte MG. (1993), da 
produção e SP dec. 2000. Fonte: do Acervo da Invento Espaços, do Autor WF 2010 e  LABHAB- UFRJ.  
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Figura 13 E. Ilustrações sobre década de 1990-2000. Na linha sSuperior um dos principais exemplares da produção habitacional no centro do Rio de Janeiro, o Cortiço da Rua 
Senador Pompeu 34, recuperado para Habitação de Interesse Social, em situação de antes e depois e em situação atual. Na linha inferior outros exemplos do Programa “Novas 
Alternativas”. Fontes: LABHAB – UFRJ e do autor WF 2010.  
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De fato, o que ocorreu no setor habitacional nesse período, foi mais o resultado 

de uma corrente descentralizadora por ausência indireta/direta da postura 

oficial federal, sem incentivos nem recursos significativos para que os governos 

dos estados e municípios pudessem oferecer programas habitacionais de 

fôlego para enfrentar o problema da crise habitacional crescente. Também se  

observa nesse período a desarticulação institucional ou até mesmo a extinção 

de várias Companhias de Habitação (COHAB) estaduais dependentes quase 

que exclusivamente de recursos federais. 

 
Não cabe duvida que pela quantidade de exemplares reproduzidos e pela alto 

grau de aperfeiçoamento dos projetos e propostas, o período Pós BNH reuniu 

um grande repertorio de ideias e soluções, por outro lado, pode-se dizer 

também que o exagero das articulações na dinâmica de funcionamento 

reproduziu inevitavelmente frisões de poder interno de ordem político partidário 

que se auto contrapuseram muitas vezes em prejuízo dos interesses públicos. 

 
Em 2003, o Primeiro Governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cria o 

Ministério das Cidades, que passa a ser o órgão responsável pela Política de 

Desenvolvimento Urbano e, dentro dela, a Política Nacional de Habitação se 

inscreve dentro da concepção de desenvolvimento urbano integrado, com o 

qual a habitação, tema fundamental a ser abordado pelo alto déficit 

apresentado no contexto da época, não se restringiria apenas a casa, mas que 

deveria se incorporar ao direito de infra-estrutura, saneamento ambiental, 
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mobilidade e transporte coletivo, assim como de equipamentos e serviços 

urbanos e sociais, buscando sempre garantir o verdadeiro direito à cidade.  

 

Nesse sentido, a estratégia de transição para o novo sistema de acesso a 

chamada “moradia digna”, proposto pelo primeiro governo petista, prometia 

romper com a tradicional e ausente postura política na questão habitacional e 

estaria sendo abordada de forma integral e consensual, toda vez que para esta 

nova proposta, foi convocada, toda a força dos movimentos políticos-

participativos, tradicionais e contemporâneas, representativos agentes pró-

defensores das causas habitacionais, de classes e das cidades e que se 

canalizariam na consolidação do lançamento em 2008 do Plano Nacional de 

Habitação (PlanHab) tido como um dos componentes centrais da nova Política 

Nacional de Habitação (PNH). 

 

O PlanHab, objetivava planejar as ações públicas e privadas, em médio e longo 

prazo, equacionando as necessidades habitacionais do país no prazo máximo 

de quinze anos, tendo como horizonte 2023 e prevendo-se monitoramento, 

avaliações e revisões a cada quatro anos (2011, 2015, 2019). O PlanHab 

resultou de um amplo processo participativo que envolveu todos os segmentos 

da sociedade durante dezoito meses. Suas propostas, estratégias de ação e 

metas consideravam a diversidade da questão habitacional, as variadas 

categorias de municípios, as especificidades regionais e os diferentes olhares 

de cada segmento social. 
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A estratégia do PlanHab exigia ações simultâneas em quatro eixos 

indispensáveis: financiamentos e subsídios; arranjos institucionais; cadeia 

produtiva da construção civil; estratégias urbano-fundiárias. Nesses eixos ao 

estarem intrinsecamente articulados não caberiam alterações substanciais no 

quadro da política habitacional se não fossem ao mesmo tempo realizadas 

ações concomitantes nas outras quatro frentes. 

Uma das principais metas do PlanHab era a de descentralizar os investimentos, 

repassando aos municípios recursos do Fundo Nacional de Habitação de 

Interesse Social.  Com isso, o plano ganharia um tripé baseado na urbanização 

de favelas – no caso das grandes cidades -, no fornecimento de uma cesta 

básica de materiais de construção e no serviço de assistência técnica a ser 

prestado por arquitetos e engenheiros para famílias que quiserem construir ou 

reformar suas casas. “A prioridade seriam as moradias rústicas, improvisadas, 

que abrigam às vezes mais de uma família e não dispõem de infraestrutura de 

água, esgoto e rede elétrica. Então, o poder público poderia entrar com a 

urbanização da área e a família receberia, na totalidade ou em parte, uma 

cesta de material de construção, além de assistência técnica para ela mesma 

erguer a nova moradia”. 
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Em 2007, quando o governo Lula (2003-2010) lançou o Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC), contemplando a distribuição de recursos 

para o setor habitacional com investimentos em infraestrutura e estímulo ao 

crédito e ao financiamento, ampliando também a discussão aos problemas de 

regularização fundiária, o PlanHab não deixou de ser incorporado à Política 

Nacional de Habitação não entanto a crise econômica global e a disposição do 

governo em dinamizar a construção civil atropelaram a construção do PlanHab, 

pactuado como uma estratégia de longo prazo. Mas, por outro lado, aceleraram 

a decisão governamental sobre as propostas lançadas pelo PlanHab, sobretudo 

no eixo financeiro, que seriam muito mais demoradas. 

 

 Assim, o Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV), lançado em 2009, tinha 

como meta garantir o acesso a um milhão de moradias para famílias com renda 

mensal de até 10 salários mínimos realocando o tema da habitação de 

interesse social na agenda do país. Em 2011 é lançado o Programa Minha 

Casa Minha Vida 2 que estabeleceu como principal meta o financiamento da 

construção de dois milhões de moradias até o ano de 2014, contemplando 

famílias com renda mensal de até R$ 4.600,00, incluindo, também, a produção 

ou reforma de habitações rurais. 
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Capítulo 2: PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA 

 

A política habitacional empreendida atualmente pelas três esferas de governos se 

concentra no PMCMV. 

Lançado pelo governo federal em 2009, o PMCMV previu o aporte de 34 bilhões de reais 

para a construção de um milhão de moradias, com o objetivo de reduzir em 14% o déficit 

habitacional brasileiro. Deste total de moradias, 400 mil são destinadas a famílias com 

renda de até três salários mínimos, faixa onde se concentra 90,9% do déficit habitacional, 

segundo dados da Fundação João Pinheiro (FJP, 2009). 

Para o segmento constituído por famílias de até 3 salários mínimos, o programa tem 

como objetivo a execução de projetos pelo fundo do programa habitacional. Já para as 

famílias entre 3 e 10 salários mínimos, o objetivo do programa é o financiamento das 

empresas do mercado imobiliário. O governo tem como função alocar os recursos, e os 

estados e municípios indicam as famílias a serem beneficiadas. A Caixa Econômica 

Federal (CEF) é a responsável pela gestão dos recursos. O programa se direciona às 

capitais, regiões metropolitanas e cidades com mais de 100 mil habitantes. 

Um ponto polêmico na divulgação inicial do PMCMV foi a proposta de padronização das 

unidades destinadas às famílias com renda até 3 salários mínimos, presente no manual 

executado pela CEF. As unidades deveriam se constituir por casas e apartamentos, cujas 

áreas máximas deveriam ser de 35,00 e 42,00m², respectivamente. Tal polêmica se deu 

em virtude da possibilidade do engessamento das soluções propostas para tal segmento, 
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e pelo questionamento da qualidade da proposta arquitetônica. Com a revisão desse 

manual, as plantas foram substituídas por uma descrição detalhada de como deveriam 

ser as unidades e por uma tabela de valores máximos de custo da construção para cada 

estado brasileiro. 

Na cidade do Rio de Janeiro existem cerca de 43 mil unidades residenciais já contratadas 

junto à CEF. Deste montante, 23 mil destinam-se às famílias com renda até 3 salários 

mínimos, e 9 mil para famílias que ganham entre 3 e 6 salários mínimos. A prefeitura 

estima que 90% do déficit habitacional está concentrado no segmento populacional com 

renda até 3 salários mínimos (SMH, 2012).  

Segundo o caderno de encargos feito pela Prefeitura (2012) para o PMCMV na cidade do 

Rio de Janeiro, as edificações devem possuir premissas de sustentabilidade em seus 

projetos. Tais premissas refletem a preocupação com a racionalização do consumo 

energético, o aproveitamento de recursos naturais e a garantia da salubridade. Diferente 

da cartilha divulgada pelo Governo Federal, o caderno do município não limita número de 

compartimentos, ou até mesmo a área construída. Contudo, pelas informações da própria 

SMH, as unidades constituem em sua totalidade dois quartos, sala, cozinha, banheiro e 

área de serviço. 

Pelos dados da SMH, dos empreendimentos voltados para as famílias com até 3 salários 

mínimos, a maior parte se concentra na Zona Oeste, com a Região Administrativa (RA) 

de Santa Cruz a que concentra o maior número. Pode ser destacada contudo a grande 

intervenção ocorrendo na XII-RA Méier, o chamado Bairro Carioca, que contará com 

3.400 unidades quando concluídos.  
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        Figura 14: Unidades em construção e concluídas distribuídas nas diferentes Regiões Administrativas (RAs).  
            Fonte: Secretária Municipal de Habitaçã o do Rio de Janeiro (SMH RJ)  2011.  

 

 
O mapa acima não retrata as unidades residenciais construídas pelo Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC) em assentamentos precários, que atualmente 

constituem o programa Morar Carioca. Contado com cerca de 12 mil unidades já 

entregues e em processo de finalização da construção, o município do Rio de Janeiro já 

apresenta um vasto campo para a avaliação dos projetos arquitetônicos. 
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2.1. Política Pública: Valores e Princípios 

As Políticas Públicas (PP) são, de uma forma geral, a totalidade de ações, metas, 

programas e planos que os Governos (Federal, Estadual ou Municipal) traçam para 

alcançar o bem-estar da sociedade e o interesse público. Esse conjunto de ações tem 

função de ser estratégia de atuação publica, e serve de instrumento para que os 

representantes da sociedade canalizem medidas para responder as demandas da 

sociedade (SEBRAE, 2008).  

As PP, por consequência, são o resultado final de uma intenção comum concretizada, 

e podem ter função regulatória, distributiva ou redistributiva, isto é, respondem ao 

conceito estratégico para o qual foram elaboradas, o que ao mesmo tempo permite  

caracterizá-las, analisá-las ou avaliá-las, o que por sua vez pode-se estender aos 

atores responsáveis pela sua formulação e aplicação. As PP podem se caracterizar 

portanto em dinâmicas, estáticas, equilibradas, e poderão ser conjugadas entre sim 

dependendo seus objetivos imediatos, médio e longo prazo.  

Os Valores e Princípios das PP são os fatores reguladores e indicadores finais da sua 

eficiência e efetividade, de forma tal que, quanto mais recíprocos e próximos e ainda 

autênticos venham a ser estes elementos (fatores e indicadores) com o tipo de política 

a ser proposto, maior será o seu grau de positividade e resposta. Os valores e 

princípios, portanto, são definidos nas PP previamente, e através de diversos canais, 

sejam eles diretos ou indiretos, como os de representação comunitária, setorial, de 

agremiação, entre outros que por serem parte de determinado setor e estarem 

envolvidos autenticamente no processo de formulação das PP consideram de antemão 
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um grupo de demandas e necessidades que possuem identidade própria e as 

direcionam para serem parte de uma composição final, ao qual consensualmente se 

submeterão junto com todos os seus envolvidos. 

O distanciamento e a não sincronização entre os atores envolvidos na composição e 

aplicação das PP (Estado e sociedade) dá inicio ao processo de inadequação das PP; 

esse distanciamento é gerado quando os interesses de ambos os atores não se 

consolidam num objetivo comum, que é o que ocorre quando a interferência e 

incorporação nas PP de valores e princípios que não fazem parte da natureza da 

política proposta entram em atividade redirecionando os fluxos dos objetivos finais das 

PP para outros que não se relacionam com a política original, o que gera finalmente 

um desequilíbrio estrutural interno na composição das PP e sua consequente 

inaplicabilidade (SHAFRTIZ, J. 2004). 

O processo de desenho e composição de PP é pelo geral complexo, pois precisa  

articular diversos elementos, previsíveis e imprevisíveis. Esse processo de composição 

pode se apoiar em teorias de ordem filosófica e científica; uma das mais conhecidas 

práticas é a escolha racional, que tem por diretrizes a capacidade de conjugar critérios 

de formulação, execução, monitoramento e avaliação, critérios com os quais é possível 

ter uma percepção geral da eficiência e eficácia das PP (AMABILE, 2012).   

 A existência das diversas modalidades de PP é definida pelos seus critérios de 

natureza, abrangência e impacto e normalmente são submetidas a uma 

predeterminada concepção imposta pelo principal executor da PP que é o Estado 

(TEXEIRA,E. 2002). Assim, a concepção inicial se torna fundamental e requer especial 
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atenção e cuidado toda vez que seus valores podem ser alternados e utilizados 

simultaneamente nas diversas modalidades ou tipos de PP. 

A exemplo das PP para geração de emprego e renda, que incorporaram nas suas 

diretrizes os valores de capacitação profissional, criação de novas oportunidades de 

trabalho, não discriminação da mulher no mercado de trabalho, entre outras, estes 

critérios podem com certa facilidade ser manipulados de forma intencional para dar 

suporte a outros tipos de PP como por exemplo o das PP para Habitação e 

Desenvolvimento Urbano, onde a esfera federal já prevê o direito do acesso ao 

trabalho e ao solo. Da mesma forma, a Política Econômica do país pode incorporar ou 

se incorporar dentro de outras políticas por meio de medidas que visem contornar uma 

determinada cojuntura como ocorrido na criação do PMCMV, onde os valores de 

mercado e capital foram incorporados aos do setor imobiliário, criando distorções e 

desequilíbrios consequentes na essência de cada uma das PP envolvidas. 

 

 

 

 

 

  

                         
 
            Figura 15: Esquemas de modalidades de Políticas Púb licas. Fonte. WebLink  
 



128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Programa Habitacional: Estruturação e Demandas . 

A existência de um Programa Habitacional (PH) é de relevante importância para os 

interesses de uma determinada concepção de política pública, a qual através deste 

instrumento consegue implementar ações de funcionalidade das suas necessidades e 

demandas de forma mais direta e objetiva. O PH é elaborado também para que as 

 
Gráfico 3: Esquemas do organograma da Política Habitacional.  
Fonte. MCidades/ SNH ( Ministério das Cidades / Sec retaria Nacional de Habitação)  
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diretrizes da Política Habitacional sejam canalizados e estruturados de forma que o 

acesso aos serviços e equipamentos públicos se tornem mais viáveis. Resulta de uma 

prévia coletânea de informações e de dados destinados a estabelecer uma estrutura 

capaz de responder as exigências do morar, dados que podem ser do tipo qualitativo e 

ou quantitativo (Van der Voordt et al.,1999).  

Consequentemente o PH pode por sua vez estar estruturado por outros programas, 

subprogramas ou ser parte de um outro programa maior que o abrange e o contempla. 

Cada um destes programas tem suas próprias determinações e estratégias de 

desenvolvimento, sendo que o articulador principal comum entre todos eles é a 

questão da habitação e o atendimento as suas demandas, e o que os difere é sua 

relação e característica em relação ao tema, a qual pode ser direta, indireta, setorial, 

específica e/ou de conceito (AZEVEDO, 1996).  

O PH não é responsável direto para distribuir recursos ou formas de financiamento 

para seu próprio desenvolvimento assim como dos outros que o compõem; o PH é 

dependente de uma regulamentação específica para regulamentar os recursos de 

suporte e autofinanciamento, assim como do repasse e distribuição interna dos 

recursos destinados ao PH. Os recursos aos que o PH está vinculado fazem parte da 

Política Pública que a institucionaliza e é a mesma que tem por responsabilidade 

determinar via diversos canais, ou mesmo de outras Políticas Públicas, as formas de 

financiamento do PH. 

Tradicionalmente no Brasil os Programas Habitacionais que foram criados no âmbito 

da habitação têm apresentado características de origem emergencial e de resposta 

imediata a determinadas conjeturas político-sociais, econômicas e de mercado, e 
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raramente concebidos de forma quase que exclusivamente preventiva, o que pode ser 

entendido a partir da análise de “variáveis de incerteza e probabilidades”. No entanto, 

a validez e consolidação da aplicação dos Programas e suas diretrizes, ao serem 

estruturados adequadamente e apontarem para uma determinada direção ou objetivo, 

podem permitir às próprias estabelecerem critérios que favoreçam à criação de um 

cenário posterior que viabilize a concretização dos objetivos e a continuidade ideal, e 

portanto se torna relevante a capacidade de flexibilização da estrutura interna das 

Políticas Públicas (PP), assim como do próprio PH a elas vinculado. O fator de 

flexibilidade no PH assim como das próprias PP tem representado um valor de 

importância estrutural e estratégica diferenciado, sempre que utilizado de forma 

consequente às informações coletadas para a estruturação e concepção inicial do PH, 

isto é, quando vinculado à definição de um determinado conceito que se pretende 

construir com as PP propostas. 

O conceito de morar no PH é o que finalmente determina as características das 

relações de satisfação do usuário/morador e o seu entorno, o que por consequência 

direta beneficia todas as outras estruturas e/ou medidas vinculadas ao PH e aos seus 

objetivos, pois ao serem corretamente alinhadas a um determinado conceito elas se 

articulam de forma mais homogênea e fluem com maior grau de adaptação e 

flexibilidade, toda vez que se auto controlam e regulam sob as mesmas características 

e propósitos, descartando automaticamente a entrada e participação de outros fatores 

que não se compatibilizem ao conceito original, tudo o qual permite a configuração do 

morar  mais harmoniosa ao seu processo constitutivo.  



131 

 

Ao longo da produção habitacional no Brasil o fator da “demanda” tem se 

constituído em um dos principais elementos de configuração e determinação 

das diretrizes das PP para habitação, principalmente a demanda por domicílios 

e moradias, no diagnostico prévio à estruturação do PH o fator demanda 

organizado de forma quantitativa e qualitativa é configurado em valor de 

carência habitacional, isto é, em déficit, o qual por sua vez é ainda discriminado 

em diversas outras modalidades, como especificado pela Fundação João 

Pinheiro (FJP) 49 que classifica o déficit habitacional por categorias específicas 

de inadequação, de carência de estoque de moradias, de necessidade de 

aumento e reposição de moradias novas, em desuso, de aluguel ou compra, de 

localização apropriada, entre outras categorias; por isto resulta certamente 

complexa a definição qualitativa e quantitativa que possa ser expressa em 

termos numéricos manipuláveis.  

 

 

 

 

                                                        
49 A Fundação João Pinheiro é uma Instituição vinculada ao governo do estado de Minas Gerais e dá suporte técnico - 
acadêmico com atividades de pesquisa e avaliação de políticas públicas e na produção de indicadores estatísticos, 
econômico-financeiros, demográficos e sociais. 
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Tabela 5 . Dados estatísticos elaborados pelo IPEA sobre o déficit habitacional no Brasil no período de 2007 a 2012.  
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2.2.1. Programa Minha Casa Minha Vida 1. 

O PMCMV 1 foi lançado em 2009 pelo Governo Federal do Brasil sob a direção 

do Ministério das Cidades e executado junto à Caixa Econômica Federal (CEF), 

com o objetivo explícito da promoção habitacional por meio da construção de 

um milhão de moradias, de forma a tentar viabilizar o acesso à casa própria 

principalmente das famílias de escassos recursos.  

O setor público ou privado, juntos ou separadamente, são convocados para 

participar dos empreendimentos contemplados pelo PMCMV 1 dando ênfase à 

construção de imóveis novos, em construção ou em lançamento previstos em 

um total de 1 milhão de unidades habitacionais a serem vendidas de forma 

financiada e subsidiada pelo Governo que destinou através do Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC)50 R$ 34 bilhões, meta que para outubro de 

2010, segundo dados do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado 

do Rio de Janeiro ( SINDUSCON-RIO, 2012), foi atingida. 

O PMCMV 1 previu o atendimento às famílias de 0-10 salários mínimos, dando 

especial e prioritário atendimento à faixa inicial de distribuição de renda que é 

aquela não superior aos três salários mínimos (0-3 sm). 

                                                        
50 O Programa de Aceleração de Crescimento (PAC) foi lançado em 2007 pelo Governo Federal do Brasil com validade 
inicial de quatro anos, reunindo um conjunto de medidas vinculadas à Política Econômica do Governo e prevendo um 
investimento de R$ 503,9 bilhões para estimular a dinâmica de desenvolvimento da economia e dos programas 
vinculados à infraestrutura, saneamento, habitação, energia, transporte, recursos hídricos entre outros (MC Ministério 
das Cidades, 2010). 
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A CEF, principal reguladora dos créditos e financiamentos do PMCMV 1, previa 

também a modalidade de subsídio integral  para o atendimento às famílias com 

rendimento não superior a três salários mínimos para os quais era concedido um 

crédito especial com uma prestação mensal mínima não superior a 10% do rendimento 

da família e durante um período de 10 anos de financiamento do imóvel; essa parcela 

mínima para esse setor foi estabelecida em R$ 50 por mês.  

Os empreendimentos construídos no âmbito do PMCMV 1 cumprem as condições 

específicas e técnicas definidas pela CEF junto à legislação aplicável ao local em que 

o empreendimento se encontra, às normas brasileiras de construção como a NBR 

15575 51 , que contempla os critérios de dimensionamentos, assim como os seus 

valores finais de venda. Para os  empreendimentos destinados a famílias da faixa 0-3 

SM, a cartilha da CEF define especificações técnicas pontuais como dimensionamento 

dos cômodos, número de pavimentos e unidades habitacionais (UHs) por edifício, 

número de quartos, área útil das habitações e alguns outros materiais de acabamento 

como piso cerâmico e azulejo nas áreas molhadas, como do banheiro, cozinha e área 

de serviço. A iniciativa do Ministério das Cidades (MC) foi elaborada de forma a 

complementar as especificações da CEF com um guia com orientações para se 

concretizar empreendimentos habitacionais bem localizados em relação às 

infraestruturas urbanas e com acesso aos recursos do PMCMV 1. 

                                                        
51 A ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) é o principal foro brasileiro que dispõe, normaliza e regula por 
meio de Comitês, Comissões e Associações setoriais técnicas as Normas Brasileiras (NBR) de desempenho e 
execução técnica e tecnológica. A NBR 15575 foi elaborada no Comitê Brasileiro de Construção Civil (ABNT/CB-02) e 
dispõe sobre o Desempenho de Edifícios Habitacionais. 
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Quanto à tipologia dos empreendimentos são contemplados conjuntos de casas 

térreas ou prédios de acordo com as características, especificações e custos 

pré-definidos. Os limites devem obedecer até 500 unidades por módulo ou 

condomínios segmentados em 250 unidades. As casas devem ter 35 m² e os 

apartamentos 42 m². Na cartilha oficial do Programa se encontram as 

recomendações técnicas e construtivas de modo que seguir as recomendações 

preestabelecidas influencia diretamente no processo de forma a facilitar e/ou 

acelerar a aprovação de projetos. 

Como primeiro balanço sobre os aspectos positivos e negativos do PMCMV 1 

em relação à resposta às disposições específicas para a construção de 

empreendimentos via recursos do PAC, podem ser preliminarmente expostas a 

partir do resultado quantitativo em relação a alguns aspectos como o da meta 

não atingida correspondente ao atendimento de apenas 6% da faixa da 

população entre 0-3 sm, o que previa atingir 40% do déficit habitacional 

brasileiro, no qual segundo dados do IBGE52, 90,9% é composta por essa faixa.  

 

 

 

 

                                                        
52 O Instituto Brasileiro de Geografia e Estadística (IBGE) em 22/10/2012, segundo artigo publicado no Jornal do Estado 
de São Paulo, declarou que de 57milhoes de domicílios só 30 milhões, ou 52,5%, não são considerados adequados, 
isso significa que 27 milhões de domicílios, o que em valor quantitativo de habitantes representa 105 milhões de 
brasileiros. Além disso, cresceu o número de famílias que dividem suas moradias, indicador do déficit habitacional do 
país. Eram 6,5 milhões (13,9% do total) em 2000 e passaram para 8,3 milhões (15,4%) em 2010.  
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DÉFICIT ACUMULADO X METAS PMCMV 1 

 
Tabela 6.  A primeira coluna mostra a distribuição por faixa de renda utilizada pelo PMCMV1 e as seguintes colunas apresentam valores percentuais e 
numéricos considerados para serem atendidos pelo Programa. 
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O resultado gerou uma outra preocupação que engloba as questões fundiárias e a sua 

ausência dentro do PMCMV 1, o que certamente segundo os estudos realizados tem 

reproduzido segregação socioespacial e econômica com elevados prejuízos e custos 

para os moradores e para a sociedade por estarem estes empreendimentos 

normalmente localizados distantes dos serviços e infraestruturas urbanas, e por outro 

lado,  dentro das questões qualitativas,  a principal observação do PMCMV 1 é a 

discutível prática de regulação dimensional dos cômodos e das UHs que expressam 

claramente as pressões socioeconômicas dos principais promotores, o setor privado.  

 

QUANTIDADE DE UHS CONTRATADAS PMCMV1  

 

Tabela 7A . Segundo o próprio Ministério das Cidades, para 2013 o total das contratações foi realizado. 
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Figura 16: Imagens da Produção do PMCMV1 no Brasil no período de 2009 a 2011, onde é possível observar a construção de unidades habitacionais em áreas afastadas dos centros urbanos, a repetição 
seriada de tipologias em larga escala assim como o impacto ambiental nos recortes territoriais. Fonte. Acervo do LabQuapá SP (Laboratório Quadro de Paisagismo no Brasil).  
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2.2.2. Programa Minha Casa Minha Vida 2. 

 

Em 2011 foi aprovada uma segunda fase do PMCMV, com validade até 2014, e 

cuja meta é de continuar a promover a construção de mais dois milhões de UHs 

(Unidades Habitacionais). Para esta segunda fase a CEF, que no PMCMV 1 

era o principal agente operador e financiador do Programa, passa a ter a 

concorrência de outras instituições financeiras intermediadoras dos créditos 

habitacionais, entre elas a do Banco do Brasil (BB), o que é visto como ponto 

positivo devido a necessária concorrência de mercado, mas a estrutura de 

aprovação, revisão e execução se mantém sob os critérios da CEF o que 

representa ainda um certo entrave nas aprovações das propostas. 

O PMCMV 2 preserva o sistema de aprovação de empreendimentos 

habitacionais aplicados no PMCMV 1, destacando uma revisão das 

especificações técnicas estabelecidas pela CEF sobre os projetos 

arquitetônicos habitacionais. Dentre as principais alterações se encontram as 

que se referem às dimensões internas das habitações como o aumento da 

dimensão de portas e janelas, ou seja, 0.80m para todas as portas internas em 

atenção às recomendações de acessibilidade universal, aumento da área 

construída das habitações de 35m2 das casas para 39,6 m2, e dos 

apartamentos de 42m2 para 45,5m, ao mesmo tempo considera uma melhoria 

de alguns materiais de acabamento como os de revestimentos das áreas 
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molhadas e não molhadas, além da instalação de aquecimento solar pra 

condomínios, entre outros. 

As UHs previstas para serem construídas nesta segunda fase dividem-se do 

seguinte modo por faixa de rendimento: 1,2 milhões para famílias com 

rendimento não superior a R$ 1.600, 600 mil para famílias com rendimento 

superior a R$ 3.100, e 200 mil para famílias com rendimento não superior a R$ 

5.000. Deste total, foi contratada a construção de 860 mil UHs entre janeiro de 

2011 e agosto de 2012. 

Para o PMCMV 2,  os edifícios habitacionais deixaram de estar limitados a 5 

pavimentos e 20 apartamentos como no caso do PMCMV 1, passando por 

consequência a regular a acessibilidade e/ou provisão de equipamentos 

mecânicos do tipo elevadores, caixa de elevador prevista e/ou outros sistemas 

de transporte e comunicabilidade interna dos edifícios.  

Nos empreendimentos habitacionais do PMCMV 2 que são constituídos por 

edifícios multifamiliares é observada a possibilidade da incorporação de 

atividade comercial com o uso de parte ou fração da área do empreendimento, 

desde que um projeto ou programa de viabilidade contemple a reintegração dos 

custos e ou lucros em favor dos próprios empreendimentos, que por sua vez 

deverão repassar estes valores para ser explorados de forma integral nas 

despesas do condomínio. 

Outras alterações importantes no PMCMV 2 abrangem uma questão 

estratégica de controle do mercado imobiliário produzido pelo programa 

evitando a revenda ou venda precoce do imóvel, alterando as cláusulas 
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contratuais de venda das habitações às famílias de 0-3sm, especificando que o 

imóvel só poderá ser alienado antes de dez anos se a família quitar o seu valor 

total, incluindo o subsídio atribuído pelo Governo Federal.  

O preço máximo de venda das habitações para as famílias de 0-3 sm foi 

acrescentado em relação aos valores praticados nos seus mercados tendo um 

aumento entorno de 30% no total, tentando justificar com este aumento a 

possibilidade da construção das UHs nas áreas centrais ou mais dotadas de 

infraestrutura das cidades. 

A Presidente Dilma Rousseff editou a Medida Provisória 561 para modificar a 

lei 11.977, de 7 de julho de 2009, que dispõe sobre o PMCMV 2 determinando 

que os contratos e registros efetivados no âmbito do PMCMV deveriam ser 

formalizados preferencialmente em nome da mulher, 

o que já era praticado quando previsto, mas antes da medida provisória o total 

de contratos titulados às mulheres representavam 47% do total. O texto da 

medida provisória pretende aumentar esses valores e dispõe ainda sobre as 

diversas modalidades de contratação, regulamentando os casos possíveis 

como separação, de divorcio, união / dissolução de união estável, guarda de 

filhos, entre outros casos. 

Outra linha de crédito foi aberta para que os moradores do PMCMV possam 

adquirir imóveis e eletrodomésticos num total de R$ 5 mil com taxas e 

facilidades diferenciadas. Contudo a medida é restrita aos da faixa 0-3 sm e é 

mais um valor acrescido às parcelas do financiamento do imóvel. 
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Pelo PMCMV, segundo a CEF (2013), foram contratadas em todo o país desde 

2011 até maio deste ano (2013) mais de 1,63 milhão de unidades habitacionais. 

A expectativa é de que o Programa contrate 2,4 milhões de moradias até 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 
Tabela 7B.  Na parte superior, o comparativo entre o PMCMV 1 e 2 em relação às mudanças de áreas e especificações técnicas das unidades habitacionais. 
A seguir, os comparativos sobre as modificações sobre renda familiar e as metas para contratação de novas moradias. Fonte: Ministério das Cidades 
2013. 
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Tabela 8. 
Fonte: Ministério das Cidades 2013. 

 

2.3. Produção Habitacional: Fatores de Análise. 

Todas as edificações promovidas e construídas com recursos públicos 

assumem automaticamente uma responsabilidade pública, recaindo nelas a 

obrigação e o dever de que por seu intermédio deva-se oferecer uma adequada 

relação com o espaço público, contribuir com a caracterização do espaço 

comum, afirmar a identidade e a cultura da sociedade, apresentar uma ideal 

funcionalidade através da sua existência no espaço público, proporcionar 

informação técnica e inovadora à população, assim como a possibilidade de 

usar a Arquitetura para que as represente na sociedade de forma a garantir 

qualidade funcional e espacial e sobretudo beleza e poesia estética que inspire 

o cotidiano dos seus habitantes. 
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Dessa forma, objetivando a relação dos produtos edificados quanto às 

expectativas públicas de desempenho social, nos seguintes itens se discutem 

caminhos de análise da Produção Habitacional do PMCMV, propondo uma 

estrutura de análise colocada inicialmente em dois planos de observação; o 

primeiro é o que se refere ao projeto e ao desenho das propostas 

arquitetônicas e urbanísticas e o outro que aponta por indicadores de avaliação 

a busca da qualidade habitacional.  

É oportuno dizer que o estabelecimento de parâmetros e critérios para avaliar 

uma determinada edificação, sejam estas públicas ou privadas, não está sujeito 

a uma determinada regra ou roteiro de análise, esta avaliação-observação do 

ambiente construído e sua relação espacial comporta-se apenas e finalmente 

como comunicador sobre os resultados obtidos como resposta às necessidades 

mínimas do morar, podendo este processo de análise ser apreciado a partir de 

diversos outros planos. 

A produção habitacional do PMCMV, quando observada a partir da sua 

distribuição da produção de empreendimentos em termos de escala nacional 

segundo dados do Instituto de Pesquisa Aplicada (Ipea, 2013),53 denota uma 

configuração não homogênea da sua produção, cabendo aqui destacar que a 

própria classificação dada pelo programa a partir de faixa de renda  tem 

                                                        
53 O IPEA é uma Fundação pública vinculada à Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da 

República, fornece suporte técnico e institucional às ações governamentais – possibilitando a 

formulação de inúmeras políticas públicas e programas de desenvolvimento brasileiro – e 

disponibiliza,  para a sociedade, pesquisas e estudos realizados por seus técnicos. 
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contribuído para este desequilíbrio e para outros problemas que têm se 

agudizado ainda mais como a questão da regularização fundiária e da 

distribuição espacial de recursos para a produção habitacional.  

O Ipea (2013), pelas suas análises, ainda discute a tese de que um dos 

principais objetivos da produção habitacional do PMCMV, que seria o 

enfretamento do “déficit habitacional”, estaria sendo encaminhado pelo próprio 

programa por outro tipo de frente, que seria o atendimento da “demanda 

habitacional”, toda vez que pelo lado burocrático da viabilidade econômica na 

liberação e uso de recursos públicos as faixas de renda acima da entendida 

como da classe econômica (0-3sm) estariam sendo as mais beneficiadas, 

sendo que a camada da população de 0-3sm é a de maior componente no 

déficit habitacional e não estaria sendo atendida adequadamente. Por contar 

com recursos de financiamento limitados54 a sua produção final quantitativa 

vem sendo reduzida e finalmente comprometida na sua qualidade funcional e 

espacial. 

                                                        
54 Os Recursos destinados ao financiamento de Unidades Habitacionais desta camada da população 

são principalmente provenientes do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e da Oferta Pública 

de Recursos (OPR). Os Recursos das outras faixas são principalmente suportados pelo Fundo de 

Garantia de Tempo de Serviço (FGTS). Nessa composição cabe identificar o grau de risco do 

subsídio aplicado, sendo um de extremo risco (fundo perdido) e o outro não, o que determina em 

muitos casos o atendimento a demanda de menos risco, isto quer dizer assalariada, resultando esta 

preferência em um descompasso com as diretrizes do programa e gerando segregação espacial não 

espontânea toda vez que a distribuição espacial de empreendimentos acaba por se concentrar nas 

faixas assalariadas e quando viáveis – especialmente quanto à localização – os empreendimentos 

para as camadas mais baixas, o fator de localização é a variável mais atingida.   
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Os projetos desses empreendimentos destinados à população de 0-3 sm são 

frequentemente apresentados pelas construtoras, em parceria (ou não) com 

estados, municípios, cooperativas ou movimentos sociais, analisados e 

contratados pela Caixa Econômica Federal (CEF), que recebe os recursos 

alocados pela União e é a mesma que verifica o atendimento às regras pré- 

estabelecidas como: (1) condições do projeto arquitetônico referentes à 

funcionalidade e segurança (acessibilidade, compartimentação, iluminação, 

ventilação); (2) avaliação do valor de mercado das unidades habitacionais; (3) 

orçamento da obra, com foco nos quantitativos de serviços e preços unitários; 

(4) análise do cronograma físico-financeiro. São 33 itens de projeto 

organizados pelos seguintes aspectos: porte do empreendimento, terreno e 

localização, cota de implantação, taludes, desníveis e contenções, pé-direito, 

acessibilidade, privacidade, impermeabilidade, cobertura, sustentabilidade, 

estacionamento, segurança.  

O PMCMV prevê duas únicas tipologias para construção: casa e apartamento, 

normalmente configurados em formato tipo condomínios. No referente aos 

espaços internos da habitação, as variações no tamanho e na tipologia – casa 

ou apartamento – resultam de uma mesma concepção geral baseada na pré-

determinação do modo de morar e de um mesmo tipo familiar nuclear, casal e 

dois filhos; e o dimensionamento do mobiliário mínimo é pensado como tal para 

este tipo familiar pré-determinado. E como visto no item anterior, foi 

estabelecida na fase inicial do PMCMV uma área total aproximada 35 m2 para 

as casas e 42m2 para os apartamentos, e na segunda fase se permitiu um 
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acréscimo nas áreas para 39,6m2 as casas e 45,5m2 os apartamentos. Pode-

se, portanto, afirmar que do ponto de vista da concepção dos espaços internos 

das unidades, não há nenhuma exigência nem proposta sobre inovação ou de 

avanço em relação a soluções ultrapassadas de programas/políticas 

habitacionais anteriores. 

 

 

ESPECIFICACOES DOS EMPREENDIMENTOS DO PMCMV  – ate 3SM 
 

CASAS APARTAMENTOS  
Casa com sala/ 1 dormitório para casal 
e 1 dormitório para 2 pessoas/ área de 
serviço (externa) , cozinha/ circulação 

e banheiro. 

Apartamento com sala/ 1 dormitório para casal e 1 
dormitório para 2 pessoas/ área de serviço (interna) , 

cozinha/ circulação e banheiro. 

DIMENSÕES DOS CÔMODOS  

Mobiliário mínimo dormitório casal: 01 cama (1.4mx1. 95m); 01 criado mudo (0.50mx0. 50m); 01 
guarda roupa (1,50mx0. 55m) e circulação de 0.50m  

Mobiliário mínimo dormitório 02 pessoas: 02 camas (0.80 mx1. 95m); 01 criado mudo (0.50mx0. 
50m); 01 guarda roupa (1,50mx0. 55m) e circulação entre as camas de 0.80m e o restante de 

0.50m. 

Mobiliário mínimo cozinha: largura interna mínima 1. 60m. Quantidade mínima: tanque, fogão 
(0.60mx0.60m); geladeira (0.70mx0.70m). 

Sala de Estar/refeições: largura interna mínima 2.40m. Quantidade mínima de moveis: sofá com 
numero de assentos igual ao numero de leitos, mesa para 04 pessoas estante/armário TV. 

Área de serviço: Quantidade mínima ; 01 tanque (0.60mx0.55m) e 01 maquina de lavar 
(0.60mx0.65). 

 
Tabela 9. Especificações técnicas. 
Fonte:  Caixa Econômica Federal 2010. 
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Figura 17: Imagens dos modelos de plantas baixas do PMCMV segundo a cartilha da Caixa Econômica Federal com casas e apartamentos entre 37m2 e 42 m2. Fonte: Caixa Econômica Federal. 
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Figura 18: Relação e mapa dos empreendimentos PMCMV na Área de Planejamento 1 da Cidade do Rio de Janeiro. Fontes: SMH RJ e Laboratório de Habitação e Forma Urbana – PROURB UFRJ. 

 

 
 

Relação de Empreendimentos do Progra ma Minha Casa Minha Vida  
Área de Planejamento 1- Rio de Janeiro.  

 
Endereço 

Total de 
edificaçõe

s 

Total de 
unidades 

Área 
total (m²) 

A AVENIDA MARECHAL FLORIANO, 
209 

1 5 355 

B RUA DA CONCEICAO, 151 1 11 703 

C RUA DO TEATRO, 9 1 12 864 

D RUA LEANDRO MARTINS, 48 1 8 867 

E RUA REGENTE FEIJO, 57 1 5 349 

F RUA DA GAMBOA, 117 1 28 1 646 

G RUA DO LIVRAMENTO, 94 1 4 387 

H RUA DO LIVRAMENTO, 97 1 10 737 

I RUA DO LIVRAMENTO, 111 1 7 631 

J RUA DO LIVRAMENTO, 169 1 13 152 

K RUA DO LIVRAMENTO, 182 1 8 678 

L RUA DO LIVRAMENTO, 184 1 10 1 074 

M RUA JOAO ALVARES, 10 1 7 461 

N RUA JOAO ALVARES, 20 1 46 2 865 

O RUA JOAO ALVARES, 22 1 10 767 

P RUA SACADURA CABRAL, 167 1 9 745 

Q LADEIRA PEDRO ANTONIO, 31 3 16 865 
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Figura 19: Mapa dos empreendimentos PMCMV nas Áreas de Planejamento da Cidade do Rio de Janeiro. Fontes: SMH RJ e Laboratório de Habitação e Forma Urbana – PROURB UFRJ. 
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Gráfico 4.  Distribuição anual dos empreendimentos PMCMV – Área de Planejamento (AP) x Faixa salarial. Fonte: SMH RJ e Laboratório de Habitação e Forma Urbana – PROURB 

UFRJ. 
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Gráfico 5.   Distribuição dos recursos dos empreendimentos PMCMV segundo levantamento feito pelo site UOL que cruzou informações da lista da CNM (Confederação Nacional dos Municípios), em que 
constam os prefeitos de todas as 4.952 cidades de todo o país com menos de 50 mil moradores, e da fornecida pelo Ministério das Cidades. Os dados ilustram a presença político partidária sobre as 
concepções da Política Habitacional. 
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2.3.1. Aspectos Funcionais e Espaciais: Projeto e D esenho. 

Vários autores têm realizado ao longo dos anos valiosas considerações a 

respeito das funções de uma edificação assim como dos processos de análise 

das construções e dos projetos, incorporando diversos critérios que possibilitam 

uma melhor compreensão sobre os valores e virtudes dos Projetos e do 

Desenho do Habitat adequado e digno. 

Funcionalidade e Espacialidade do Projeto podem se relacionar 

adequadamente a partir das suas concepções iniciais ou as que reproduzem 

durante o processo de consolidação e vivência. Se por um lado a 

funcionalidade viabiliza o uso do espaço composto por meio do projeto a partir 

de um desenho que responde a um determinado objetivo, o espaço é 

responsável pela ambiência criada e pelo comportamento que se desenvolve 

internamente pelos seus usuários e que finalmente conferem sentido ao projeto 

(FISHER, 1994). 

A funcionalidade responde principalmente pela eficiência e usabilidade das 

edificações, o que lhe exige dotar de acessibilidade adequada e universal as 

edificações, assim como a articulação segura e ideal entre as diversas 

disposições dos ambientes projetados (VAN DER VOORDT, T.J.M.2009). Para 

tanto, a funcionalidade tem que ser clara, racional, integradora com o interior e 

com o exterior da construção, com seu entorno, comprometida com o sistema 

de circulação horizontal e vertical, e não menos importante com o 
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dimensionamento dos espaços internos que compõem o espaço físico. Os 

aspectos tecnológicos e construtivos do partido adotado dizem respeito, pois 

fazem parte da viabilidade financeira e comprometem a durabilidade, a 

manutenção e fruição dos ambientes.  

No olhar do interesse analítico do projeto, a funcionalidade serve para 

mensurar o grau de satisfação e do equilíbrio harmônico dos ambientes e que 

interferem diretamente no comportamento e nas relações dos usuários, assim 

como no caso da habitação, onde as sensibilidades de percepção do espaço 

pelo valor da funcionalidade têm um especial grau de interferência na 

satisfação e no cotidiano das pessoas que a habitam. 

Por outro lado, a espacialidade é muito mais ampla, não tem limitações nem 

mesmo físicas ou subjetivas (CHING,F.D.K.2013); em especial o espaço 

projetado, o espaço arquitetônico, o espaço espontâneo, estes podem se 

mimetizar com o seu entorno, dominá-lo ou não, ser capturados ou abertos, 

autocaracterizados ou descaracterizados, potencializar a relação entre interno 

e externo, valorizar os elementos compositivos e construtivos, assim como 

processar todos os códigos simbólicos e culturais e redirecioná-los, portanto o 

valor da construção adequada da espacialidade se torna tridimensionalmente 

desafiadora e fundamental. 

Quando se consegue definir limites do espaço pelo desenho e pelo projeto, 

estes, por sua vez, podem definir e configurar a forma física e 

consequentemente reproduzir beleza estética no uso de elementos 

arquitetônicos de princípio como os tridimensionais de massa concebida, 
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tamanho, formato, cor, textura, entre outros que nas combinações da 

sensibilidade criativa e artística venham a atribuir qualidade ao espaço que 

delimitam (CHING,F.D.K. 1998). 

 A partir destas considerações conceituais, se espera que na análise das 

questões relativas aos aspectos funcionais e espaciais do projeto e do desenho 

para o morar elaborado pelo PMCMV, estas possam vir a contribuir para o 

esclarecimento e posterior configuração do conceito de morar proposto. É 

indispensável estabelecer nesse momento que tais considerações são 

indissociáveis e insubstituíveis, e que a prática de superposição de valores 

sobre estes, como os da política ou da economia social, por exemplo, 

distorcem a leitura da verdadeira intenção projetual.   

 

2.3.2. Aspectos Qualitativos: Indicadores de Avalia ção. 

Atualmente a expressão “qualidade” tem sido evocada com maior frequência ao 

se abrir inúmeros motivos que apontam para a falta ou inexistência desse 

entendimento, o que o torna cada vez mais inevitável quando os interesses 

públicos são expostos agitando as sensibilidades da população, como no caso 

da expressiva relação da produção habitacional do PMCMV com a sociedade 

brasileira.  

O sentido do valor qualitativo é sugerido para este estudo por estar presente 

em todos os momentos da produção habitacional, e se apresentar como 

contraponto regulador das análises e avaliações realizadas nos exemplares 

edificados, em especial os de habitação de interesse social, os quais são 
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dominados com frequência pela predominância do valor quantitativo, 

especialmente pela necessidade dos órgãos responsáveis pela promoção da 

habitação de afrontarem pressões políticas e sociais, que habitualmente são 

mensuradas com valores numéricos e que representam, entre outros aspectos, 

as credenciais da sua otimização administrativa e de gestão. 

Assim visto, o estudo e análise da qualidade habitacional é um tema de ampla 

discussão e de complexidade natural; ela compromete a participação de uma 

grande rede de outras disciplinas para sua análise e aplicação e depende ainda 

da contribuição de todas estas para alcançar seu objetivo de dar satisfação 

adequada ao morar das pessoas.  

Os valores da qualidade da habitação no caminho da análise têm que ser 

claramente expostos, pois estes são os que determinam o grau qualitativo da 

habitação, estes valores podem ser de ordem coletiva ou individual (CABRITA, 

1995: 57). Os de ordem individual são prioritários, mas estão comprometidos 

no processo de produção habitacional coletiva, isto é, os valores coletivos da 

procura da qualidade habitacional agrupam todos esses valores individuais em 

favor de um todo comunitário. 

Dentre os valores procurados com essa junção se destacam os de 

sustentabilidade, participação, identidade, autenticidade, integração, escolha, 

entre outros, os que por sua vez são considerados para o caso de se construir 

uma produção habitacional de características qualitativas quando assumirem o 

compromisso de levar em conta os critérios de Habitabilidade, Durabilidade, 

Acessibilidade, Conforto, Segurança Ambiental e Espacial, entre outros, e onde 
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o significado de cada fator pode ser trabalhado conjuntamente ou por 

separado, mas que integrem um mesmo grupo de análise sugerindo a 

agrupação de fatores em níveis de interpretação direcionados, isto é, a 

agrupação de diversos fatores por afinidade de gênero e origem. 

Os grupos de fatores inicialmente sugeridos para analisar e configurar o morar 

podem ser classificados em grupos da seguinte forma, seguindo o 

recomendado pelo grupo do Laboratório de Engenharia Civil (LNEC) Portugal e 

o Laboratório de Habitação (LABHAB) UFRJ: 

• De Relação e Contato entre espaços e ambientes / Interior – Exterior  

  (acessibilidade, comunicabilidade, continuidade, conexão, proximidade). 

• Caracterização e Adequação de Espaços e Ambientes/Espaço-

Manutenção 

   (espacialidade, capacidade, funcionalidade, escala, flexibilidade). 

• Conforto Espacial e Ambiental / Bem estar 

(agradabilidade, durabilidade, funcionalidade, intimidade, abrigo/segurança, 

lazer). 

• Interação Social e Expressão Individual / Cultural – Estética 

(integração, privacidade, especificidade, hierarquia, interpretação). 

• Participação, Identificação e Regulamentação. 

(adaptabilidade, apropriação, hospitalidade, transição, hierarquias). 

• Aspecto e Coerência Espacial e Ambiental  

 (atratividade, domesticidade, integração, dimensões, integração). 
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Por outro lado, os critérios de análise da qualidade do projeto arquitetônico 

visto isoladamente em termos funcionais (segundo T. van der VOORDT pode-

se analisar a partir dos seus componentes, o que sugere dizer que suas 

características visuais e de composição estética predominam sobre seus 

valores simbólicos e culturais desde que a eficiência funcional do programa 

garanta a satisfação do usuário/morador) são separados por sua relação entre 

formas, funções, coerência e conexões e onde os valores como de utilidade, 

flexibilidade, originalidade, expressividade, entre outros, tornam sempre a 

qualidade do projeto num objeto não estático, mas sim mutável. 

QUANTIDADE x QUALIDADE – A PARTIR DOS SEUS PROPRIOS INTERESSES  

 
Gráfico 6. Fonte CThab 2012 – elaborados pelo Prof. J.P. Branco – Santa Catarina, 2012  
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QUADRO FATORES DA QUALIDADE HABITACIONAL –A PARTIR DE VALORES COLETIVOS  
 
 

                                 
 
 
 

                                      
 
Gráfico7.  Fonte CThab 2012 – elaborados pelo Prof. J.P. Branco – Santa Catarina, 2012 
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Figura 20: Ilustrações PMCMV no Brasil, ilustrando a localização em áreas distantes dos centros urbanos, a implantação homogênea e racional, assim como a relação inadequada em relação aos 
equipamentos condominiais (quadras, piscinas, etc.) com as unidades residenciais, a padronização seriada de tipologias construtivas, o impacto ambiental, a adequação ao terreno e topografia, o material de 
acabamento e complementos construtivos. Fonte:  Chab2012, Pedro B, e Acervo do LabQuapá SP (Laboratório Quadro de Paisagismo no Brasil). 
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Capítulo 3: ANÁLISE TIPOLÓGICA E ESTUDOS DE CASO 

Essa pesquisa tem um caráter exploratório, motivo pelo qual diversos métodos e técnicas foram 

utilizados criteriosamente com o objetivo de descobrir os caminhos que conduzam ao objetivo do 

trabalho que é descobrir a configuração do morar do PMCMV. Partiu-se de um levantamento 

bibliográfico prévio em literatura e pesquisa especializada, além de um aprimoramento teórico de 

conceitos vinculados a esta pesquisa e envolvidos na hipótese do trabalho. Posteriormente se 

deu-se sequência à pesquisa com a investigação dos estudos de caso, que levou ao 

desenvolvimento de um instrumento de pesquisa próprio e propício ao tema principal que discute 

a relação do morar entre os grandes campos da política e do projeto.  

A pesquisa de campo se deu por meio de entrevistas estruturadas e semi-estruturadas assim 

como uso da observação. A Teoria das Representacoes Sociais (TRS) 55 foi utilizada como um 

instrumento estratégico na estruturação desta etapa; as técnicas de aproximação recomendadas 

por esta teoria tem sido regularmente incorporadas e aplicadas nas atividades de pesquisa do 

Laborátorio de Habitação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (LABHAB / UFRJ), equipe 
                                                        

55 A teoria das Representações Sociais (TRS) reconhece a legitimidade do saber do senso comum, entendido como o 

saber prático que mantém a unidade das atitudes e opiniões. Segundo Moscovici, fundador desta teoria, “(...) existe 

uma representação que realmente mantém juntos os itens das atitudes.” (Moskovici, S e Marcova, I, 1998: 381) A 

teoria das representações sociais vem sendo crescentemente desenvolvida nas últimas décadas, abandonando a 

dicotomia sujeito-objeto, ou seja, a idéia de uma realidade interna e outra externa ao indivíduo. A representação 

possibilita a integração do objeto às experiências prévias do indivíduo constituindo um saber funcional que 

articula e dá sentido aos comportamentos, saberes e comunicação de indivíduos e grupos, podendo ser definida 

como “uma forma de conhecimento socialmente elaborada e partilhada, tendo uma orientação prática e 

concorrendo para a construção de uma realidade comum a um conjunto social” (Jodelet, 1989: 22). 
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que deu todo o apoio e suporte principal a este trabalho. A TRS que tem sua origem no campo 

psicossocial permite ao interlocutor – pesquisador extrair da forma mais autêntica possível o 

entendimento dos usuários as suas percepções sobre determinados temas como o morar, o 

conforto, a vizinhança, entre outros, de forma individual e coletiva; e as respostas possibilitam 

nortear as futuras ações de análises e de considerações preliminares.  

Nesse sentido, são apresentados na primeira parte deste capítulo uma descrição sucinta das 

técnicas e critérios utilizados para a seleção e aproximação aos estudos de casos e posterior 

coleta de informações, assim como as formas de sistematização e organização dos dados 

obtidos. Em seguida, os estudos de caso são descritos em função de uma ordem espacial que 

responde às três escalas principais de observação, a escala da cidade, da própria proposta de 

implantação e da unidade. Na etapa seguinte são analisados os dados obtidos da aproximação 

aos estudos de caso de forma comparativa, complementados com o uso da observação e dos 

critérios técnicos fundamentais preestabelecidos como fatores de análise para este trabalho de 

pesquisa. Desta forma são as considerações preliminares são apresentadas para posterior 

discussão em capitulo seguinte. 
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3.1. Procedimentos Metodológicos 

Após ser construído e estabelecido previamente um embasamento teórico crítico sobre as 

diretrizes e objetivos da pesquisa, foram organizadas as etapas de aproximação aos 

estudos de caso para a obtenção de dados a serem sistematizados e analisados em 

função da sua relação com os critérios preestabelecidos. 

Desta forma os estudos de caso foram selecionados de acordo com os seguintes critérios: 

faixa salarial – empreendimentos destinados ao segmento de 0 a 3 salários mínimos; 

tempo de ocupação – empreendimentos ocupados há pelo menos dois anos, para melhor 

avaliar a relação entre o morador e sua moradia; solução tipológica – grupamentos 

residenciais que proporcionem o estudo das diferentes soluções tipológicas reproduzidas 

pelo PMCMV (casa geminada e edifícios de três, quatro pavimentos); localização – 

estarem construídos na área urbana da Cidade do Rio de Janeiro.  

Entre os empreendimentos já entregues ate o início dos levantamentos e segundo 

informações da Secretaria Municipal de Habitação (SMH) assim como critérios adotados 

para a seleção dos conjuntos residenciais foram inicialmente selecionados os seguintes 

empreendimentos, todos entregues no ano de 2010, totalizando de 793 unidades: 
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• Condomínio Terni – Estrada dos Caboclos, 1185 – Campo Grande, sobrados 
geminados, com 282 unidades. 
 

• Andorinhas – Rua das Amendoeiras, 591 – Cosmos, edifícios de três pavimentos, 
com 212 unidades; 

 
• Ipê Branco – Rua Hélio do Amaral, 463 – Realengo, edifícios de quatro 

pavimentos, com 299 unidades; 

 

                                Figura 21 - Localização dos estudos de caso. Fonte: Google maps. 
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São conjuntos habitacionais com uma média de unidades similares entre si, e que correspondem 

ao especificado pelo PMCMV, a qual recomenda uma construção média total de 250 UHs por 

conjunto. Os três conjuntos abrigam moradores com famílias da faixa de renda de 0-3sm, 

portanto, entendidos como dentro da categoria dos conjuntos da habitação de interesse social, 

todos estes correspondentes à primeira fase do PMCMV e configurados no estilo condominial 

fechado com tipologias habitacionais principalmente homogêneas entre si. 

Através da pesquisa de campo foi possível encontrar os dados a partir dos quais os elementos 

necessários para a configuração do morar do PMCMV foram revelados, dando o suporte técnico 

científico de legitimidade a este trabalho. O processo constou das seguintes etapas:  

• Elaboração do questionário e material gráfico (plantas, cortes,elevações); entendidos 

como essenciais instrumentos de pesquisa, portanto, requereram uma árdua discussão 

multidisciplinar, sobretudo na estruturação do questionário, composição das questões, a 

ordem das questões, a sequência ideal, o tempo estimado de aplicação assim como os 

temas a serem abordados. Estes temas foram estabelecidos em cinco grandes partes 

dentre os quais a evocação do entendimento do morar foi estabelecida como prioritária 

para dar início à entrevista; seguidamente o tema da avaliação do morador dos espaços 

do morar na sua unidade;  os temas chave do entendimento do entrevistado como 

conforto, segurança, tranquilidade e saúde; a questão das modificações das unidades; e 

finalmente a caracterização do perfil dos moradores via questões socioeconômicas. 
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Por outro lado, foi procurada a edição ideal das plantas das unidades para facilitar a 

leitura e registro via croqui do ambiente físico visitado. 

• Treinamento e testes práticos - experimentais feitos previamente à aplicação do 

questionário pelos pesquisadores, se estabelecendo duplas de entrevistadores para cada 

visita aos moradores nas suas residências, cada um com funções específicas, ora de 

aplicação do questionário e gravação, ora de levantamento físico, os mesmos que na 

fase de treinamento incorporaram técnicas de abordagens e captura de informações 

como do uso de gravadores para registro da entrevista com o morador; esta preocupação 

tem a ver também com a agilidade e tempo das entrevistas, assim como com a fidelidade 

e recuperação dos detalhes intrínsecos das conversas. 

• Previamente à aplicação da entrevista foi definido o valor da amostra mínima para coleta, 

e foi estabelecido adotar-se inicialmente as recomendações da TRS que sugere a cifra 

de 100 entrevistas por conjunto habitacional sendo este valor referencial, toda vez que de 

acordo ao contexto e as facilidades de aproximação o valor que passaria a ocupar o 

critério mínimo de amostragem seria estimado na porcentagem mínima que determina a 

adoção de uma amostra probabilística e não probabilística, isto quer dizer que após o 

reconhecimento das características do universo da população a ser entrevistada, todas 

as unidades tenham a capacidade de ser contempladas para entrevistas por semelhança 

mesmo não sendo parte da amostra final. Com isto, foram realizados sorteios para cada 

conjunto onde foi incluído o universo das unidades a entrevistar, e estas criteriosamente 

selecionadas de forma a poder ter amostras de todos os casos existentes. 
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• A entrevista semi estruturada, que utiliza o questionário elaborado previamente, é a 

ferramenta utilizada para a coleta de dados, pois permite maior interação com o morador. 

A etapa inicial da entrevista, segundo o questionário, é o teste de evocação livre de 

palavras, que tem como objetivo coletar os dados que estruturarão a posterior 

representação social coletiva. Esta evocação é realizada no início da entrevista, 

enquanto o entrevistado está por descobrir ou pensar no que está sendo pesquisado, 

provocando a menor interferência possível no resultado das respostas. Trata-se de 

perguntar mediante um termo indutor, como no caso do questionário proposto, com o 

termo inicial ‘moradia’, para que o morador mencione quatro primeiras palavras que vêm 

na sua mente ao ouvir esse termo; em seguida se solicita ao morador mencionar quais 

são as mais importantes e o porquê de forma a entender melhor os seus conceitos e 

entendimentos. Estas respostas foram gravadas com equipamento de reprodução de 

voz, com a autorização dos entrevistados, coletadas, transcritas, reunidas e 

categorizadas. 

• O registro fotográfico por sua vez dá suporte ao levantamento gráfico e à evocação da 

memória da entrevista; é dado por meio de croquis contendo a disposição dos móveis e 

as alterações realizadas nos apartamentos. A planta das unidades habitacionais é 

impressa previamente para tornar mais fácil o desenho do croqui, o mesmo que obedece 

a convenções básicas de desenho gráfico universal. Os registros gráficos e fotográficos 

de como os ambientes são ocupados pelos moradores trazem dados essenciais no 

tocante à apropriação do espaço, tais como: equipamentos em cada ambiente, o que 
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sugere as atividades inerentes; as disposições da mobília, que sugerem uma relação 

entre o desenho do projeto de arquitetura (forma e dimensões) e as relações espaciais 

entre mobílias e equipamentos; intervenções físicas ocorridas na moradia, que sugerem 

a capacidade do projeto de arquitetura de se adaptar às necessidades dos moradores e a 

adequação dos materiais construtivos utilizados; e a quantidade de equipamentos e 

número de lugares, evidenciando a capacidade da moradia para comportar o número de 

membros da família moradora. Estes registros gráficos e fotográficos são redesenhados e 

transcritos em mídia digital para arquivo e manuseio e são anexados aos devidos 

questionários e separados para a sistematização dos dados. 

• A análise dos resultados do Teste de Evocação de Palavras da primeira parte do 

questionário aplicado foi feita inicialmente seguindo as recomendações da TRS e por 

meio da categorização das palavras evocadas o que possibilitou a classificação segundo 

as frequências e ordem média de evocação. 

• As categorias são elaboradas a partir dos significados das palavras, agrupando os 

vocábulos sinônimos. Desta forma, com o auxílio de ordenadores eletrônicos a estrutura 

da representação social é formada tendo como elementos o núcleo central e o sistema 

periférico, dividido em periferia intermediária e segunda periferia. O núcleo central é 

formado pelas palavras evocadas com maior frequência e mais prontamente. Já o 

sistema periférico é formado pelas palavras evocadas mais tardiamente e com menor 

frequência. 
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• As questões abertas são analisadas por meio de uma leitura flutuante, que consiste na 

categorização das frases por meio de uma ideia central contida na resposta (BARDIN, 

2002). Tal análise pode ser importante para confirmar a centralidade dos elementos da 

estrutura da representação social. 

• As questões fechadas foram organizadas em categorias e ofereceram as bases para os 

resultados da pesquisa. Os croquis das plantas são categorizados por frequência de 

arranjo de mobiliários, bem como por frequência das intervenções físicas realizadas na 

planta da moradia. As fotografias são utilizadas para mostrar com mais clareza as 

intervenções impressas na moradia pelos moradores. A observação foi sistematizada 

através de breves descrições feitas pelo pesquisador para que, em conjunto com todo o 

referencial teórico obtido por meio das revisões bibliográficas, pudesse contextualizar os 

resultados da pesquisa. 

• À parte, os pesquisadores de campo foram estimulados a realizar observações de cunho 

etnográfico registrando-os, de acordo com a pertinência, através de croquis, plantas, 

caderno de campo ou por fotografia. Tendo como instrumentos a entrevista, o registro 

fotográfico e a observação, os dados levantados foram armazenados e revisados para 

que junto com uma contextualização teórica obtida por meio da revisão bibliográfica 

oferecessem os resultados da pesquisa. 
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3.2. Apresentação dos Estudos de Caso 

Os estudos de caso selecionados para as atividades de campo seguem os critérios apontados 

no item 3.1 em relação à escolha e aplicação dos procedimentos metodológicos pré-

estabelecidos. Inicia-se a apresentação com o Condomínio Terni, composto de tipologias 

habitacionais de casas duplex e que está enquadrado num loteamento único de três 

condomínios adjacentes com as mesmas características, sendo apenas delimitada por muros de 

forma a seguir a exigência do PMCMV de não ultrapassar o limite de aproxidamente 250 UHs 

por condomínio. Posteriormente, segue o condomínio Vivenda das Andorinhas, também 

localizado na zona oeste do Rio de Janeiro, composto da mesma forma que o anterior (Terni), de 

condomínios contíguos, sendo suas tipologias de UHs em formato de prédios de 03 andares 

com escada interna em prédio atendendo a 04 UHs. Finalmente o Condomínio do Ipê Branco em 

Realengo, contíguo a outro condomínio com as mesmas características, e composto de prédios 

de 04 pavimentos com escadas intercaladas externas e soltas da edificação atendendo a 02 

UHs.  

Os estudos de casos são apresentados seguindo um critério de escalas, dessa forma, 

inicialmente é posicionado o condomínio em relação ao seu entorno e a cidade, reforçando-se a 

ilustração do entorno com imagens de percursos, pontos de referência e outros que caracterizem 

a área mais próxima ao condomínio; segue-se com a escala da implantação do condomínio com 

uma descrição ilustrada e escrita dos partidos adotados ou características próprias da 

implantação; e na escala da unidade habitacional são apresentados os layouts das plantas das 

casas ou apartamentos e suas modificações.  
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3.2.1. Condomínio Terni, Campo Grande – RJ; Casas G eminadas 

O condomínio Terni foi ocupado em Novembro de 2010 por famílias moradoras de áreas 

de risco, principalmente das comunidades de Acari na Pavuna e da Rua do Valão no 

Recreio; essas famílias foram reassentadas após suas casas haverem sido condenadas 

pela prefeitura com ocasião das fortes chuvas de 2010. O condomínio Terni conta com 

279 UHs na tipologia de casas duplex geminadas. É um dos três condomínios adjacentes 

construídos pelo PMCMV sendo os outros condomínios o Treviso e o Ferrara, totalizando 

um total de 811 unidades entre os três construídos no mesmo terreno e delimitados por 

um muro a média altura. A principal via de referência e de acesso aos serviços de 

transporte e suprimentos se encontra na Estrada da Cabuçu, a uma distancia aproximada 

de 900m ou 25 mins de caminhada. Os moradores desses condomínios contam com uma 

rua interna de acesso comum, com portaria, unidades para pessoas com deficiência 

física, espaços para recreação comum, e os moradores pagam uma taxa condominial e 

se administram sob o regime condominial. As casas são geminadas duplex com 

aproximadamente 42 m2, e estão dispostas e agrupadas em duplas ou mais de duas. No 

seu interior as casas contam com sala, cozinha, banheiro no térreo e área de serviço 

externa; no pavimento superior os dois quartos são acessados por uma escada pré-

fabricada em estrutura metálica, as áreas molhadas como cozinha e banheiro possuem 

acabamentos em piso cerâmico e meia parede de azulejos. Foram construídos com 

paredes de blocos de concreto estrutural e contam com cobertura em telha duas águas. 
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Figura 23: Aérea – situação Conjunto Terni, Rio de Janeiro/RJ 
Fonte: Google maps 

 

Endereço: Estrada dos Caboclos, 1185 – Campo Grande  
Tipologia: Edifícios compostos por duas, três ou quatro casas geminadas 

279 Casas de dois pavimentos, com acesso independente e quintal privativo.  
Sala, banheiro, cozinha e dois quartos. 

 
 
 
 
  

Figura 24: Aérea – implantação Co njunto Terni, Rio de 
Janeiro/RJ Fonte: Google maps 

 

N 
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Figura 25. Vistas do Entorno imediato – Estrada dos Caboclos. Há um ponto de ônibus distante 900ms do 
conjunto. Asfalto de rua com falta de manutenção e carência de edificações próximas. Fonte: LABHAB UFRJ 
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Figura 26. Vistas do Conjunto – Tipologias de casas geminadas duplex e agrupadas 
em 2 , 4 e 6 Unidades.  Fonte: LABHAB UFRJ. 
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Figura 27. Planta de  Implantação . Fonte: LABHAB UFRJ.  
 
 
 
 
 

       
 a                                                                                     b 

Figura 28. Tipologias da unidades – fotos. Foto a – à esquerda semelhantes ao tipo 2,3,6 e à direita tipo4; foto b - tipo 5. Fonte: 
LABHAB UFRJ. 

N 
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Figura 29. Tipologias da unidade P.N.E. (Pessoas com Necessidades Especiais)   – plantas – Tipo 1.  Fonte: LABHAB UFRJ. 
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Figura 30. Tipologias da unidade – plantas – Tipo 2, 3 e 6. Fonte: LABHAB UFRJ. 
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                                 Figura 31. Tipologias da unidade – plantas – Tipo 4. Fonte: LABHAB UFRJ. 
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Figura 32. Tipologias da unidade – plantas – Tipo 5. Fonte: LABHAB UFRJ. 
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Modificações nas Plantas  

Nas áreas em vermelho da planta baixa se localizam exemplos de alterações nas UHs. 

No apartamento 103 do Bloco 17 do condomínio Terni podem-se observar modificações na 
planta original feitas pelos residentes da unidade, como o fechamento do quintal com a utilização 
de tecidos e varetas de madeira e na sala a alocação da geladeira. 

 
               
            Figura 33 a. Planta do apartamento. Fonte: LABHAB UFRJ.   

Figura 33b . Quintal fechado com pano  

 

Figura 33 c.  Geladeira na sala. 
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No apartamento 103 do Bloco 48 do condomínio Terni podem-se observar modificações na 
planta original feitas pelos residentes da unidade, como o quintal cimentado e divisórias 
improvisadas.

 
 
Figura 34 b.  Planta do apartamento 2o pavimento. Fonte: LABHAB UFRJ. 
 

 
Figura 34 a.  Planta do apartamento 1o pavimento. Fonte: LABHAB UFRJ. 

Figura 34 c. Quintal cimentado 
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3.2.2. Condomínio Vivenda das Andorinhas, Cosmos – RJ; Blocos de 03 Pavimentos 

O condomínio Vivenda das Andorinhas foi ocupado em Setembro de 2010 por famílias 

moradoras de áreas de risco, principalmente das comunidades de Jacarepaguá como 

Carioca, Chácara Flora, São Sebastião e Santa Maria; essas famílias se encontravam  no 

programa de aluguel social e foram reassentadas após suas casas haverem sido 

condenadas pela prefeitura com ocasião das fortes chuvas em abril de 2010. O 

condomínio conta com 216 UHs na tipologia de prédios de três pavimentos. A Avenida 

Cesário de Melo é a principal via de referência e de acesso aos serviços de transporte e 

suprimentos se encontra a uma distância aproximada de 1km ou 25mins de caminhada. 

Os moradores desses condomínios contam com uma rua interna de acesso comum, com 

portaria, unidades para pessoas com deficiência física, espaços para recreação comum, 

e os moradores pagam uma taxa condominial e se administram sob o regime 

condominial. Os apartamentos têm aprox. 42 m2, e estão dispostos e agrupados em 

quatro por andar, acessados por um hall de circulação comum que está conectado por 

uma escada comum coberta. No seu interior apartamentos contam com sala, cozinha, 

banheiro, área de serviço e dois quartos; as áreas molhadas como cozinha e banheiro 

possuem acabamentos em piso cerâmico e meia parede de azulejos. Foram construídos 

com paredes de blocos de concreto estrutural e tetos com painéis pré-moldados, contam 

com cobertura em telha duas águas e as caixas de água de cada bloco se encontram na 

laje superior de cada edifício. 
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                Figura 36: Aérea – situação  Conjunto Vivendas das Andorinhas, Rio de Janeiro/RJ Fonte: Google maps 
 

 
Endereço: Rua das Amendoeiras, 591 – Cosmos 
Tipologia: Edifícios de três pavimentos, com quatro apartamentos cada 
  216 Apartamentos, com acesso independente no térreo e circulação vertical 

interna, sala, banheiro, cozinha e dois quartos.  

Figura 35 : Aérea – implantação Conjunto Vivendas das 
Andorinhas, Rio de Janeiro/RJ 
Fonte: Google maps 

 

N 

N 
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Figura 37. Entorno, falta de edificações e rua em mau estado. Fonte: LABHAB UFRJ. 
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Figura 38. Conjunto, tipologia de prédios de ate 03 pavimentos. Fonte: LABHAB UFRJ. 
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Figura 39.  Implantação. Fonte : LABHAB UFRJ. 
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Figura 40. Tipologias da unidade – planta Tipo 1 - área 41,90m². Fonte: LABHAB UFRJ. 
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Figura 41. Tipologias da unidade – planta Tipo 2 - área 39,90m². Fonte: LABHAB UFRJ. 
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Modificações nas Plantas 

Nas áreas em vermelho da planta baixa se localizam exemplos de alterações nas UHs. 

No apartamento 201 do Bloco 5 do Condomínio Vivenda das Andorinhas podem-se observar 
modificações na planta original feitas pelos residentes da unidade, como a sala transformada em 
salão de beleza. 

 

Figura 42a. Planta do apartamento. Fonte: LABHAB UFRJ. 

Figura 42b . Sala adaptada para salão de beleza. Fonte: LABHAB UFRJ. 
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No apartamento 304 do Bloco 8 do Condomínio Vivenda das Andorinhas podem-se observar 
modificações na planta original feitas pelos residentes da unidade, como o varal na janela do 
quarto. 

  

 

Figura 43a. Planta do apartamento. Fonte: LABHAB UFRJ. 

Figura 43b. Varal na janela. 

Fonte: LABHAB UFRJ. 

 



191 

 

No apartamento 104 do Bloco 2 do Condomínio Vivenda das Andorinhas podem-se observar 
modificações na planta original feitas pelos residentes da unidade como o ar condicionado na 
janela e a geladeira na sala. 

 

Figura 44a. Planta do apartamento. Fonte: LABHAB UFRJ. 

 

Figura 44b. Ar condicionado na janela e geladeira na 
sala – falta de espaço e previsão de uso. 

Fonte: LABHAB UFRJ. 
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No apartamento 202 do Bloco 5 do Condomínio Vivenda das Andorinhas podem-se observar 
modificações na planta original feitas pelos residentes da unidade, como pintura na parede e 
rede na sala. 

 

 

Figura 45a. Planta do apartamento. Fonte: LABHAB UFRJ.  

Figura 45b. Rede na janela; adaptações de uso. 

Fonte: LABHAB UFRJ. 
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3.2.3. Condomínio Vivenda do Ipê Branco, Realengo –  RJ; Blocos de 4 Pavimentos 

 O condomínio do Ipê Branco foi ocupado no final  de 2010 por famílias moradoras 

em áreas de risco, principalmente das comunidades do Morro do Urubu em 

Pilares, assim como nas comunidades de Rocha Miranda, Olaria, Madureira e 

Copacabana; essas famílias se encontravam  no programa de aluguel social e 

foram reassentadas após suas casas haverem sido condenadas pela prefeitura 

com ocasião das fortes chuvas de Abril de 2010. O condomínio conta com 299 

UHs na tipologia de prédios de quatro pavimentos. A Avenida Brasil é a principal 

via de referência e de acesso aos serviços de transporte e suprimentos e se 

encontra a uma distância muito próxima do local. O condomínio do Ipê Branco foi 

construído, assim como o condomínio Terni, ao lado de outro condiminio, o Ipê 

Amarelo; ambos foram concebidos para serem oferecidos pelo PMCMV para 

moradores na faixa de 3-6 sms, tendo sido comprados posteriormente com 

recursos do PMCMV para alocar aos moradores de ambos os condomínios que 

totalizavam 598 UHs. Os moradores desses condomínios contam com uma rua 

interna de acesso comum, com portaria, unidades para pessoas com deficiência 

física, espaços para recreação comum, pagam uma taxa condominial e se 

administram sob o regime condominial. Os apartamentos são padrão do programa 

construtivo como os outros, de dois quartos com aprox. 42 m2, e dispostos em 

dois por andar acessados por uma escada comum coberta e solta da edificação.  
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Figura 47: Aérea – situação  Conjunto Vivenda do Ipê Branco, Rio de Janeiro/RJ Fonte: Google maps 
 

 
Endereço: Rua Hélio do Amaral, 463 – Realengo 
Tipologia: Edifícios de quatro pavimentos, com quatro ou seis apartamentos cada 
  299 Apartamentos, sendo 3 adaptados para P.N.E.; circulação vertical externa.  
  Sala, banheiro, cozinha e dois quartos  
 
 

N 
N 

Figura 46 : Aérea – implantação  Conjunto Vivenda do Ipê 
Branco, Rio de Janeiro/RJ Fonte: Google maps 
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Figura 48: Fotos do entorno próximo, com a Av. Brasil a menos de 250m do conjunto.  
Fonte: LABHAB UFRJ. 
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Figura 49: Fotos do Conjunto, tipologias de prédios de até 4 pavimentos. Fonte: LABHAB UFRJ. 
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Figura 50.  Implantação. Fonte: LABHAB UFRJ. 
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Figura 51. – Tipologia das unidades – fotos.  Fonte: LABHAB UFRJ. 
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Figura 52. – Tipologia da unidade – planta Tipo 1 – 37,30 m². Fonte: LABHAB UFRJ. 
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Figura 53. – Tipologia da unidade – planta Tipo 2 – bloco para cadeirantes –  45,84m². Fonte: LABHAB UFRJ. 
 
 
 
 
 
 
 

APARTAMENTO 1 APARTAMENTO 2 APARTAMENTO 3 



201 

 

Modificações nas Plantas. 

Nas áreas em vermelho da planta baixa se localizam exemplos de alterações nas UHs. 

No apartamento 103 do Bloco 1 do Condomínio Ipê Branco, podem-se observar modificações na 
planta original feitas pelos residentes da unidade, como a colocação de um armário em frente à 
janela. 

 
 
 Figura 54 a: Planta da Unidade. Fonte: LABHAB UFRJ. 

Figura 54b: Armário Bloqueando a Janela. Fonte: LABHAB UFRJ. 
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No apartamento 302 do Bloco 14 do Condomínio Ipê Branco, podem-se observar modificações 
na planta original feitas pelos residentes da unidade como a transformação do quarto em sala de 
jantar. 

                               

                                              Figur a 55a: Planta. Fonte: LABHAB UFRJ. 

 

Figura 55b : Quarto vira sala de jantar. 
Fonte: LABHAB UFRJ.  
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No apartamento 403 do Bloco 7 do Condomínio Ipê Branco, podem-se observar modificações na 
planta original feitas pelos residentes como mobiliário no acesso, e o piso da sala se soltando. 

 
 
Figura 56 a: Planta. Fonte: LABHAB UFRJ. 
 
 
 
 

Figura  56c: Mobiliário no acesso coletivo. 
Fonte: LABHAB UFRJ. 

Figura 56b: Piso se soltando no interior da unidade. 
Fonte: LABHAB UFRJ. 
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3.3. Sistematizações de Resultados; Considerações P reliminares 

A seguir são descritos resultados da aplicação da metodologia de abordagem a qual tem como 

base a TRS e sua análise estrutural por meio da evoção espontânea. Para isto segue-se a 

ordem estabelecida previamente e que foi assim também definida pelo questionário aplicado aos 

moradores dos três conjuntos. O questionário desenvolvido e aplicado com critérios 

multidisciplinares prevê como primeira etapa a evoção de palavras sobre o morar, segue-se a 

essa etapa inicial o entendimento dos conceitos de segurança, conforto e saúde, e 

posteriormente se indaga sobre preferências e planos futuros dos moradores. A partir destes 

resultados iniciais se elaboraram tabelas e gráficos estatísticos para ajudar no entendimento dos 

resultados e elaborar discussões iniciais.  

Em etapa seguinte se faz uma abordagem preliminar com um cruzamento dos dados da 

pesquisa de campo, obedecendo-se aos critérios de avaliação comentados no item 2.3 sobre os 

fatores de análise, de forma a aproximar os resultados de campo aos interesses deste trabalho 

de pesquisa, que caracteriza a configuração do morar do PMCMV através de instrumentos 

científicos e práticos. 

A esse cruzamento das análises estruturais e analíticas seguem-se alguns comentários 

preliminares, obedecendo uma ordem de observação em três escalas convencionalmente 

necessariás como a escala da cidade e do urbanismo, a escala da implantação e do entorno 

imediato e a escala da unidade e sua espacialidade funcional. 
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CONDOMINIO TERNI  - ENTENDIMENTO DO MORAR EM 4 PALAVRAS  
 

QUESTIONÁRIO PALAVRA 1 PALAVRA 2 PALAVRA 3 PALAVRA 4 

1 VIVER BEM ARRUMADA 
AMBIENTE 
TRANQUILO AMIZADE 

2 FAMILIA  CONFORTO VIZINHANÇA SEGURANÇA 
3 PAZ HARMONIA ALEGRIA PACIENCIA 
4 LAZER BEM ESTAR PAZ TRANQUILIDADE 
5 PRECISAO  NECESSIDADE     
6 PLANTA AGUA VENTO MAR 

7 MORAR BEM  SEGURANÇA 
ESPAÇO 
MELHOR MELHORAS 

8 SOSSEGO PAZ TRANQUILIDADE FFELICIDADE 
9 CASA  LUGAR BAIRRO   

10 FELICIDADE ALEGRIA ESPERANÇA HARMONIA 
11 MORADIA       
12 PROTEÇÃO SEGURANÇA CONFORTO VIZINHANÇA 
13 BEM LUGAR BOM SATISFEITA   

14 MAU VIZINHA BAGUNÇA BOLA 
GENTE MAL 
EDUCADA 

15 TETO       
16 COMODIDADE TRANQUILIDADE ALEGRIA   
17 APOIO       
18 BEM ESTAR INDENPEDENCIA CONFORTO PRIORIDADE 
19 SONHO ARRUMAÇAO FAMILIA SEGURANÇA 
20 CASA  JARDIM AREA QUARTO 
21 SONHO       
22 PORTO SEGURO LUGAR CERTO  LAR DECANSO 
23 BOA FELICIDADE PRECISAO CALMA 
24 QUARTO SALA  COZINHA   
25 COZINHA QUARTO     
26         
27         
28 PORTO SEGURO CASA  LAR TETO 
29 SANEAMENTO TRANSPORTE SAUDE  EDUCAÇAO 
30 CASA  FAMILIA FELICIDADE   
31 LIMPEZA UNIAO  SEGURANÇA CONFORTO 
32 QUARTO SALA COZINHA BANHEIRO 

33 MELHORIA 
MUDANÇA DE 
VIDA PROGRESSO   

34 LAR VIZINHO     
35 PRIVACIDADE DIA-A-DIA     
36 BOM       
37 UNIAO LIMPEZA SEGURANÇA  MORADORES 

38 BOA       
39 NÃO E RUIM CONDUÇOES  LAZER FICAR 
40 VIVER BEM PRIVACIDADE LIBERDADE INDEPENDENCIA 
41 PESSIMA BAGUNÇA BRIGA SUJEIRA 
42         
43 DESORGANIZAÇAO BOA LOCAL LIBERDADE 

44 LAR JARDIM AMIZADE 
BEM AO 
PROXIMO 

45 CASA FAMILIA FELICIDADE SER FELIZ 
46 CONFORTO ESPAÇO LOCAL  AMBIENTE 
47 LAR  CONFORTÁVEL     
48 OTIMA       
49 CONFORTO SEGURANÇA TRANQUILIDADE PAZ 
50 TRANQUILIDADE COMODIDADE  PRIVACIDADE BEM-ESTAR 
51 ESTABILIDADE CONFORTO SEGURANÇA   
52         

53 POVO PESSOAS  BAGUNÇA 
LUGAR BOM DE 
SE MORAR 

54 FAMILIA GAROTO FILHOS PAI 
55 COMODIDADE PRIVACIDADE ACONCHEGO TRANQUILIDADE 
56 DECENTE LEGAL BAIRRO TRANQUILA 
57         
58 CASA TRANQUILIDADE FAMILIA HARMONIA 
59 BEM LAR PRÓPRIO   
60 LAZER BEM-ESTAR PAZ   
61 RUIM SEM CONDIÇÃO BAGUNÇA   
62 PESSIMA HORRIVEL HORROROSA   
63 HORRIVEL NÃO GOSTEI     
64 SILENCIO ACOMODACAO ARRUMACAO   
65 BEM-ESTAR FAMILIA SOSSEGO AMOR 
66 FELICIDADE SEGURANÇA LAR  PROSPERIDADE 
67 BOM AMBIENTE CASA PROPRIA  FUTURO   
68 BOA CASA ARRUMADA ALIMENTACAO SAUDE 

Tabela 10 . Entendimento de Morar – Condomínio Terni. Fonte: LABHAB UFRJ. 
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CONDOMINIO ANDORINHAS  
ENTENDIMENTO DO MORAR EM 4 PALAVRAS  - FONTE LABHAB  

QUESTIONÁRIO PALAVRA 1 PALAVRA 2 PALAVRA 3 PALAVRA 4  30 POSTO DE SAUDE ESCOLA TRABALHO 
  60 BOA TRANQUILO MARAVILHOSO

 
1 GOSTA EMPREGO TRANSPORTE 

  31 
     61 BOM LUGAR COISA BOA 

  

2 CASA 
TODOS DA 

FAMILIA    32 LAR TUDO VIDA RECONSTRUIR  62 FOSSE MEU IR EMBORA MORAR 
LUGAR 

TRANQUILO 

3 CONFORTO VIVER MELHOR TER PAZ SAUDE  33 ESPERANCA ALEGRIA PAZ MORADIA  63 
    

4 BOM SEGURANCA TRANQUILIDADE 
  34 HORRIVEL TRISTE 

ODEIO ESSE 
LUGAR   64 CONFORTO TRANQUILIDADE LUGAR BOM PAZ 

5 LAZER TETO ALEGRIA 
  35 MAIS OU MENOS PERIGOSO 

   65 ALEGRIA DIGNIDADE SOSSEGO 
 

6 RESIDENCIA CASA FAMILIA LAR  36 LAZER SEGURANCA PAZ HARMONIA  66 CASA FELICIDADE PAZ HARMONIA 

7 CONFORTO SEGURANCA 
LUGAR PARA 

FILHO 
QUALIDADE 

DE VIDA  37 LAR 
    67 

RUIM DE 
CONDICAO 

COMPRAS ANDAR 
 

8 CASA LAR FAMILIA BEM ESTAR  38 ESTABILIDADE CASA AMPLA SOSSEGO ACOMODACAO  68 SEGURANCA BEM ESTAR DIGNIDADE FELICIDADE 

9 COISA BOA PAZ TRANQUILIDADE SOSSEGO  39 LUGAR DESCANSO FAMILIA ACONCHEGO  69 LAZER FELICIDADE PAZ AMOR 

10 DIGNIDADE ENDERECO FIXO 
LIVRE DO 
ALUGUEL 

REALIZACAO  40 VIZINHANCA SENTIR BEM AMIGOS DIVERSAO  70 
    

11 LAR FAMILIA CONTAS TRANSPORTE  41 AMIZADE CONFIANCA MEDO FELICIDADE  71 LAR QUARTO SALA COZINHA 

12 UNIAO SENTIR BEM FELIZ 
  

42 SEGURANCA LUGAR BOM CALMO VIZINHOS 
 

72 SOSSEGO RESPEITO 
  

13 FELICIDADE TRANQUILIDADE TRABALHO FILHOS  43 LONGE DE TUDO 
    73 SOSSEGO PAZ AMIZADE AMIGO 

14 BOM AREJADO LIVRE ACESSO TRABALHO  44 DESCANSO SEGURANCA PRIVACIDADE 
  74 LAR FAMILIA CASA 

 
15 CONDOMINIO AGUA LUZ TELEFONE  45 NAO GOSTA 

    75 HORROR UMIDADE 
  

16 RUIM 
GOSTA DO 

APARTAMENTO 
NAO GOSTA DO 

LOCAL 
DIFICIL  46 BOA 

NINGUEM 
PERTUBA 

ALEGRIA BONS VIZINHOS  76 HORRIVEL SOFRER SAUDE TRABALHO 

17 BOM DE MORAR 
APARTAMENTO 

BOM 
COISAS DIFICEIS 

  47 TUDO SEGURANCA 
   77 

CASA 
PROPRIA    

18 TRANQUILIDADE RESPEITO FELICIDADE FAMILIA  48 DIFICIL ESPACO VIZINHANCA CONVIVENCIA  78 
    

19 CONFORTO PAZ PROSPERIDADE FELIZ  49 CASA PESSOAS VIZINHOS CRIANCAS  79 LAR TETO 
  

20 LUGAR BOM CASA BOA LONGE 
FALTA DE 

TRABALHO  50 PAZ TRANQUILIDADE FELICIDADE SAUDE  80 VIZINHOS LUGAR CASA APARTAMENTO 

21 DIFICULDADE FELICIDADE TRISTEZA FINANCEIRO 
 

51 SOSSEGO CONFORTO ALEGRIA AMIZADE 
 

81 
    

22 SEGURANCA CONFORTO TRANQUILIDADE 
  52 CONFORTO LUGAR BOM 

VIZINHOS 
BONS   82 FELICIDADE FAMILIA CONFORTO 

 

23 BOM ALEGRE GOSTA MUITO BRINCADEIRA  53 
TODO MUNDO 

PRECISA 
ADORO CONSERVAR AMO  83 APERTADO INCOMODO QUINTAL 

 

24 PESSIMA 
    54 LAR CASA 

   84 SOSSEGO PAZ PACIENCIA TRANQUILIDADE 

25 CASA BARRACO VIZINHOS FOFOCAS  55 CASA APARTAMENTO 
   85 CONFORTO PRATICIDADE QUINTAL 

 
26 LUGAR QUE MORA GOSTA DE MORAR 

   56 SEGURANCA CONFORTO 
   86 CONFORTO SEGURANCA 

  
27 TRANQUILIDADE RESPEITO LAZER DESCANSO  57 CASA IMOVEIS 

   87 CASA BEM ESTAR QUINTAL LAZER 

28 BOM MARAVILHA 
   58 BAIRRO BOM LUGAR BOM GRADE QUINTAL       

29 BOM CRIANCA ABORRECIMENTO FELIZ  59 BEM ESTAR CONFORTO SEGURANCA ESTABILIDADE       
Tabela 11 . Entendimento de Morar – Condomínio Andorinhas. Fonte: LABHAB UFRJ. 
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QUESTIONÁRIO PALAVRA 1 PALAVRA 2 PALAVRA 3 PALAVRA 4 
 

35 FAMILIA LAZER DESCANSO SOSSEGO 

1 BEM-GRACAS-A-DEUS 
    

36 ESPACO GRANDE CASA COMODIDADE 

2 CONDOMINIO SUJEIRA TRISTEZA INFELICIDADE 
 

37 BOA BEM 
ABUSO-DOS-
MORADORES 

FALTA-DE-RESPEITO 

3 LAZER TRANQUILIDADE PAZ SOSSEGO 
 

38 LOCAL CONDICOES-DE-VIDA 
  

4 SOSSEGO PAZ SAIR-DO-ALUGUEL SEM-PERIGO 
 

39 CASA LAR FAMILIA AMOR 

5 CASA FAMILIA ILUMINACAO CRIANCA 
 

40 BOM MARAVILHOSA 
  

6 DESCANSO LAZER 
   

41 FUNDAMENTAL 
   

7 PAZ SOSSEGO PROSPERIDADE PROGRESSO 
 

42 CONFORTO PRIVACIDADE ESPACO MOBILIDADE 

8 ESTAR-BEM CONFORTO DESCANSO PAZ 
 

43 SOSSEGO PRIVACIDADE VIZINHANCA SEGURANCA 

9 BEM-ESTAR CASA-GRANDE TV-GRANDE VENTILADOR-GRANDE 
 

44 
    

10 COMODIDADE TRANQUILIDADE LAR MINHA-PROPRIEDADE 
 

45 LAR SOSSEGO 
  

11 RUIM NAO-GOSTA FALTA-DE-PRIVACIDADE 
  

46 LAR FAMILIA CONFORTO BEM-ESTAR 

12 FELICIDADE TRANQUILIDADE SUCESSO PAZ 
 

47 CASA JARDIM TERRENO 
 

13 
     

48 SAIR-DAQUI NÃO-SUPORTA 
  

14 LUGAR CANTINHO NOSSA-CASA-PROPRIA NOSSO-CANTO 
 

49 FAMILIA BAIRRO VIZINHOS LAR 

15 CASA RUA BLOCO PORTA 
 

50 LEGAL 
FOI-COMPLICADO-

NO-INICIO 
JÁ-ME-ACOSTUMEI 

TO-ME-ACOSTUMANDO-
NO-LOCAL 

16 GOSTAR-DO-LUGAR TER-BONS-VIZINHOS ACESSO-AO-COMERCIO 
  

51 
CONVIVIO-ENTRE-AS-

PESSOAS 
MORADIA-BOA 

  

17 IMPORTANTE SOSSEGO PAZ UNIAO 
 

52 
    

18 LAR FAMILIA LAZER SEGURANCA 
 

53 RUIM LUGAR CLIMA-BOM SAUDE 

19 FALTA-PRIVACIDADE SUJEIRA FALTA-DE-EDUCACAO FALTA-DE-ENERGIA 
 

54 PRIVACIDADE SEGURANCA LIMPEZA EVENTOS 

20 CASA RUA CONDOMINIO SALA 
 

55 CONDOMINIO APARTAMENTO BLOCO BAGUNCA 

21 MUITO-IMPORTANTE PAZ ACONCHEGO DESCANSO 
 

56 NECESSIDADE PRIMORDIAL FAMILIA SATISFACAO 

22 CASA LUGAR CIDADE PAÍS 
 

57 
    

23 BARULHO VIZINHO 
   

58 TRANQUILIDADE SEGURANCA PAZ AMIZADE 

24 
     

59 CASA APARTAMENTO 
  

25 CASA CONFORTO ESPAÇO-PARA-BRINCAR COMODOS-GRANDES 
 

60 AMBIENTE-BOM 
   

26 TRANQUILIDADE CONFORTO ACESSIBILIDADE PAZ 
 

61 
    

27 RUIM CHAO BAGUNCA 
  

62 CASA PROPRIA 
  

28 COMIDA COMPRA VIAGEM PASSEIO 
 

63 
    

29 CASA TRANQUILIDADE SOSSEGO LAZER 
 

64 LAR COME DORME TOMA-BANHO 

30 BEM-ESTAR FELICIDADE TRANQUILIDADE 
  

65 LAZER FAMILIA 
  

31 BARULHO 
FALTA-DE-

COMPREENSAO 
LIMPEZA 

FALTA-DE-
TRANQUILIDADE  

66 CONFORTO TRANQUILIDADE BEM-ESTAR MORADIA 

32 CONFORTAVEL SEGURA BONITA ARRUMADA 
 

67 MOVEIS SEGURANCA 
  

33 
     

68 BOM REGULAR RUIM MAIOR 

34 LAR IMOVEL TETO PROTECAO 
      

 

CONDOMÍNIO IPÊ BRANCO    –    ENTENDIMENTO DO MORAR EM 4 PALAVRAS 
FONTE: LABHAB  

Tabela 12 . Entendimento de Morar – Condomínio Andorinhas. Fonte: LABHAB UFRJ. 
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As tabelas foram elaboradas com base às palavras mencionadas pelos moradores de cada 

conjunto, dessa forma a primeira coluna refere-se ao total de questionários aplicados seguindo 

os critérios mínimos de coleta por amostragem e descritos anteriormente no item 3.1, e as 

colunas seguintes expressam a transcrição das quatro palavras mencionadas pelos moradores. 

O quadro destacado em cor amarela, ocre e roxo, corresponde à categorização estrutural das 

palavras mais evocadas seguindo os critérios de frequência de evocação, sistemas periféricos 

de significados e núcleos de centralidade de valores. 

Com esta fundamentação temos que no condomínio Terni a questão da segurança é a que para 

os moradores se relaciona mais com o morar, seguida pela questão de conforto e uma discreta 

porcentagem de sentimento de satisfação ou aceitação positiva e indefinida sobre o significado 

de morar. No condomínio Andorinhas há uma inversão dos valores na mesma porcentagem, pois 

o conforto passa a ter maior predominância na ideia do morar do que a questão da segurança. 

Nas respostas do Ipê Branco, o conforto ainda é a palavra mais evocada, mas em termos de 

oscilação percentual esta vantagem é mínima em relação à questão da segurança quando 

analisamos a variável de satisfação positiva ("gosto muito do lugar") que confere certo equilíbrio 

entre as duas palavras mais evocadas. 

Conjunto Conforto * Segurança * Satisfação * 

TERNI   7 9 1 

ANDORINHAS 12 10 0 

IPÊ BRANCO 7 6 1 

(*) os valores numéricos são referenciais, pois são resultado de aproximações e de categorização de palavras e não representam 
valores comparativos, apenas simbólicos. 
 
Tabela 13 . Quadro Resumo sobre o entendimento de Morar dos moradores em quatro palavras.  Fonte: LABHAB UFRJ. 
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Transcrições sobre Segurança  

“Segurança é não morar aqui, porque aqui não tem porteiro, não tem nada seguro, entendeu? 
Entra quem quer , sabe, entra quem quer. Aqui a gente não pode ficar... tem medo de ficar fora 
de casa muito tempo porque podem entrar aqui, invadir mesmo. Entendeu? Então pra mim é 
isso.” (TERNI). 

“Morar com segurança é você saber que não tem nada em risco que você não tá no morro, não 
tá no risco de cair , se chover você tá vendo a chuva cair, você não tá com medo de ai, meu 
deus, vai encher a casa, vai cair água aqui dentro." (ANDORINHAS). 

"Porque ainda não é minha totalmente, entendeu? Não posso dizer “a casa é minha”. Não tenho 
documento ainda . Se amanhã ou depois a prefeitura vem e “ah você não vai mais ficar aqui”, 
entendeu? Como eu morei, eu morei 14 anos no aluguel social. E tem... Dia 23 é amanha? 
Amanha faz dois anos que eu ganhei essa chave dessa casa. Eu só posso mesmo dizer “a casa 
é minha” depois que eu tenho o documento, que eu poder... tipo assim... “ah eu quero vender, eu 
poder vender”. Aqui é um lugar que eu não posso fazer nada disso. Muita gente faz, mas não 
pode." (TERNI). 

"Porque não tem nada perto, as coisas são tudo muito  longe , mercado é lá embaixo, você 
quer comprar, o posto de saúde é um pouco longe, se alguma criança passa mal tem que ir lá 
pro Rocha Faria, porque lá não tem... aqui o ônibus é de uma em uma hora, acaba 10 horas, 
quem trabalha até meia noite tem que subir a pista andando, tudo escuro, cheio de mato. Ainda 
é arriscado correr risco naquela pista..." (TERNI). 

“Porque eu não vejo, não me sinto seguro morando aqui. Eu não me sinto seguro!  A verdade é 
que eu não consegui me acostumar aqui ainda, entendeu. E vai ser difícil, porque eu to 
acostumado a morar com casinha... sabe. Onde eu morava não tinha massa, aqui eu moro que 
nem passarinho, preso.” (IPÊ BRANCO). 
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Transcrições sobre Conforto  

 “Bom, morar com conforto é ter uma cozinha maior pra cozinhar (rs). Ah, morar com conforto 
pra mim é espaço , a única coisa que me incomoda mesmo é o banheiro porque é pequeno, e a 
cozinha que é o lugar que é muito pequeno e é onde eu fico mais. É o lugar pra tomar banho, 
não pode fazer muito movimento se não você bate na parede. Pra fazer as coisas na cozinha 
parece que fica tudo tumultuado. Então, é só isso que me incomoda. Agora o meu quarto é 
grande, o quarto do meu filho.” (ANDORINHAS). 
 
“Ah com conforto? Ah sendo o que eu tenho a oferecer, tendo as minhas coisas direitinho , 
minha televisão, meu som, meu aparelho de DVD, poder ter o que eu tive e o que eu não tive, 
minhas coisas direitinho.” (ANDORINHAS). 
 
 
“Morar com conforto é num lugar que você não tenha que escutar a briga dos vizinhos , o som 
do vizinho e nem sentir a fumaça do churrasco dos vizinhos.” (TERNI) 
 

 
“Morar com conforto é morar num lugar com ônibus pra tudo quan to é lugar , onde tem 
facilidade de emprego, coisas que aqui não tem. Onde tem mercado próximo.” (IPÊ BRANCO). 
 
"É você ter mais privacidade, liberdade, ter um condomínio bonito, consertado, pros teus 
parentes "vim" aqui e achar o lugar legal, entendeu? Não achar que é lugar de favelado , de 
gente que destrói as coisas, que não tem carinho ... esse tipo de coisa assim." (TERNI) 
 
“Morar com conforto é morar bem,  você ter privacidade, ter um lugar no condomínio para 
lazer, porque aqui tem um campo, uma quadra, que não dá para todo mundo ter acesso. Tem 
uns brinquedos ali que nem toda criança pode brincar. Nem todas podem brincar porque tem 
que ter uma certa idade, então as crianças vão e não tem ninguém para orientar, tomar conta e 
então quem vai, fica o dia inteiro a noite toda e os demais não tem espaço para brincar.” (TERNI) 
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Os trechos extraídos das declarações dos moradores dos três conjuntos pesquisados servem 

para reforçar as palavras mais evocadas, assim como para ilustrar as vivências dos moradores 

na relação com seu entorno, com sua vizinhança, com a sua moradia. Mesmo que a lógica de 

alguns entendimentos possa parecer menos relevante e que outros conceitos não tenham sido 

extraídos para esta discussão, como saúde, tranquilidade, sossego, é possível perceber por 

meio dessas frases a profundidade do entendimento dos moradores, que mesmo parecendo 

dispersivos em alguns casos e pouco integrados na discussão, nos permitem extrair o lado real 

de como é assimilada certas situações. 

 Ao se referirem à questão da segurança os moradores do conjunto Terni pincelam certa 

preocupação com relação ao contexto recente por eles vividos, onde a questão da incerteza 

quanto à posse ou propriedade estava muito presente, pois existia o temor de serem despejados 

das suas moradias por estarem ocupando áreas ora em risco, ora para expropriação para obras 

de interesse comum pela prefeitura; de qualquer forma, a incerteza primava no pensamento 

geral e o comparativo é eminente no novo espaço para o morar. No caso dos moradores do 

Andorinhas e do Ipê Branco não é diferente pois, como visto, a maioria deles foram alocados nas 

novas residências de forma súbita, tanto que quando as entrevistas foram feitas (dois anos de 

ocupação) muitos ainda não se sentiam integrados ao novo lar. Quanto ao conforto, a 

capacidade de apreensão de este conceito por todos os moradores tem muitos outros valores 

quanto aos da nossa ótica profissional, estes se alternam desde questões subjetivas como de 

dignidade, paz, saúde e também recaem no plano da capacidade física e financeira de se auto 

proverem de serviços e equipamentos tecnológicos que facilitem seus cotidianos. 
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Gráfico 08 – Local que mais gosta da casa –  

         1º Lugar: Sala; 2º Lugar: Quarto 

 

 

              

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

a. Condominio Terni  
 

68 entrevistados (24%) 

b. Condomínio Vivenda das Andorinhas  
 

88 entrevistados (40%)  

c. Condomínio Ipê Branco  
 

68 entrevistados (22%) 
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                                                                            Gráfico 09 – Local que men os gosta na casa – 

                                                                             1º Lugar: Cozinha; 2º Lug ar: Nenhum 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

a. Condominio Terni  
 

         68 entrevistados (24%) 

b. Condomínio Vivenda das Andorinhas  

88 entrevistados (40%) 

 

c. Condomínio Ipê Branco  

68 entrevistados (22%) 
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      Gráfico 10 – Modificações feitas na casa –  

1º Lugar: Não Fez; 2º Lugar: Piso; 3º Lugar: Pintur a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Condominio Terni  
 

     68 entrevistados (24%) 

b. ondomínio Vivenda das Andorinhas  

88 entrevistados (40%) 

c. Condomínio  Ipê Branco  

68 entrevistados (22%) 
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                                                                   Gráfico 11 – Modificações que faria  na casa – 

                                                                 1º Lugar: Não Faria; 2º Lugar: Piso; 3º Lugar: Pintura 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Condominio Terni  
 

       68 entrevistados (24%) 

c. Condomínio Ipê Branco  

68 entrevistados (22%) 

b. ondomínio Vivenda das Andorinhas  

88 entrevistados (40%) 
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Comentários Preliminares . Os gráficos acima apresentados sobre a moradia pretendem 
indagar sobre os aspectos de satisfação dos moradores com relação a esta, mas ao mesmo 
tempo procura identificar através das respostas a questão da funcionalidade espacial das 
unidades. A partir daí se ensaiam comentários prévios explicativos a partir das observações 
feitas em campo e pela análise das plantas, desta forma temos os sucintos comentários a seguir:  

Sobre o lugar que mais gostam da casa, somente os moradores do Condomínio Ipê Branco não 
gostaram da sua sala (29%), apresentando uma percentual proporcional inversa quanto aos dos 
outros condomínios que aprovaram a sala em valores médios acima dos 40%, os quais, por sua 
vez, têm o quarto em segundo lugar com valores próximos a 30%, enquanto que os moradores 
do Ipê Branco têm o quarto em primeiro lugar com 40%. Preliminarmente se pode analisar que 
esse quadro pode estar ligado diretamente com a disposição dos cômodos, pois as entradas das 
casas que recebem imediatamente a sala têm nos casos do Terni e das Andorinhas um espaço 
intermediário (hall ou rua); já no caso do Ipê Branco a sala recebe diretamente a escada publica 
externa e a janela da sala é diretamente ligada visualmente a essa escada, permitindo uma 
visibilidade interna direta entre o fluxo de uso da escada com a privacidade interna da sala. 

Sobre o lugar que menos gostam da casa os moradores do Condomínio Ipê Branco ainda 
mantêm a preferência pelos espaços mais reservados da casa, toda vez que a disposição da 
sala e do quarto que é adjacente a esta se encontram com a mesma dificuldade quanto à 
privacidade e agora também de forte insolação em muitos casos devido à implantação. Nos 
outros condomínios, a cozinha é notadamente a que menos agrada com valores acima dos 40%. 
Isto como se pode ver nos comentários dos moradores, o dimensionamento da cozinha cria 
grandes incômodos no arranjo interno, provocando em certos casos até mesmo o bloqueio de 
aberturas e deslocamento de mobiliário, como das geladeiras e armários, para outros cômodos 
da casa criando uma espacialidade funcional dos ambientes. A desaprovação dos banheiros 
nesses dois casos (11%), segundo os moradores, está vinculada principalmente à sua qualidade 
e acabamentos, que como se pode ver nos gráficos seguintes sobre modificações obrigaram a 
sua substituição. 

Sobre as modificações feitas na unidade, é preciso observar previamente a estes resultados 
duas questões que estão entre si relacionadas, o tempo de ocupação (02 anos) e o tipo de 
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habitação (apartamento ou casa); a primeira está inclusive vinculada ao quesito financeiro e aos 
custos de mobiliário novo, e a segunda quanto à capacidade da flexibilidade da unidade. Dessa 
forma, os moradores do Condomínio Ipê Branco e das Andorinhas, que têm a tipologia de 
apartamentos, passam pelo critério da modificação mais vinculada às adequações internas do 
que de alterações mais radicais nas unidades (entre 14% e 26%). O Terni, que tem a 
possibilidade de ensaiar mais modificações por ser do tipo casa duplex térrea, também enfrenta 
as mesmas dificuldades sobretudo as do tipo financeiro, o que se reflete claramente na 
composição orçamentária da família que se baseia. Segundo levantamento do questionário, o 
recebimento somente de bolsa família (01 salário mínimo) limita as possibilidades de 
adequações e resulta que qualquer intenção de alteração da unidade seja feita em improvisos e 
adequações temporárias como nas ocupações dos quintais, que tornaram os fundos das 
unidades em lugares de indefinição e até de insalubridade.  

Sobre as modificações futuras nas unidades, todos os moradores dos três condomínios quando 
responderam que fariam alterações colocaram a questão dos acabamentos internos das 
unidades como prioridade (entre 14% e 37%), mas se percebe certa estática nos números pois 
além dos questionamentos levantados inicialmente para a análise deste tópico (flexibilidade e 
tempo de ocupação), a questão do controle administrativo do condomínio por síndicos ou 
semelhantes preocupa aos moradores, toda vez que o ato de posse permanente do imóvel não 
foi ainda bem definido para os seus entendimentos, o que lhes permitiria a liberdade de decisão 
e escolha, o que por sua vez interfere nas fidelidades das respostas por encontrar certas 
contradições entre os graus de satisfação com o imóvel e a sua possibilidade de adequação, 
como visto nos comentários e resultados prévios, o que sugere interpretar um ato de certa 
precaução inicial em relação às respostas sobre este tema. 

Cabe indicar também que o questionário aplicado também envolvia a possibilidade de mudar de 
condomínio e a grande maioria foi favorável, inclusive da volta aos seus antigos endereços que 
mesmo na precariedade e situação de risco lhes proporcionava esses sentimentos de posse e 
auto-decisão.    
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ANÁLISE  DA EFICIÊNCIA FUNCIONAL, ESPACIAL, QUALITA TIVA 

Para efeitos de complementação das análises deste trabalho de pesquisa e conforme os 

procedimentos metodológicos preestabelecidos (itens 2.3 e 3.1), serão apreciados criticamente 

os três conjuntos a partir de uma ótica funcional, espacial e qualitativa do projeto, procurando 

estabelecer parâmetros de discussão que ao se complementarem aos resultados obtidos em 

campo, tornem possível originar um marco de reflexão mais abrangente e conclusivo. 

A ordem de apreciação sugerida é mantida quanto à apresentação dos estudos de caso e seus 

resultados, sendo assim, a escala macro ou de cidade serão vistas inicialmente nos três 

conjuntos por separado, seguidamente pela escala do entorno imediato e o da implantação para 

finalmente trabalhar a análise das unidades. 

Cabe mencionar que os critérios para esta análise só serão aplicados quando a abordagem 

assim o precisar e que todos os critérios dos aspectos qualitativos, funcionais ou espaciais nem 

sempre estarão contemplados para cada caso, apenas onde for percebida a relação com o 

tema. 

Por ser este um trabalho de pesquisa do tipo explorativo, utilizam-se diversos recursos de 

análise, que vão desde os métodos mais precisos e de classificação definida até os meramente 

especulativos, desde que se correlacionem com os objetivos da pesquisa.  

Para tanto, a Tabela 14, norteará as análises e servirá de referencial do tipo não fechada, pois 

existem diversas formas, procedimentos e critérios para fazer uma interpretação analítica de 

projeto, podendo então ser incorporados na tabela a qualquer momento outros aspectos e 

indicadores de avaliação quando forem assim necessários para a abordagem. 
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A base da composição da tabela 14, responde basicamente à sistematização critica de três estudos científicos principais: (1) LNEC - Portugal 

(Laboratório Nacional de Engenharia Civil) a partir do indicado no texto “Qualidade Arquitetônica Residencial, Rumos e Fatores de Analise” 

(2000), (2) LABHAB UFRJ (Laboratório de Habitação da Universidade Federal do Rio de Janeiro) em artigo cientifico “Requisitos e Critérios 

para a Análise e Avaliação da Eficácia de Projetos e Programas de Habitação Popular no Brasil”, In Anais do Entac 95; (3) LABHAB USP 

(Laboratório de habitação da Universidade de São Paulo) transcritos em trechos no livro “Produzir casas ou construir Cidades” FUPAM, 

USP,(2012). Com isto, a tabela sistemática foi estruturada em aspectos e fatores e seus respetivos indicadores, critérios ou parâmetros. 

ANALISE DA EFICIÊNCIA FUNCIONAL, ESPACIAL, QUALITAT IVA 

Sigla ASPECTOS / FATORES INDICADORES, CRITÉRIOS, PARÂMETROS 

 
RE    
 

 
RELAÇÃO E CONTATO ENTRE ESPAÇOS E 

AMBIENTES / INTERIOR – EXTERIOR 

acessibilidade, comunicabilidade, continuidade, conexão, proximidade, densidades. 

 
CA    
 

 
CARACTERIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS E 

AMBIENTES / ESPAÇO-MANUTENÇÃO 

espacialidade, permeabilidade, capacidade, funcionalidade, escala, flexibilidade, sustentabilidade,  

CE 
 

CONFORTO ESPACIAL E AMBIENTAL / BEM ESTAR agradabilidade, durabilidade, intimidade, abrigo/segurança, lazer, vivencialidade/natureza,  

ISEI 
   

INTERAÇÃO SOCIAL E EXPRESSÃO INDIVIDUAL/ 
CULTURAL – ESTÉTICA 

integração, privacidade, especificidade, forma/estética, interpretação, significância, simbologia,  

PIR PARTICIPAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E 
REGULAMENTAÇÃO 

adaptabilidade, apropriação, hospitalidade, transição, hierarquias,  

AE  ASPECTO E COERÊNCIA ESPACIAL E AMBIENTAL atratividade, domesticidade, mobilidade, dimensões, liberdade,  

Tabela 14.  Análise da Eficiência Funcional, Espacial, Qualitativa.  
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Os Aspectos e Fatores que procuram a adequada relação espacial, funcional e qualitativa, foram 

convenentemente dividos para a análise dos resultados dos estudos de caso e sistematizados 

na tabela da seguinte forma: 

 

• RE Relação e Contato entre espaços e ambientes / in terior-exterior . Quando as 

condições físicas espaciais (acessibilidade, comunicabilidade) facilitam o 

desenvolvimento adequado das relações entre o Interior e o Exterior do ambiente 

residencial, e quando os elementos relativos às relações entre a residência ou o edifício e 

o tecido urbano conformado por ele influenciam nas diversas formas de apropriação e 

vivência do espaço, assim como da convivência comunitária.  

- Relação Moradia e Trabalho – Representada 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.  

- 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 
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sustentabilidade econômica, e se exprime, no contexto estudado, nas intervenções tipo 

expansão da unidade, com a ocupação do espaço vazio. 

- Acesso e Liberdade – Este elemento advém da observação das intervenções e/ou 

modificações nas unidades habitacionais, como a criação de acesso a apartamentos 

térreos diretamente para a rua ou a apropriação de forma independente de área livre por 

proximidade à unidade para uso de jardim/quintal ou área de serviço, por exemplo. Faz 

alusão à busca pela casa térrea - tipologia mais desejada pela população estudada, 

como referência de qualidade de vida. 

 

• CA Caracterização e Adequação de espaços e ambiente s / espaço-manutenção. 

Referem-se principalmente às condições de espaço adequado (espacialidade), à sua 

capacidade de desenvolvimento físico com flexibilidade (capacidade) e às condições de 

promoção do bom desempenho e eficiência das funções da residência ou moradia.  

O grupo Espaço e Manutenção engloba elementos que compõem as relações do trabalho 

doméstico, enfocando questões como praticidade, organização, manutenção, 

movimentação, enfatizando o quanto estas questões podem influenciar no bem estar e 

qualidade de vida dos moradores.  

- 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 
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urbano, a escala do controle e gerenciamento do espaço. Apresenta forte relação com 

questões de eficiência, podendo influenciá-la de forma positiva ou negativa. 

- Eficiência – Este elemento é representado pela busca dos moradores por boas (ou 

melhores) condições de organização e arrumação dos bens de consumo, 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. 

- 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. Reflete-se na busca por local para a organização de bens de consumo e 

mobiliário, na demanda por quintal, local para atividades domésticas, cômodos amplos. 

Também à percepção não apenas física do espaço, considerando questões como o 

campo visual, movimentações possíveis, claridade, temperatura, etc. 

 

• CE  Conforto Espacial e ambiental / bem estar.  Os fatores de conforto promovem 

condições de adequada sensação de prazer e tranquilidade quanto às relações de 

agradabilidade do espaço habitado, da resistência e boas condições de manutenção 

(agradabilidade e durabilidade), assim como da garantia do amparo físico e psicológico 

livres de perigos e inseguranças. O grupo conforto e bem estar refere-se a uma 

dimensão subjetiva homem-moradia estruturada a partir do atendimento de um somatório 
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de elementos psicossociais, com demandas flexíveis segundo as características de cada 

morador.  

- Abrigo e Segurança – Esse 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. Também se refere 

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).  

- 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 das questões 

subjetivas referentes a luz e ar, quando expressa-se no fechamento dos ambientes. 

Também está ligada à busca pelo território individual, expresso pela apropriação por um 

indivíduo ou grupo, de uma 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).  

- 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 
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com muita frequência, com ênfase no espaço para as crianças. 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 (privacidade e intimidade), implantação de 

comércio (sustentabilidade econômica). 

- Contato com a Natureza e Conexão com o Solo – A importância desse elemento 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. 

 

• ISEI Interação Social e Expressão Individual/ cultu ral – estética. Estes fatores 

agrupam as condições da vida coletiva adequada e do bom trato entre vizinhos, famílias 

e amizades resguardando sempre os limites entre público e privado. O grupo da  

Identificação Cultural e Estética é composto de elementos que fazem referência a 

ambientes adequados às atividades demandadas por cada subcultura, e suas 

representações simbólicas, quanto a características e dimensões; 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 sua moradia.  
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- Especificidade e Hierarquia do Ambiente – Este elemento trata 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. 

- 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. 

- Estrutura e Interpretação – Este elemento sugere a possibilidade de criação de 

estruturas que permitam a adaptação do espaço às demandas individuais, gerando 

possibilidade de expressão das preferências e gostos na edificação, e da individualidade 

e identidade dos moradores, por meio de intervenções com impacto reduzido, 

estimulando a intervenção dos moradores e, ao mesmo tempo, controlando seus riscos e 

impactos. A imagem de não acabado pode, porém, causar desconforto em moradores 

sem capacidade econômica de intervir, relacionando-se com um referencial estético de 

precariedade, em algumas subculturas. 

 

• PIR Participação, Identificação e regulamentação. Estes fatores envolvem as 

condições de serem aqueles que criam um adequado sentido de lugar apontando a 

participação comunitária nas fases de projeto e construção como elemento de essencial 
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importância para a adequada consolidação dos novos bairros ou vizinhanças. O 

ambiente construído de um bairro ou vizinhança afeta a forma como os moradores vivem 

e se sentem. Um ambiente fisicamente diversificado e qualificado ajuda a aumentar o 

orgulho e a identificação com a comunidade no seu bairro. A capacidade de um projeto 

criar esse “sentido de lugar” depende muito da qualidade dos edifícios e dos espaços 

exteriores. O projeto não precisa apenas de edifícios com arquitetura de bom padrão, 

mas também de espaços exteriores que criem um enquadramento apropriado.  

A legitimidade de propriedade do imóvel fortalece o sentimento de responsabilidade 

sobre o bem e consequentemente do conjunto todo o qual se dá pelo grau de cuidado e 

manutenção da valorização do imóvel e do seu entorno. O critério de adaptabilidade ao 

conjunto ou a proposta é socialmente uma necessidade para a qual a legitimidade assim 

como a identificação com o ambiente construído faz parte, essa adaptabilidade pode ser 

consequente de diversos processos como o de adaptabilidade por hábito, pela 

aprendizagem, pela interatividade ou participação, por preferência ou escolha de tipologia 

apropriada entre outros que visam superar uma fase de estranhamento para uma fase de 

apropriação.   

 

• AE  Aspecto e Coerência Espacial e ambiental. Os fatores deste grupo incluem a 

correspondência física – estética entre usuários e edificações elevando o sentimento de 

atratividade que qualifica o espaço e o ambiente construído e responde aos aspectos de 

satisfação e encantamento. O caráter espacial digno do local de moradia é coerente com 
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o aspecto de domesticidade e de fraternidade onde as relações comunitárias afirmam o 

caráter residencial respeitando os setores de hierarquia entre homem e habitante. A 

soma dos diversos fatores que criam essa correspondência se identifica com o sentido de 

unidade e integração do conjunto edificado onde não há carência de nenhum elemento 

compositivo da concepção unitária ou de relação. Os indicadores e parâmetros que 

medem os graus de correspondência estética como o de atratividade, apesar de terem 

um grande apelo visual, também medem os sentimentos de monotonia, de fragilidade e 

solides, de originalidade e repetição, de formalidade e informalidade, entre outros que 

lidam com a relação de satisfação dos usuários.  

Por outro lado, os critérios que lidam com a domesticidade não excluem a 

representatividade da escala de relações, isto é entre moradores e o meio ambiente e ou 

entorno inserido, com isto os parâmetros de qualificação podem estar relacionados com 

os aspectos de representatividade por meio do dimensionamento adequado, da 

monumentalidade, das distâncias, dos espaços protegidos ou desprotegidos assim como 

dos limites físicos.  

O conjunto de indicadores que abordam as questões de integração do conjunto edificado 

apresentam aspectos que se estendem aos critérios de vitalidade e dinamismo que a 

proposta de morar deve procurar através das suas configurações próprias, estimulando 

atividades domesticas como comércios e serviços e a ocupação permanente de espaços 

coletivos, funcionando ao mesmo tempo como articuladores de aumento das relações de 

vizinhança e coletividade.  



228 

 

CONDOMINIO TERNI  - ESCALA CIDADE    

 

 

 

 

 

Figura 57.  Localização do condomínio TERNI- Campo Grande. RJ. Fonte: LABHAB UFRJ. 

 

  Ponto de ônibus            Condomínio Terni   
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DE RELAÇÃO E CONTATO    (  RE , PIR ) 
 
Falta de participação social nas fases de projeto e construção. O PMCMV, ao ter a necessidade 
de construir com rapidez e alocar as famílias em situação de risco para este condomínio, não 
incorporou a oportunidade de envolver a comunidade no processo de projeto ou construção do 
empreendimento. 
 
CONTINUIDADE E CONEXÃO COM A CIDADE     ( RE , PIR, AE)  
 
A Estrada dos Caboclos passa na beira do Maciço da Pedra Branca, caracterizando uma 
necessidade importante de consideração de impactos ambientais. O percurso de acesso ao 
condomínio, assim como a área em geral do entorno do condomínio, possuem caraterísticas de 
espaços rurais, e à medida em que a via principal de maior intensidade de serviços e transportes  
(Est. do Cabuçu) se afasta, esta peculiaridade de meio ambiente rural vai se acentuando, 
encontrando-se o condomínio inserido no meio desse contexto, e mesmo que a rua de acesso 
(est. dos Caboclos) esteja projetada de forma a ser ampla, ela é calma e vazia devido à pouca 
densidade do lugar, de pessoas habitando, e serviços e comércios são espontâneos e 
improvisados e estão muito dispersos; com isto a rua à noites e em tempos de chuvas se torna 
em um espaco de imprevisíveis transtornos para os moradores. Essa desconexão e 
descontinuidade na malha urbana distancia o conjunto das centralidades urbanas onde 
oportunidades e serviços são oferecidos. 

RELAÇÃO MORADIA E TRABALHO    (RE, ISEI, CE)  

Com localização na Zona Oeste da cidade, a distância para o centro é muito grande, 
potencializada pela má qualidade do transporte oferecido na região. Em função disso, muitos      
moradores perderam o emprego e optaram pela inserção do trabalho na própria moradia, a 
maioria comercializando itens como sorvetes e vitaminas. Essa desconectividade por 
distanciamento do lugar de moradia original procede a outros tipos de configurações sociais; em 
alguns casos pode-se tornar em altos custos sociais.  

 

     
Figura 58.  Implantação fora do centro urbano 
(desconexão) com uma via de ligação sem edificações e 
de aspecto inóspito.  Fonte: LABHAB UFRJ. 

     
Figura 59.  Principal ponto de ônibus à beira de estrada e 
desprotegido, ao lado, uma das diversas formas de  auto - 
geração de renda dentro do conjunto. Fonte: LABHAB UFRJ. 
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CONDOMINIO TERNI - ESCALA IMPLANTAÇÃO     

 

Figura 60 . Implantação condomínio TERNI. Fonte : LABHAB UFRJ. 

Endereço: Estrada dos Caboclos, 1185 – Campo Grande  
Tipologia:                 Edifícios compostos por duas, três ou quatro casas geminadas, 

279 Casas de dois pavimentos, a rua principal comum prevista também com vagas de estacionamento comunica 
transversalmente com as ruas que dão acesso às unidades pela entrada principal e por outra rua pela porta dos 
fundos (área de serviço externa). 
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DIMENSÕES E SENSAÇÃO DE ESPAÇO     (CA , RE ) 

A movimentação de pedestres tem característica bastante flexível, de maneira que é possível 
permear entre todos os vazios, apesar de ter passagens consideravelmente estreitas, as 
mesmas que são residuais de uma implantação maior, pois se trata de um único grande 
empreendimento dividido em três condomínios, artifício usado pelas construtoras para 
aprovação no PMCMV quanto ao numero máximo de unidades por condomínio.  Na percepção 
do espaço nas áreas cêntricas do condominio, a claridade foi bastante valorizada, no entanto a 
ventilação e o campo visual são quase inexistentes devido à proximidade e grande densidade 
dos blocos que bloqueia a livre circulação dos ventos.  

ABRIGO E SEGURANÇA     (CE , CA) 

A implantação não permite nenhum tipo de expansão, dificultando a situação de dar abrigo aos 
membros da família não nuclear. Além disso, os quintais são fisicamente indefinidos, o que 
traduz certa vulnerabilidade ao lar e não proteção das relações de vizinhança. 

PRIVACIDADE E INTIMIDADE    (PIR,  ISEI, RE ) 

Devido à proximidade dos blocos e a direção das aberturas, o isolamento visual fica 
completamente comprometido. O quintal inicialmente comum não permite expressar o território 
individual, no entanto, as modificações irregulares feitas pelos moradores trazem essa 
configuração. 

CONTATO COM A NATUREZA E CONEXÃO COM O SOLO (PIR, CA ) 

Nesse condomínio cada unidade tem a sua entrada independente, no entanto o contato visual 
com o exterior é de uma infinidade homogênea de blocos construídos, com pouca arborização 
intra-muros. A demanda de quintal é atendida mas de maneira comunitária, o que desencadeou 
muitas modificações irregulares para fechamento e até retirada da grama nesse espaço. 

   

Figura 61 . Inadequados espaços residuais entre condomínios próximos 
gerando sensação de insegurança nas passagens criadas e aparente 
formação de espaço único. Fonte: LABHAB UFRJ. 

 
Figura 62 . Os quintais, fisicamente indefinidos, traduzem vulnerabilidade ao 
lar e não proteção das relações de vizinhança. Início da apropriação do 
espaço público. Fonte: LABHAB UFRJ. 
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RELAÇÕES DE ESCALA     (CA, PIR, RE). 

Nos espaços entre blocos o dimensionamento do espaço livre e indefinição de espaços público-
privado convocam para a apropriação indevida. Da mesma forma, a relação com a escala do 
pedestre e proximidade ao solo facilitam o controle e gerenciamento do espaço intra-blocos, que 
se desintegra na rua principal pela dimensão e amplitude desta.  

ACESSO E LIBERDADE     (AE, ISEI, CE). 

Em função da tipologia de casas geminadas do condomínio, todas as unidades possuem entrada 
independente, atendendo ao modelo mais desejado pela população estudada, que o entende 
como qualidade de vida. 

EFICIÊNCIA     (AE, CE, CA, RE ). 

A insolação, ventilação, sombreamento são desfavoráveis a partir da implantação de blocos em 
paralelismo muito próximos e opostos a condição mais favorável. A facilidade de acesso e de 
carga/ descarga, a implantação prejudica alguns blocos, os mais distantes do portão principal e 
os mais distantes da via interna, obrigando os moradores a percorrer maiores distancias. 

LAZER E CONVIVÊNCIA     (CE) 

Para melhor aproveitamento do terreno, poucos espaços foram destinados ao lazer. Os 
existentes foram localizados no final do condomínio e outro espaço no meio do condomínio. 

ESTRUTURA E INTERPRETAÇÃO     (CA, PIR). 

O estímulo ao reconhecimento e a identificação com o conjunto na leitura dos moradores ainda é 
restrito ao sentimento de propriedade das casas. A flexibilidade destas se restringe ao quintal, o 
que se acontecer sem adequada orientação poderá prejudicar à restringida qualidade ambiental 
existente.  

 
Figura 62 . Quintais fechando os acessos às entradas de 
serviço e o lixo em estado de decomposição e insalubridade. 
Fonte: LABHAB UFRJ. 
 

 
 
Figura 63 . A rua principal evidenciando a homogeneidade 
tipológica e a sua não relação com o espaço coletivo. 
Fonte: LABHAB UFRJ. 
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CONDOMINIO TERNI - ESCALA UNIDADE   

 

Figura 64 . Planta tipo. Fonte: LABHAB UFRJ. 

Àrea = 42 m2 

Duplex/Geminada 
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PRIVACIDADE E INTIMIDADE    (AE, CE, CA, RE ). 

O alinhamento entre as casas e entre as aberturas, complementadas pela proximidade entre 
estas (aprox. 3m), acentua o problema da falta de privacidade e de conforto interno à qual se 
estende às mudanças comportamentais e das relações de vizinhança. Na questão do conforto 
ambiental, o isolamento acústico é prejudicado pela baixa metragem dos apartamentos, que 
condensa os ambientes, assim como pelos materiais utilizados. A atividade doméstica como 
lavar roupa é praticamente exposta ao ar livre pela indefinição física da área de serviço. 

ABRIGO E SEGURANÇA    ( CE, PIR). 

A segurança estrutural da casa é persuadida com letreiros permanentes nas edificações sobre o 
sistema construtivo e seus riscos quando modificadas as estruturas. O abrigo de membros não-
nucleares da família em construção anexa é inviável, devido à pouca flexibilidade interna. No 
entanto, o ambiente interno sendo seguro a falta de tranquilidade pode vir de fora. 

LAZER E CONVIVÊNCIA    (ISEI, PIR). 

O núcleo de encontro da família que é a sala fica intacto às usuais alterações como ampliação 
da cozinha ou mesmo o quintal. A convivência também se encontra favorecida pela possibilidade 
do contato imediato com o exterior. A possibilidade de estender essa atividade para os quartos 
diminui pela falta de privacidade e pela monotonia da disposição dos quartos apenas separados 
por uma circulação que recebe a escada e convida insistentemente à volta para a sala. 

CONTATO COM A NATUREZA E CONEXÃO COM O SOLO    (AE, PIR). 

O contato com a natureza está sendo valorizado timidamente pelos moradores devido à 
incerteza sobre os lugares permitidos; embora o quintal seja o lugar ideal, outros usos 
domésticos que precisam de espaço interno ocupam esse lugar. No pavimento superior o 
contato visual com o exterior é feito através de janelas que possuem as dimensões mínimas 
permitidas pela legislação vigente. 

 
 

   
 
Figura 65 . Privacidade e intimidade comprometida pela proximidade entre 
as unidades. Fonte: LABHAB UFRJ. 
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ESPECIFICIDADE E HIERARQUIA DO AMBIENTE    (AE, PIR, ISEI). 

A situação proporcionada pelo segundo pavimento deixa muito clara a separação entre as zonas 
social e íntima da casa permitindo o uso eficiente de cada cômodo, mesmo que as dimensões 
comprimam os arranjos internos. No pavimento superior um pequeno espaço intermediário que 
faz a função de circulação acaba ao mesmo tempo sendo o espaço de apoio às necessidades 
do uso da área intima.  

HOSPITALIDADE E TRANSIÇÃO PÚBLICO-PRIVADO     (AE, PIR, ISEI). 

A existência de segundo pavimento também favorece o aspecto da sequência de ambientes, 
definindo os níveis de hierarquia com os graus de introversão e extroversão. No térreo, mesmo 
não tendo sido previsto o elemento de transição da entrada, a sala funciona como ambiente 
receptor para as relações socioculturais e expressões de individualidade como a escolha da 
decoração, cores e mobiliário.  

ESTRUTURA E INTERPRETAÇÃO     (ISEI, CA). 

A estruturação da planta não permite grandes intervenções. As mais comuns como a integração 
da sala com a cozinha e o aumento dos quartos são impossibilitadas pelo layout da casa e pelo 
posicionamento estratégico da escada. No entanto, se as áreas externas aos blocos como 
passagens e áreas de quintal laterais fossem incorporadas às unidades, pois estes são espaços 
de indefinição condominial e passíveis de usos indevidos, as áreas internas da unidade 
poderiam ser aumentadas, sob outras consequências de funcionalidade e eficiência da unidade. 

RELAÇÃO MORADIA E TRABALHO     ( CA, RE). 

Em uma moradia tão condensada, a viabilidade de inserção do trabalho na residência é restrita, 
a não ser que o local de trabalho seja a cozinha ou então que a sala seja ocupada para este fim. 
A área livre do quintal vem sendo adaptada para esta atividade, tão indispensável nas famílias 
apoiadas no recebimento mensal da bolsa família (01 SM). 

 
 

  
 

 
 
Figura 66 . Incorporação dos espaços públicos à unidade. Acabamentos 
parcialmente fornecidos.  Fonte: LABHAB UFRJ. 
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ACESSO E LIBERDADE (AE, RE, CE, ISEI, ). 

A facilidade de acesso à unidade por meio da tipologia adotada nesse projeto (casas térreas) 
permite o acesso independente, no entanto, a falta de área de transição pode vir a comprometer 
a facilidade pela exposição imediata da sala, assim como pela vulnerabilidade visual exterior - 
interior (circulação de pessoas), que se dá através das esquadrias, as mesmas que ao serem 
fechadas aumentam o calor e a falta de circulação de ar. A decoração da casa é paulatina, e a 
tomada de decisões internas se dá com o tempo de apropriação do ambiente permitindo aos 
moradores se expressar culturalmente em liberdade.  

EFICIÊNCIA  (AE, PIR, ISEI). 

Com uma metragem bastante reduzida, a planta não possui muitas opções de layout, além de 
permitir apenas os móveis principais, sem sobra de espaço. A praticidade, limpeza e demanda 
de manutenção são itens que ficam prejudicados pela escolha dos acabamentos: a ardósia no 
piso requer muitos cuidados. O consumo de energia por falta de luminosidade provocada pelo 
fechamento de janelas só aumenta os custos no orçamento familiar, sem contar os outros 
prejuízos subjetivos como os comportamentais. 

DIMENSÕES E SENSAÇÃO DE ESPAÇO    (AE, PIR, ISEI). 

A principal reinvidicação a respeito do tamanho dos espaços internos está na cozinha, ela é 
reduzida para as atividades domésticas dos moradores, a falta da lavanderia interna ou que pelo 
menos esteja no controle e cuidado do morador acaba reduzindo ainda mais o espaço para 
estas atividades, gerando até dificuldades para armazenamento de mantimentos. Além disso, o 
único banheiro é localizado no pavimento térreo, enquanto os quartos estão localizados no 
pavimento superior caracterizando dificuldade nas funções de uso cotidianas, principalmente em 
horas noturnas (crianças e idosos), reproduzindo o hábito e a preferência pela permanência na 
sala do andar térreo. Por outro lado, observa-se que o dimensionamento dos espaços internos 
gera a sensação de confinamento, a percepção do morador muda quando observa que ao redor 
imediato da sua unidade o morador tem espaços externos públicos residuais e mal aproveitados. 

 
 

 
 

 
 
Figura 67 . Eficiência energética e adequações 
internas.  Fonte: LABHAB UFRJ. 
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CONDOMINIO ANDORINHAS  - ESCALA CIDADE     

 

Figura 68.  Localizacao do condomínio ANDORINHAS- Cosmos. RJ. Fonte: LABHAB UFRJ. 
 

  Ponto de ônibus            Condomínio Andorinhas        Estações de trem 
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CONTINUIDADE E CONEXÃO COM A CIDADE     ( RE , PIR, AE) 

O terreno situa-se no extremo final da Rua das Amendoeiras que é adjacente a uma densa 
vegetação existente, a qual teve que ser recortada nos limites atuais do condomínio, como 
mostra a imagem de localização, apresentando uma relação imediata de ordem ambiental que 
precisa ser levada em consideração, tanto pelas relações com o meio ambiente quanto com as 
características e componentes naturais pré-existentes. De qualquer forma, a localização é 
desfavorecida, o condomínio apresenta problemas de proximidade com os serviços em geral: 
comércio, hospitais, infraestrutura. O planejamento prévio para a construção deste 
empreendimento não responde com o volume total de serviços proporcionados na área nem com 
a densidade final alocada. Essa desconexão e descontinuidade do sistema de abastecimento de 
serviços e da própria malha urbana e suas centralidades configuram a mais característica forma 
de segregação espacial que expõe populações menos favorecidas ao sacrifício da sua procura 
pela qualidade de vida e integração social.  

RELAÇÃO MORADIA E TRABALHO    ( RE , PIR, AE) 

O condomínio está a cerca de 650m do ponto de transporte informal mais próximo (vans), a 
aprox. 1 km do ponto de ônibus e a cerca de 1,8 km da estação de trem da região. Dessa forma, 
o acesso se faz dificultado, principalmente para pessoas com dificuldade de mobilidade (rua em 
má condição, semi-aslfaltada). O comércio não é próximo, e a tipologia adotada também não 
absorve a possibilidade dos moradores criarem pequenos pontos de venda nas suas unidades a 
não ser em sacrifício da informalidade e da descaracterização destas. Contudo as oportunidades 
de serviços e trabalho sugerem um deslocamento árduo e de consumo de tempo considerável. 
 
 
RELAÇÃO E CONTATO    (  RE , PIR ) 
 
A participação dos moradores só ocorreu na etapa de ocupação, a participação social nas fases 
prévias do projeto não teve o envolvimento da comunidade no processo, com isto, o 
descomprometimento do desenvolvimento do novo habitat foi iminente. 
  

 
 

 
  

 
Figura 69 . Implantação distante e desconectada dos centros 
urbanos via de acesso sem edificações, ponto de ônibus 
distante.  Fonte: LABHAB UFRJ. 
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CONDOMINIO ANDORINHAS  - ESCALA IMPLANTAÇÃO  

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 

Figura 70. Implantação condomínio ANDORINHAS. Fonte: LABHAB UFRJ. 

 
 
Endereço: Rua das Amendoeiras, 591 – Cosmos 
Tipologia: Edifícios de três pavimentos, com quatro apartamentos cada, 216 Apartamentos, 

Portaria, Rua interna comum, espaços comunitários. 
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ABRIGO E SEGURANÇA  (CE , CA) 

Embora a configuração tipo condominial do conjunto permita um certo grau de amparo e 
segurança para o convívio interno, percebe-se por outro lado que o papel exercido pela 
administração do condomínio por meio de síndicos, zeladores e outros assumiram no imaginário 
das pessoas o papel do lado oficial (estado) o que dificulta o fortalecimento das relações de 
vizinhança, sendo que ao originar deveres e direitos (taxas condominiais) as cobranças de cada 
lado se acentuam ainda mais dentro do contexto da precariedade e das limitações.  

PRIVACIDADE E INTIMIDADE    (ISEI, CE, CA). 

Pela regra imposta das construtoras e do próprio PMCMV, a questão do adensamento máximo 
do terreno, repete-se neste condomínio, e se refle diretamente na questão da implantação, onde 
a disposição de blocos muito próximos descuida a questão básica da preservação da intimidade 
e da privacidade nas unidades. Observa-se que principalmente os apartamentos térreos acabam 
sendo vulneráveis visualmente por estarem ao lado das circulações de pedestres quase sempre 
na mesma linha de observação do exterior e interior, da mesma forma a proximidade e 
alinhamento das esquadrias dos apartamentos não permite se adequar as questões de 
isolamento visual e ventilação nos demais apartamentos.  

LAZER E CONVIVÊNCIA    (AE, PIR, CE ,AE ). 

A localização da quadra e dos plays se encontra em uma relação de conflito com as funções de 
cada atividade, enquanto que uma chama para a extroversão a outra procura a introversão ou 
sossego. As áreas destinadas para lazer e convivência precisam preservar essas funções, pois 
podem evoluir em sérios transtornos e enfraquecimento das relações de vizinhança, originando 
brigas e discussões entre vizinhos. Da mesma forma os plays precisam ter o cuidado necessário 
para que os equipamentos sejam mais adequados para o uso, sobre todo pelas crianças e 
jovens, essa escolha de matérias deve considerar as altas temperaturas assim como também as 
águas de chuva e lamaçais. As áreas de lazer adequadas e de convívio são fundamentais na 
qualidade de vida coletiva.  

 
 

 
 

 
 
Figura 71 . Homogeneidade. Privacidade e intimidade comprometida. 
Inadequado posicionamento da área de lazer.  Fonte: LABHAB UFRJ. 
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CONTATO COM A NATUREZA E CONEXÃO COM O SOLO   (AE, PIR, ISEI ,RE). 

Apesar do condomínio se encontrar numa área de floresta esta não interage com o conjunto, a 
necessidade de adensamento do terreno não permite a prática ambiental e sustentável. As 
unidades não possuem quintais, nem mesmo as térreas, no entanto a demanda individual por 
esses espaços pode vir a descaracterizar a ordem de implantação e gerar futuros desarranjos 
condominiais. Varandas e terraços também foram deixados de lado, sendo assim qualquer 
contato visual com o exterior é feito lateralmente pelas aberturas das janelas. 

ESTRUTURA E INTERPRETAÇÃO     (ISEI, CA). 

O sistema construtivo adotado não permite qualquer intervenção dos moradores, sob pena de 
comprometer a estrutura criada, a percepção é de imposição de uma linguagem condominial 
contemporânea pela necessidade primordial de morar. 

ACESSO E LIBERDADE    (AE, RE, CE, ISEI) 

A acessibilidade universal se vê comprometida quando certos pequenos declives topográficos 
surgem como arranjo da própria implantação, e com isto também a maioria das passagens 
internas de pedestres que encontram-se sem material de acabamento adequado ou mesmo sem 
nenhum, se combinam para que a permeabilidade que o conjunto oferece seja limitada. No caso 
desse condomínio, existe um controle geral no portão, e depois um controle para cada bloco, 
para só então se chegar aos acessos das unidades. 

RELAÇÕES DE ESCALA    (CA, PIR, RE)  

Percebe-se dois tipos de relações de escala: a do pedestre e automóvel e a do espaço livre e o 
da altura e volume dos blocos. A primeira é desproporcional em relação ao dimensionamento 
valorizando o automóvel a despeito do morador e seus usos da rua, a outra pelo estreitamento e 
proximidade que afetam relações de privacidade, no entanto a relação mais próxima com o solo 
(03 pavimentos) é relativamente positiva. 

 

 
 

 
 

 
 
Figura 72 . Proximidade com o solo, ocupação de espaços 
livres para quintais e jardins. Percursos indefinidos. 
Segurança e privacidade comprometida nos apartamentos 
térreos. Fonte: LABHAB UFRJ. 
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 CONCOMÍNIO ANDORINHAS  - ESCALA UNIDADE  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

Figura 73 . Plantas baixas condomínio  ANDORINHAS. Fonte: LABHAB UFRJ. 

 
 
 
 
 
  
  

                   

Prédio 03 Pavimentos 
Apartamento 2 qtos, sala, banheiro, cozinha, área de serviço  
Àrea = 42 m2 
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ABRIGO E SEGURANÇA (CE , CA) 

Considerando a unidade com dois quartos, dependendo do tamanho da família nuclear, o 
espaço para abrigo de não nucleares fica bem restrito, pois o espaço é compacto. A escolha da 
tipologia de apartamentos em blocos permite maior segurança, uma vez que o acesso à unidade 
não está diretamente voltado para a rua. 

PRIVACIDADE E INTIMIDADE   (ISEI, CE, CA). 

A privacidade, vista pela interferência ou intromissão externa, é parcialmente garantida em maior 
parte para os apartamentos que estão nos pavimentos superiores, uma vez que esses 
moradores não correm o risco de abrir a janela e ter um vizinho passando pela rua em altura 
próxima. A busca pelo território individual é possível a partir do layout do apartamento e pela 
separação dos ambientes: os dois quartos possuem portas indiretas e estão conectadas 
rapidamente com o banheiro, os três ambientes se articulam em suas funções, desviando um 
pouco o problema da falta de espaço interno. 

LAZER E CONVIVÊNCIA     (AE, PIR, CE ,AE ). 

O espaço usualmente destinado para este fim, a sala, nesse projeto poderia perder essa 
característica, uma vez que a adaptação para aumento da cozinha e dos quartos seria 
espacialmente viável, desde que a estrutura assim o permitisse. Cada ambiente pode resultar 
em ser um espaço de convivência, mas a articulação e integração dessa atividade resultariam 
ser para o convívio familiar mais eficiente se fosse em um só ambiente, motivo pelo qual o bom 
dimensionamento se torna indispensável. 

CONTATO COM A NATUREZA E CONEXÃO COM O SOLO    (AE, PIR, ISEI ,RE). 

O contato direto com a natureza ficou prejudicado nessas unidades, de maneira que a falta de 
quintais e elementos de transição, como varandas, não permite a conexão direta. A interação 
visual com o exterior é feita a partir das janelas ou no exterior à unidade e em poucos espaços. 

   
 

 
 

 
Figura 74 . Proximidade com o solo e natureza 
sem acesso pelos apartamentos térreos. Quintais 
improvisados no interior da unidade. Apropriação 
dos espaços livres para o lazer. 
Fonte: LABHAB UFRJ. 
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HOSPITALIDADE E TRANSIÇÃO PÚBLICO-PRIVADO    (AE, PIR, ISEI). 

A transição público-privado foi perfeitamente garantida nessa planta, uma vez que a disposição 
dos ambientes em sequência de privacidade garante que a possível visita fique restrita aos 
ambientes que lhe foram destinados. 

ESTRUTURA E INTERPRETAÇÃO    (ISEI, CA). 

A opção de construção adotada impede qualquer movimento de parede, o que dificulta a fixação 
de quadros e fios nas paredes (concreto), permitindo apenas modificação nos acabamentos, 
com isto a possibilidade espacial de interpretação do ambiente é relativa às dificuldades. 

RELAÇÃO MORADIA E TRABALHO    ( RE , PIR, AE) 

A tipologia adotada neste projeto permite apenas que as unidades térreas tenham inserção de 
comércio exposto, no entanto, as unidades superiores têm a possibilidade de produção, uma vez 
que o acesso se dá pela sala, facilitando a entrada e saída de possíveis clientes. 

EFICIÊNCIA    (AE, CE, CA, RE ). 

A eficiência lumínica dos cômodos é garantida pelas janelas, a ventilação cruzada é limitada 
pela disposição espacial. A área de serviço está diretamente conectada à cozinha, e esta à sala. 
Na transição da sala para os quartos e banheiro, a criação de um pequeno hall faz a marcação 
da zona social para a íntima.  

DIMENSÕES E SENSAÇÃO DE ESPAÇO    (AE, PIR, ISEI). 

A sensação de confinamento está presente nas unidades, no entanto a pouca densidade do 
bloco (03 pvs) reduz essa sensação. A disposição dos móveis na sala é prejudicada a partir da 
circulação cruzada (sala-quarto) que diminui os espaços uteis para a organização interna. 

    
 

 
 

   
 
Figura 75 . Identidade, personalização e apropriação. Circulação cruzada 
diminuindo os espaços e a organização dos ambientes.  
Fonte: LABHAB UFRJ. 
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CONCOMÍNIO IPÊ BRANCO  - ESCALA CIDADE  

 

Figura 76.  Localização do condomínio IPÊ BRANCO - Realengo. RJ. Fonte: Google maps. 

 

  Ponto de ônibus           
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CONTINUIDADE E CONEXÃO COM A CIDADE    ( RE , PIR, AE) 

Os Condomínios do Ipê Branco e do Ipê Amarelo foram inicialmente concebidos e construídos 
para ser um único empreendimento destinado para a faixa de renda de 3-6 sm, o que responde 
ao porque da melhor localização, mas após problemas no processo de construção foram 
comprados pelo PMCMV para serem utilizados para alocar famílias da faixa de renda de 0-3 sm. 
Portanto a inserção do empreendimento à malha urbana mais servida de equipamentos urbanos 
foi atendida em boa parte, embora não tenha sido originalmente concebido dessa forma. Os 
critérios de aquisição de terrenos para a construção de UHs destinados para a classe de mais 
baixos recursos se submetem diretamente ao não encarecimento do empreendimento. O fator 
que viabilizou a aquisição do empreendimento do Ipê Branco, em estado de construção 
inacabado quando adquirido, foi o estado físico de degradação em que se encontrava quando 
comprado o que facilitou a negociação; no entanto, esse problema de insegurança estrutural 
ainda não havia sido resolvido totalmente. Os moradores conseguem iniciar sua integração 
social a partir da boa localização. 

DE RELAÇÃO E CONTATO    (  RE , PIR ) 
 

O PMCMV e as construtoras, ao terem a necessidade de construir com rapidez e alocar as 
famílias em situação de risco dispensam a incorporação e a oportunidade de envolver a futura 
comunidade no processo de projeto e construção do empreendimento. Esta falta de participação 
social repercute nas etapas de consolidação de vizinhança e das relações entre o poder público 
e a comunidade, sendo esta prática unilateral prejudicial para a configuração ideal do novo 
habitat e da identificação social com o empreendimento.  

RELAÇÃO MORADIA E TRABALHO    ( RE , PIR, AE) 

Apesar da localização não muito privilegiada, a cerca de 36km do centro da cidade, sua posição 
à beira de uma das principais vias, a Avenida Brasil, garante infinitas possibilidades de 
transporte e acesso. 

 
 

 
 
Figura 77 . Relação e contato com o tecido urbano adequado.  
Fonte: LABHAB UFRJ. 
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CONCOMÍNIO IPÊ BRANCO  - ESCALA IMPLANTAÇÃO  

 

Figura 78 . Implantação condomínio IPE BRANCO, Realengo. Fonte: LABHAB UFRJ. 

 

Endereço: Rua Hélio do Amaral, 463 – Realengo 
Tipologia: Edifícios de quatro pavimentos, com quatro ou seis apartamentos cada 
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ABRIGO E SEGURANÇA    (CE , CA) 

A questão da segurança é fundamental no habitat e se confunde com os mais remotos 
entendimentos sobre o morar. Algumas rachaduras nos prédios foram encontradas quando 
entregues aos moradores e com isto foi necessário partir para uma recuperação a qual se deu 
parcialmente; no entanto é fundamental que a confiança seja totalmente estabelecida. O poder 
público tem a obrigação de oferecer garantias e produtos de boa qualidade. 

PRIVACIDADE E INTIMIDADE    (ISEI, CE, CA). 

A escada externa próxima à janela da sala e do quarto provoca o fechamento permanente dos 
ambientes em claro prejuízo das questões de conforto lumínico, térmico pela perda da 
privacidade, além de exigir o uso e consumo de iluminação artificial e ar condicionado, 
repercutindo no orçamento familiar. Observa-se que principalmente os apartamentos térreos 
acabam sendo vulneráveis visualmente por estarem ao lado das circulações de pedestres quase 
sempre na mesma linha de observação do exterior e interior.  

LAZER E CONVIVÊNCIA    (AE, PIR, CE ,AE ). 

A localização da quadra e dos plays se encontra em uma relação de conflito com as funções de 
cada atividade; enquanto que uma chama para a extroversão a outra procura a introversão ou 
sossego. As áreas destinadas para lazer e convivência precisam preservar essas funções, pois 
podem evoluir em sérios transtornos e enfraquecimento das relações de vizinhança, originando 
brigas e discussões entre vizinhos. Da mesma forma os plays precisam ter o cuidado necessário 
para que os equipamentos sejam mais adequados para o uso, sobretudo pelas crianças e 
jovens; essa escolha de materiais deve considerar as altas temperaturas assim como também as 
águas de chuva e lamaçais. As áreas de lazer adequadas e de convívio são fundamentais na 
qualidade de vida coletiva.  

      
 

   
 

 
Figura 79 . Relações presentes: insegurança, conforto comprometido, conflitos 
de usos. Fonte: LABHAB UFRJ. 
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ESTRUTURA E INTERPRETAÇÃO     (ISEI, CA). 

O sistema construtivo adotado não permite qualquer intervenção dos moradores, sob pena de 
comprometer a estrutura criada. A percepção é de um condomínio dividido, pois a rua principal 
evidencia a sequência para o outro condomínio (Ipê Amarelo). 

ACESSO E LIBERDADE    (AE, RE, CE, ISEI) 

A acessibilidade universal se vê comprometida quando certos pequenos declives topográficos 
surgem como arranjo da própria implantação, e com isto também a maioria das passagens 
internas de pedestres que se encontram sem material de acabamento adequado ou mesmo sem 
nenhum, se combinam para que a permeabilidade que o conjunto oferece seja limitada. No caso 
desse condomínio, existe um controle geral no portão e depois um controle para cada bloco, 
para só então se chegar aos acessos das unidades. 

RELAÇÕES DE ESCALA    (CA, PIR, RE)  

Percebem-se dois tipos de relações de escala: a do pedestre e automóvel e a do espaço livre e 
o da altura e volume dos blocos. A primeira é desproporcional em relação ao dimensionamento 
valorizando ao automóvel a despeito do morador e seus usos da rua, a outra pelo estreitamento 
e proximidade que afetam relações de privacidade. 

EFICIÊNCIA    (CA, PIR, RE) 

Dos 16 blocos construídos, apenas 4 deles não possuem conexão direta com a via interna, no 
entanto, poucos são os blocos que se localizam perto do único acesso do condomínio. Dessa 
maneira, a situação de carga/ descarga não é tão simples, pois os moradores ficam sujeitos ao 
acesso ao automóvel. 

 

  

  
 
Figura 80 . Inadequação de equipamentos de lazer. Risco para a saúde. 
Apropriação e aspecto de apropriação informal. Fonte: LABHAB UFRJ. 
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CONCOMÍNIO IPÊ BRANCO  - ESCALA UNIDADE  

 

 

Figura 81 . Planta Baixa Tipo- Condominio Ipê Branco. Fonte: LABHAB UFRJ. 
 
Prédio 04 Pavimentos 
Apartamento 2 qtos, sala, banheiro, cozinha, área de serviço  
Àrea = 42 m2 



251 

 

 

 

ABRIGO E SEGURANÇA (CE , CA) 

Considerando a unidade com dois quartos, dependendo do tamanho da família nuclear, o 
espaço para abrigo de não nucleares fica bem restrito, pois o espaço é compacto. A escolha da 
tipologia de apartamentos em blocos permite maior segurança, uma vez que o acesso à unidade 
não está diretamente voltado para a rua. 

PRIVACIDADE E INTIMIDADE   (ISEI, CE, CA). 

A privacidade, vista pela interferência ou intromissão externa, é prejudicada na maior parte dos 
apartamentos, nos pavimentos superiores por conta da escada externa, principalmente no ato de 
descida da escada onde o ângulo é aumentado, e nos apartamentos térreos por estarem na 
linha de visão dos pedestres que circulam ao lado das janelas. O banheiro tem abertura para a 
sala, o que é desagradável e diminui a privacidade. 

LAZER E CONVIVÊNCIA     (AE, PIR, CE ,AE ). 

A convivência é favorecida quando há participação, no ato da vida familiar, de todos os 
membros; com isto a solução de cozinha semi integrada, separada por um muro baixo com a 
sala, é vantajosa para a interação da família, sendo que não há barreiras para a comunicação. 

CONTATO COM A NATUREZA E CONEXÃO COM O SOLO    (AE, PIR, ISEI ,RE). 

O contato direto com a natureza ficou prejudicado nessas unidades, de maneira que a falta de 
quintais e elementos de transição, como varandas, não permite a conexão direta. A interação 
visual com o exterior é feita a partir das janelas ou no exterior à unidade e em poucos espaços. 

 
 

 
 

 
 
Figura 82 . Circulações internas reduzindo os ambientes. Perda 
de privacidade e intimidade a partir da escada coletiva. 
Fonte: LABHAB UFRJ. 
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HOSPITALIDADE E TRANSIÇÃO PÚBLICO-PRIVADO    (AE, PIR, ISEI). 

O espaço de transição público – privado está substituído pelo ato de descer ou subir, que 
acontece num reduzido espaço de passagem. 

ESTRUTURA E INTERPRETAÇÃO    (ISEI, CA). 

A opção de construção adotada impede qualquer movimento de parede, o que dificulta a fixação 
de quadros e fios nas paredes (concreto), permitindo apenas modificação nos acabamentos, 
com isto a possibilidade espacial de interpretação do ambiente é relativa às dificuldades. 

RELAÇÃO MORADIA E TRABALHO    ( RE , PIR, AE) 

A tipologia adotada neste projeto permite apenas que as unidades térreas tenham inserção de 
comércio exposto, no entanto, as unidades superiores têm a possibilidade de produção, uma vez 
que o acesso se dá pela sala, facilitando a entrada e saída de possíveis clientes. 

EFICIÊNCIA    (AE, CE, CA, RE ). 

Uma unidade habitacional que leve em conta as questões de conforto não pode ser considerada 
eficiente pois repassa os custos para os moradores e usuários. As UHs do Ipê Branco 
apresentam sérios problemas com acessibilidade e conforto. 

DIMENSÕES E SENSAÇÃO DE ESPAÇO    (AE, PIR, ISEI). 

A sensação de confinamento está presente nas unidades, a densidade dos blocos (04pvs) não 
reduz essa sensação. A disposição dos móveis na sala é prejudicada a partir da circulação 
cruzada (sala-quarto) que diminui os espaços uteis para a organização interna. 

           
   

   
 
Figura 83. Inadequação de implantação – água de chuva entrando nas 
casas. Apropriação de áreas para atividades de lazer conflitantes com a 
privacidade da unidade. Fonte: LABHAB UFRJ. 
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Capítulo 4: CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Durante o desenvolvimento dessa pesquisa, a articulação temática entre os dois 

principais campos de estudo (projetos e políticas) foi permanente. Esta articulação 

entre campos tão amplos obrigou à estruturação de um processo de discussão teórico 

e analítico cujo ponto de partida foi a abordagem conceitual do próprio tema central da 

pesquisa, sobre o que é o “morar”, e que coincidentemente convergiu ser o próprio 

ponto de chegada, a partir do analise sistemático dos resultados extraídos dos estudos 

de caso caracterizando assim o conceito de morar reproduzido pela atual Política 

Nacional Habitacional do Brasil executada via o Programa Minha Casa Minha Vida 

(PMCMV). 

Com isto, abriu-se o debate tendo como pauta inicial a necessidade da delimitação 

conceitual sobre o que é entendido por morar através do tempo, obrigando a uma 

revisão teórica inicial para posteriormente, num segundo momento, ser 

complementada essa revisão com exemplos práticos e emblemáticos da produção 

habitacional mundial. Assim, foram vistos até quatro exemplos estrangeiros e uma 

série resumida de exemplos da produção habitacional local, que dispostos de forma 

cronológica vieram ao encontro da atual experiência habitacional que é a do PMCMV. 

A experiência atual sobre o morar do PMCMV é tratada num único capitulo sempre 

lidando entre os dois grandes campos teóricos (projetos e políticas), conseguindo, 

após esta análise, dar início ao processo de avaliação da sua produção habitacional 
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por meio da seleção de estudos de caso criteriosamente selecionados e 

representativos da atual política habitacional, de forma a prever sua comparação 

analítica com outros exemplares a nível nacional e ampliando assim a escala de 

abrangência dos resultados, isto se partindo do principio estratégico estabelecido pelo 

próprio programa e cujo quadro legal como Programa Nacional de homogênea 

validade e aplicação em todo o território nacional. 

O esforço da revisão teórica inicial foi frutífero, com essa primeira indagação 

conseguiu-se estabelecer entendimentos formais e universais das relações entre 

homem-moradia, moradia-cidade, cidades-homem, no decorrer do tempo e no espaço. 

Assim, foi possível acompanhar o surgimento de diversas propostas para o “morar”, 

como as discutidas nos CIAM, onde a moradia mínima foi tema central das árduas 

discussões entre especialistas sobre a habitação e da arquitetura em geral, que sem 

dúvida contribui para dar suporte nas mais variadas interpretações posteriores ao 

redor do mundo como no nosso caso, com a proposta do conceito de morar 

modernista claramente exposta no conjunto do Pedregulho entre outros exemplares da 

época, que discursaram sobre um novo espírito de morar mais regrado na mudança de 

paradigmas, onde o possível é funcional e espacialmente determinante dos hábitos e 

comportamentos.  

Sob essa ótica de observação das propostas de configuração do morar foram 

abordados os outros exemplos e convergentemente foram caminhando para o 
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resultado da importância da qualidade do morar digno e adequado das pessoas, 

conforme o expressado nos diversos tratados internacionais, como o da ONU e do seu 

Comitê dos direitos Humanos, Sociais e Culturais (DhESC) assim como inclusive da 

própria carta de Atenas como parâmetro contextual; com isto a pesquisa estabeleceu 

que a diretriz da discussão principal que seria a busca pela condição qualitativa do 

morar, e com isto também se estabeleceram dois pressupostos resultantes tanto da 

abordagem teórica quanto da conceitual: (1) a importância de se compreender o 

conceito “morar”, via uma proposta arquitetônica ou política e (2) qual é a abrangência 

estratégica desta associação (conceito - proposta).   

No primeiro caso (1) se concluíram diversas situações, como o fato que o conceito de 

morar é temporal, portanto pertence a um tempo preciso, surge de uma necessidade 

de resposta a um determinado momento; que o conceito para o morar se constrói – 

não é espontâneo; que é procurado e indagado minuciosamente; que não é único nem 

individual mas que poderia ser; que o conceito de morar não é replicável sem prévia 

configuração; que é mutável mas pertence apenas ao se tempo de criação; que é 

referencial em potência quando é necessário conduzir uma complexa e ampla 

situação.  

Com estas considerações, no caso (2) o conceito do morar se coloca na situação de 

estrategicamente indissociável de esferas de maior domínio social como o da política e 
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o da economia, que precisam da sua incorporação por ser a “moradia” o elemento 

mais sensível da condição humana, e onde se inicia a construção de cidadania. 

Estabelecidas as relevâncias, foi encaminhada a discussão para o próprio objeto de 

estudo desta pesquisa, o PMCMV, que foi abordado sob vários ângulos de análise e 

de estudo, de forma a cobrir com maior fidelidade as prerrogativas prévias da pesquisa 

e da própria hipótese, a qual debate a inexistência de um conceito de morar adequado 

no PMCMV, isto como resultado do analise prévio do proposto como programa 

habitacional do PMCMV e exposto formalmente pelas vias oficias (ex. cartilha da caixa 

econômica Federal), assim como observando-o sob as diretrizes pré-estabelecidas do 

que é, e do seu valor na sociedade. Com isto, ao ser abordada a característica política 

do Programa e suas origens conseguiu-se montar um bloco informativo suficiente para 

dar sequência à pesquisa e a direcionar para a parte prática e de campo, etapa da 

qual as informações e resultados finalmente viriam a confirmar ou negar a hipótese 

proposta. 

Da análise do bloco de informações políticas do PMCMV conseguiu-se extrair algumas 

conclusivas prévias as quais também podem ser divididas em duas partes: (A) a que 

diz respeito à sua condição natural, quer dizer, à sua origem como ferramenta de 

instrução política – um programa – a partir do qual se viabiliza a política e o qual 

também é possível analisar sua atuação e consequentemente seus resultados e (B) a 

parte associada à sua produção como complemento indispensável à viabilidade 
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política, quer dizer a situação das partes não políticas indiretamente envolvidas no 

programa como profissionais da área e principalmente moradores e usuários. 

Sobre a primeira parte (A), coincide conclusivamente com a maioria dos estudos sobre 

a origem do PMCMV a dizer do momento político-social e econômico em que foi criado 

(advento da crise econômica global) sendo, portanto, um programa – resposta, de 

estrita postura política e econômica, criado para alavancar a economia e a resguardar 

de possíveis desequilíbrios financeiros. Com isto, passou a ser majoritariamente visto 

pelos especialistas, como um programa de mercado, onde a moradia se situa na 

dimensão de ser uma “moeda de troca” e ao mesmo tempo de “valor de mercado”, um 

bem social e de retorno político. Não há mais dúvida sobre isto, mas o que resulta 

importante depois dessa assertiva conclusiva inicial é poder visualizar a forma como se 

deu e se reproduziu essa associação de mercado, que é coincidentemente a mesma 

busca deste trabalho de pesquisa. Essa conclusão é numérica – pois responde 

quantitativamente às suas próprias premissas e necessidades pré-estabelecidas como 

a diminuição do déficit habitacional e o controle da economia.  

O PMCMV 1, até o final de 2010 havia contemplado sua meta, que era a construção 

de 1 milhão de unidades habitacionais (UHs), mas apesar do cumprimento da meta 

quantitativa, as opiniões especializadas continuaram desencontradas a respeito dessa 

conquista, como por exemplo a questão da produção seriada e repetitiva 

tipologicamente e em lugares distantes das centralidades urbanas, como visto no 
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analise dos estudos de caso, e sobretudo a pouca capacidade de atendimento ao setor 

mais pobre da sociedade (0-3sm), a mesma que foi sua principal bandeira no ato da 

sua criação de “caráter protecionista”. O PMCMV 2 fez alterações de caráter 

regulatório e administrativo mas preservou os entendimentos iniciais e aumentou a 

meta para a construção de mais 2 milhões de UHs até 2014.  

 Concluímos para esta primeira parte que o PMCMV, visto da ótica de mercado e de 

motivação numérica de resultados imediatos foi positivo, pois ao ser um programa de 

abrangência e relevância nacional e por responder a números, isto se deu de forma 

rápida e conforme as características do seu próprio mercado, atendendo aos 

interesses imediatos da economia e da sociedade. 

 A conclusão sobre a segunda parte da análise (B), de característica qualitativa, 

portanto vem acoplada à vigência de aplicação do programa, mas não tem relevância 

nem interferência nas suas metas e decisões, isto porque reivindica (moradores e 

profissionais da área) questões incompatíveis com a lógica política e de mercado, o 

que quer dizer, aos seus valores e princípios. Estas reivindicações não atendidas 

estão associadas às questões subjetivas e de planejamentos sociais, assim como da 

construção de cidades e comunidades mais eficientes, sustentáveis e com identidades 

particularizadas.  

Depois de identificadas as premissas de origem do PMCMV e suas “posturas” sociais, 

a intenção seguinte foi a de buscar por meio de recursos científicos e metodológicos 
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outras argumentações suficientes que se somassem para postular a importância 

relevada da conclusão (B), partindo para isto pelo caminho da conclusão inicial (1).  

Dessa forma se estruturou a etapa de campo e se organizaram seus resultados de 

forma que permitam a discussão ampla sobre os temas tratados previamente a esta 

etapa, o morar (capítulo 1) e a política (capítulo 2). 

Os resultados da sistematização de informações recolhidas em campo e comentadas 

previamente no capítulo 3 nos permitiram apontar considerações preliminares a esta 

pesquisa, havendo sido necessário para isto, o de manter a sequência e classificação 

de análise utilizada na avaliação da produção habitacional do PMCMV (capitulo 3), a 

qual responde as três escalas diferenciadas de analise: a escala da Cidade, da 

Implantação e o da Unidade habitacional, aplicado para os três estudos de caso 

selecionados com critérios explicados oportunamente. 

Com isto temos conclusivamente que na escala da cidade três planos de observação 

relevantes para o sucesso da implantação do PMCMV não foram principalmente 

atingidos nem considerados da forma adequada: 

• A questão da participação social no processo de projeto e construção foi nula 

nos três estudos de caso estudados, havendo os moradores iniciado sua 

participação no processo só após a ocupação das unidades. 
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• A localização da construção dos empreendimentos estudados seguiu as regras 

do mercado quanto à valorização da área tendo sido apenas um destes, o Ipê 

Branco, favorecido ocasionalmente em relação à sua relação com a 

proximidade à infraestrutura urbana e de serviços; os outros dois se mantém 

nitidamente às margens. 

• Para os três casos estudados as questões ambientais, sustentáveis e seus 

impactos em relação à preservação e eficiência não foram considerados em 

quaisquer etapas do projeto de forma adequada. 

Em relação à questão do desenho da implantação do empreendimento e levando em 

considerando que os três estudos de caso são homogêneos, seguindo os mesmos 

requisitos para distribuição e disposição espacial das UHs, temos principalmente que: 

• A concepção mercantilista está presente na máxima ocupação do terreno com 

a construção de maior numero de Unidades Habitacionais e adensamento 

máximo de pessoas (população + construção), sob uma proposta espacial de 

alocação e distribuição de blocos de edifícios iguais, em sequência de 

paralelismo ou lado a lado, com mínimo distanciamento entre eles em prejuízo 

das questões de eficiência, conforto, privacidade e sem presença tipológica 

diferenciada, geradora de reconhecimento e identidade visual. 

• Forma de ocupação fragmentada, isto é, o desenho urbano da implantação 

prevista para um único condomínio sobre um único terreno que se desdobra 
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em dois ou três, como verificado nos três estudos de caso, e que para 

responder com esse artifício legal às exigências do Programa (250 UHs - 

condomínio) tem como resultado uma implantação descontínua, sem 

identidade própria, com espaços residuais que contradizem as próprias formas 

de ocupação especulativa, e conduzem a apropriações e descaracterizações 

evidentes assim como práticas de insalubridade e inadequação. 

• Áreas de uso comum e de lazer como quadras, ruas e passagens propostos no 

desenho urbano sem critério mínimo de finalidade e de escala, apenas como 

conectores ou por exigência à norma. As ruas principais dos três condomínios 

estudados só cumprem a função de conexão e estacionamento, não geram 

relações de unidade dentro do conjunto, pelas suas dimensões acentuam e 

reproduzem segregação espacial interna dividindo o conjunto; da mesma forma 

o posicionamento das áreas de lazer tipo quadras no meio das unidades 

residências é inadequado pois gera conflitos de uso (brincar x descansar) e 

fragiliza ainda mais as relações de vizinhança. 

• Paisagismo, impactos ambientais, acessibilidade e topografia do terreno ainda 

são levados a níveis de irrelevância na construção de uma vizinhança 

qualitativa. Os três estudos de caso cumprem com a exigência da reserva de 

UHs para deficientes físicos, idosos ou com necessidades especiais, mas estas 

UHs estão desconexas da vida comunitária isoladas nos extremos da 

implantação e sem expressão arquitetônica de qualidade como também os são 

os próprios blocos de apartamentos ou casas. 
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A terceira escala de observação foi o da unidade habitacional (UH), na qual surgiu a 

maior quantidade de observações e preocupações, dentre as quais temos como as 

principais as seguintes: 

• A padronização e produção de apartamentos do tipo 02 quartos para todas as 

formas de configurações familiares no Brasil, não atende a tendência de 

configuração das “famílias” (segundo dados do IBGE 2010), esta é uma das 

principais contradições de um sistema de produção habitacional de mercado, 

toda vez que havendo maior capacidade de opções e de escolha, maior a 

demanda, e a maior demanda gera maior grau de satisfação e, por conseguinte 

de retorno. Esta é uma prática e regra que precisa ser de vez modificada. 

Segundo os mais diversos estudos científicos sobre perfis de populações e 

composições familiares está de vez claro que as famílias mantêm números e 

configurações diferentes, como visto por esta pesquisa, onde as famílias ora 

têm muitos membros ora têm somente um, o que na distribuição espacial é um 

desequilíbrio e um desperdício na concepção racional do projeto e da 

construção. 

• As unidades têm dimensões e distribuições internas padronizadas, com pouca 

capacidade de flexibilidade e que visam a maior viabilidade construtiva, 

operacional e de custos, sendo construídas e replicadas previamente pelas 

construtoras, estando assim sujeitas a menores riscos de perdas, o que facilita 

a sua aprovação, mas por outro lado estabiliza e não contribui para qualquer 
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tentativa de inovação e incorporação tecnológica na construção das próprias 

unidades habitacionais.  

• Com isto, a capacidade de adaptabilidade da unidade para questões de 

eficiência energética, de conforto térmico, conforto espacial, luminosidade, 

preservação da privacidade e intimidade familiar, resguardo e proteção, e todas 

as outras de ordem objetiva e subjetiva, são expostos a planos de opções 

inevitáveis por parte dos moradores que para minimizar os desconfortos 

acabam por reduzir o já limitado orçamento familiar. 

• Não foram verificados em nenhum dos estudos de caso avaliados, práticas 

claras de sustentabilidade e de controle de desempenho das unidades assim 

como dos seus componentes construtivos, com isto pode-se afirmar 

preliminarmente que, a dizer da qualidade dos materiais de acabamento e 

componentes tais como pias, sanitários, pisos e demais outros de garantia e 

durabilidade limitada tal como a pesquisa verificou nos três estudos de caso, ao 

se confirmar que estas foram as principais modificações feitas nas unidades e a 

serem feitas, caso a oportunidade e capacidade dos moradores assim o 

demande.  

Conclusivamente, “inadequado” é o termo que define a configuração do morar 

produzido pelo PMCMV e costurado nesta pesquisa à luz dos resultados obtidos nas 

aproximações de campo assim como das detalhadas análises funcionais, espaciais e 

qualitativas que esta pesquisa desenvolveu, sem descartar os relevantes tratados e 
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declarações universais em defesa do direito à vida digna para todos os habitantes do 

planeta. Essa conclusão final complementa a conclusão prévia (2) feita em linhas 

acima, que trata da importância da incorporação no processo de produção habitacional 

de outras questões como as alinhadas neste estudo. 

Cabe, portanto uma árdua revisão das práticas adotadas pelo PMCMV em relação às 

demandas sociais que vão além da possibilidade da conquista do sonho do teto 

próprio, principal bandeira de sedução social do programa para sua aceitação e 

continuação.  

E meritório e oportuno reconhecer certo início da quebra da “inércia” política dos 

lineamentos do PMCMV 1 no PMCMV 2, que apontam cada vez mais para uma 

aproximação das posturas sociais aqui defendidas e notoriamente contrárias aos do 

programa. Entre as mudanças expressas que se pode destacar está a possibilidade e 

abertura para a participação da mulher no processo de aquisição do titulo de 

propriedade da UH, o que não deixa de ser um avanço mas espera-se que a abertura 

da inclusão de mulher no processo estenda-se cada vez mais, alcançando níveis 

otimizados de se conceber a habitação sendo esta (a mulher) que sem dúvida tem o 

melhor domínio espacial das necessidades familiares contemporâneas e pela sua 

natural relação como o ambiente construído para o morar familiar. 
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Finalmente, gostaria de mencionar que a pesquisa considera ter avançado na 

discussão do morar contemporâneo no sentido amplo da sua responsabilidade social 

ao se manifestar criticamente sobre o tema e espera que as reflexões possam levar a 

um estado conciliatório de divisão de responsabilidades entre Estado e População, 

participando, respeitando e respondendo claramente às demandas sociais, 

possibilitando desta forma  um futuro melhor para todos os brasileiros e brasileiras. 
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  ANÁLISE DAS PLANTAS - Escala Cond. Cidade (fonte: LABHAB UFRJ).  

    CONDOMÍNIO TERNI CONDOMÍNIO VIVENDA DAS ANDORINHAS CONDOMÍNIO VIVENDA DO IPÊ BRANCO 

ESCALA 
CONDOMÍNIO 

- CIDADE 

RELAÇÃO 
MORADIA E 
TRABALHO 

Com localização na Zona Oeste da cidade, a 
distância para o centro é muito grande, 
potencializada pela má qualidade do transporte 
oferecido na região. Em função disso, muitos 
moradores perderam o emprego e optaram 
pela inserção do trabalho na própria moradia, a 
maioria comercializando itens como sorvetes e 
vitaminas. 

Inserido numa quadra quase toda livre, o 
condomínio está a cerca de 650m do ponto de 
ônibus mais próximo, e a cerca de 1,8km da 
estação de trem da região. Dessa forma, o 
acesso se faz dificultado, principalmente para 
pessoas com dificuldade de mobilidade. O 
comércio não é próximo, e a tipologia adotada 
também não absorve a possibilidade dos 
moradores criarem pequenos pontos de venda 
nas suas unidades.  

Apesar da localização não muito privilegiada, a 
cerca de 36km do centro da cidade, sua 
posição à beira de uma das principais vias, a 
Avenida Brasil, garante infinitas possibilidades 
de transporte e acesso. 

CONTINUIDADE 
E CONEXÃO 

COM A CIDADE 

A Estrada dos Caboclos passa na beira do 
Maciço da Pedra Branca, caracterizando uma 
rua calma e vazia, na qual serviços e comércio 
estão muito dispersos. Na relação extra-muros, 
dois condomínios de implantação similares 
fazem as divisas laterais, de tal maneira que é 
possível confundi-los numa visada superior.  

Com localização desfavorecida, o condomínio 
tem problemas de proximidade com os serviços 
em geral: comércio, hospitais, infraestrutura. O 
volume total proporcionado não tem qualquer 
relação com a via em que se insere, uma vez que 
a dinâmica é toda voltada para o interior dos 
muros delimitantes.  

Mesmo estando implantado numa rua 
predominantemente residencial, a 
proximidade da Avenida Brasil garante aos 
moradores uma grande oferta e variedade de 
serviços.  
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  ANÁLISE DAS PLANTAS - Escala Implantação (fonte: LABHAB UFRJ).  

    CONDOMÍNIO TERNI CONDOMÍNIO VIVENDA DAS ANDORINHAS CONDOMÍNIO VIVENDA DO IPÊ BRANCO 

ESCALA 
IMPLANTAÇÃO 

ABRIGO E 
SEGURANÇA 

A implantação não permite nenhum tipo de 
expansão, dificultando a situação de dar 
abrigo aos membros da família não-nuclear. 
Além disso, o quintal comum traduz 
vulnerabilidade ao lar. 

A tipologia adotada, de apartamentos, 
impossibilita qualquer expansão da unidade, até 
mesmo no caso térreo, onde o máximo 
aproveitamento do terreno deixou pouquíssimo 
espaços livres. Por outro lado, a escolha de tal 
tipologia, proporciona mais segurança, uma vez 
que os acessos das unidades não são 
independentes. 

Em função da tipologia adotada, blocos de 
apartamentos, e do máximo aproveitamento 
do terreno, esse projeto inviabiliza qualquer 
intenção de extensão da unidade. Logo, 
membros da família não-nuclear apenas 
poderão ser abrigados dentro da unidade. Em 
contrapartida, essa mesma tipologia garante 
mais segurança e menos vulnerabilidade, uma 
vez que os acessos não estão diretamente 
voltados para a via interna do condomínio. 
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PRIVACIDADE 
E INTIMIDADE 

Devido à proximidade dos blocos e a direção 
das aberturas, o isolamento visual fica 
completamente comprometido. O quintal 
inicialmente comum, não permite expressar o 
território individual, no entanto, as 
modificações irregulares feitas pelos 
moradores trazem essa configuração. 

Pela questão imobiliária, o terreno foi quase 
totalmente ocupado, de maneira que os blocos 
de apartamentos têm afastamentos mínimos, 
comprometendo as possibilidades de 
isolamento visual e ventilação.  

Ainda como ponto positivo da tipologia 
adotada, a interferência ou intromissão 
externa são fatores minimizados todos os 
apartamentos que não são térreos, uma vez 
que não existirá a situação de se abrir uma 
janela e um transeunte ter a visão da 
residência. Porém, todo o esforço para 
aproveitamento do terreno prejudica a 
questão do conforto ambiental, de maneira 
que a ventilação é escassa, aumentando as 
temperaturas das unidades. 

CONTATO 
COM A 

NATUREZA E 
CONEXÃO 

COM O SOLO 

Nesse condomínio, cada unidade tem a sua 
entrada independente, no entanto o contato 
visual com o exterior é de uma infinidade de 
blocos construídos, com pouca arborização 
intra-muros. A demanda de quintal é atendida 
mas de maneira comunitária, o que 
desencadeou muitas modificações irregulares 
para fechamento e até retirada da grama 
nesse espaço. 

Com base na escolha da tipologia a ser aplicada 
e no maior aproveitamento do terreno, as 
unidades não possuem quintais, nem mesmo as 
térreas. Varandas e terraços também foram 
deixados de lado, sendo assim qualquer contato 
visual com o exterior é feito apenas pelas 
aberturas das janelas. 

O contato visual com o exterior é feito com a 
trnaisção das escadas internas dos blocos, uma 
vez que os acessos das unidades não são 
diretos à rua. Também não foi previsto quintal 
ou mesmo varandas e terraços, de maneira 
que os moradores precisam sair de seus 
apartamentos para estarem em contato com a 
natureza. 
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DIMENSÕES E 
SENSAÇÃO DE 

ESPAÇO 

Na percepção do espaço, a claridade foi 
bastante valorizada, no entanto a ventilação e 
o campo visual são quase inexistentes devido à 
proximidade e grande densidade dos blocos. A 
movimentação de pedestres tem característica 
bastante flexível, de maneira que é possível 
permear entre todos vazios, apesar de ter 
passagens consideravelmente estreitas.  

Neste projeto, a sensação de espaço é bastante 
abafada. Os muitos blocos e a demasiada 
proximidade entre eles traz a sensação de 
labirinto, onde não se tem visões amplas e sem 
barreiras. O mesmo fator compromete a 
claridade, que fica restrita pela sombra dos 
muitos blocos; além da temperatura que se 
eleva pela pouca ventilação permitida.  

O dimensionamento do espaço livre deste 
conjunto residencial foi pouco estudado, uma 
vez que as áreas existentes são claramente 
sobras da implantação adotada. Além disso, as 
movimentações possíveis são reduzidas para 
os caminhos cimentados deixados para os 
pedestres, restringindo a passagem pelas 
áreas gramadas. Em consequência da 
proximidade dos blocos, não permitindo a 
amplitude do campo visual.  

ACESSO E 
LIBERDADE 

Em função da tipologia de casas geminadas do 
condomínio, todas as unidades possuem 
entrada independente, atendendo ao modelo 
mais desejado pela população estudada, que o 
entende como qualidade de vida. 

A tipologia mais desejada, a casa térrea, não foi 
adotada nesse projeto, portanto o acesso 
independente e diretamente para a rua foi 
comprometido. No caso desse condomínio, 
existe um controle geral no portão, e depois um 
controle para cada bloco, para só então se 
chegar aos acessos das unidades. 

A tipologia mais desejada por essa população, 
a casa térrea, não foi adotada nesse projeto. 
Provavelmente por uma questão econômica e 
espacial, optou-se pelos blocos de 
apartamentos, que possibilitam a construção 
de mais unidades. Dessa forma, o acesso não 
se dá diretamente para a rua, uma vez que a 
transição é feita pelas áreas internas do bloco, 
como escadas e hall. 



278 

 

RELAÇÕES DE 
ESCALA 

Com gabarito de apenas dois pavimentos, a 
relação com a escala do pedestre é bem 
íntima, facilitando o controle e gerenciamento 
do espaço. 

Aqui, as relações com a escala do automóvel 
foram pouco valorizadas, umas vez que a rua 
interna é curta e estreita, com suas vagas ao 
longo. A escala do pedestre foi a mais 
considerada, através da pouca altura dos blocos 
e a proximidade entre os mesmos, apesar de 
não ter sido feita a fachada escalonada 

Neste projeto, a escala do automóvel foi 
parcialmente valorizada, uma vez que existe 
apenas uma via interna que não atende 
diretamente todos os blocos, mas foram 
colocadas muitas vagas ao longo da mesma. A 
relação de escala do pedestre também pode 
ser considerada parcialmente valorizada, uma 
vez que os blocos não são altos, mas a 
proximidade entre eles causa abafamento. 

EFICIÊNCIA 

No quesito de facilidade de acesso e de carga/ 
descarga, a implantação prejudica alguns 
blocos, os mais distantes do portão principal e 
os mais distantes da via interna, obrigando os 
moradores a caminhar com os seus pertences. 

A eficiência de movimentação dentro do 
condomínio é relativa, pois cada bloco possui 
situações peculiares: enquanto alguns blocos 
estão servidos pela via interna, outros estão 
sujeitos apenas a acesso de pedestres. O mesmo 
acontece com a proximidade do portão 
principal, dificultando a carga/ descarga de uma 
parte das unidades. 

Dos 16 blocos construídos, apenas 4 deles não 
possuem conexão direta com a via interna, no 
entanto, poucos são os blocos que se localizam 
perto do único acesso do condomínio. Dessa 
maneira, a situação de carga/ descarga não é 
tão simples, pois os moradores ficam sujeitos 
ao acesso ao automóvel. 
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LAZER E 
CONVIVÊNCIA 

Para melhor aproveitamento do terreno, 
poucos espaços foram destinados à lazer. Os 
existentes, foram localizados no final do 
condomínio. 

As áreas destinadas para lazer e convivência se 
concentram em um corredor com aspecto de 
sobra no terreno, entre alguns dos blocos. Com 
poucas possibilidade de ventilação e iluminação 
natural, uma quadra e dois playgrounds 
atendem à todo o condomínio.  

Com o pouco espaço restante da implantação 
dos blocos de apartamentos, a implantação 
prevê apenas uma quadra cimentada no fundo 
do condomínio, o que delimita muito as 
possibilidades de convívio dos moradores. 

ESTRUTURA E 
INTERPRETAÇ

ÃO 

O estímulo à intervenção dos moradores não 
foi considerado nessa implantação, de forma 
que poucos são espaços livres; exceto pelos 
quintais, mas que sua configuração comum 
não foi idealizada para as demandas 
individuais. 

A forma de construção adotada não permite 
qualquer intervenção dos moradores, sob pena 
de comprometer a estrutura criada, sendo assim 
não existe interpretação dos habitantes após a 
ocupação do condomínio. 

A interpretação dos moradores foi restringida 
nessa construção, uma vez que a estrutura 
adotada não permite mudanças, e não há 
disponibilidade de espaço livre para novas 
situações. 
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  ANÁLISE DAS PLANTAS - Escala Unidade (fonte: LABHAB UFRJ).  

    CONDOMÍNIO TERNI CONDOMÍNIO VIVENDA DAS ANDORINHAS CONDOMÍNIO VIVENDA DO IPÊ BRANCO 

ESCALA 
UNIDAD

E 

ABRIGO E 
SEGURANÇA 

O abrigo de membros não-nucleares da família 
em construção anexa é inviável, devido à 
pouca flexibilidade da planta e da falta de área 
externa privada. No entanto, o ambiente é 
seguro, tranquilo e com privacidade. 

Considerando a unidade com dois quartos, 
dependendo do tamanho da família nuclear, o 
espaço para abrigo de não nucleares fica bem 
restrito, pois o espaço é compacto. A escolha da 
tipologia de apartamentos em blocos, permite 
maior segurança, uma vez que o acesso à 
unidade não está diretamente voltado para a 
rua. 

Tendo em vista o apartamento de dois quartos 
neste projeto, a questão de dar abrigo aos 
parentes é valorizada, a não ser no caso de 
famílias muito grandes ou em membros 
nãonucleares, uma vez que a expansão da 
unidade é inviável. Considerando a tipologia 
de blocos de apartamentos, a vulnerabilidade 
é reduzida, uma vez que os acessos não estão 
diretamente voltados para a rua. 
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PRIVACIDADE E 
INTIMIDADE 

A expressão da individualidade é expressa pela 
separação física proporcionada pela 
localização dos quartos, ambos no segundo 
pavimento, de forma que a interferência 
externa se dá apenas pelas janelas. Já para a 
questão do conforto ambiental, o isolamento 
acústico é prejudicado pela baixa metragem 
dos apartamentos, que condensa os 
ambientes. 

A privacidade, vista pela interferência ou 
intromissão externa, é garantida em maior parte 
para os apartamentos que estão nos pavimentos 
superiores, uma vez que esses moradores não 
correm o risco de abrir a janela e ter um vizinho 
passando pela rua em altura próxima. A busca 
pelo território individual é garantida pela 
separação dos ambientes: os dois quartos 
possuem portas. 

A questão da privacidade é bem colocada 
nesta unidade, uma vez que os quartos são 
fechados, apesar de darem diretamente para a 
sala. A intromissão externa se faz reduzida, 
principalmente nas unidades superiores, que 
não têm vizinhos passando pela sua janela. A 
proximidade entre os blocos entra em conflito 
com os aspectos de isolamento visual e 
ventilação, claramente prejudicados. 

LAZER E 
CONVIVÊNCIA 

A falta de flexibilidade no desenho da unidade 
também pode ser um fator positivo, de 
maneira que o núcleo de encontro da família 
que é a sala, fica intacta às usuais alterações 
como ampliação da cozinha ou dos quartos. 

O espaço usualmente destinado para este fim, a 
sala, nesse projeto poderia perder essa 
característica, uma vez que a adaptação para 
aumento da cozinha e dos quartos seria 
espacialmente viável. 

A sala colocada como único ponto de 
distribuição dessa planta, favorece a questão 
da convivência neste espaço. A integração da 
mesma com a cozinha, e a forma linear 
adotada, dificulta uma possibilidade de 
expansão que reduziria esse espaço, no 
entanto para transformá-la em quarto ou para 
a expansão dos existentes, existe flexibilidade 
no desenho espacial. 
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CONTATO COM A 
NATUREZA E 

CONEXÃO COM O 
SOLO 

O contato com a natureza não foi valorizado 
neste projeto, de forma que não existem 
quintais e nem ambientes de transição, no 
entanto o acesso à rua é independente para 
cada unidade. O contato visual com o exterior 
é feito através de janelas que possuem as 
dimensões mínimas permitidas pela legislação 
vigente. 

O contato com a natureza ficou prejudicado 
nessas unidades, de maneira que a falta de 
quintais e elementos de transição, como 
varandas, não permite a conexão direta. A 
interação visual com o exterior deverá ser feita 
pelas janelas. 

Uma vez que a tipologia adotada foi a de 
blocos de apartamentos, com unidades 
idênticas, não existe quintal nem mesmo nos 
casos de térreo. Varandas também não foram 
projetadas, de maneira que o contato visual 
do morador com o exterior se dá apenas pelas 
janelas. 

ESPECIFICIDADE E 
HIRARQUIA DO 

AMBIENTE 

A situação proporcionada pelo segundo 
pavimento deixa muito clara a separação entre 
as zonas social e íntima da casa. Já no 
pavimento inferior, a zona de serviço é 
marcada pela passagem através da escada. No 
entanto, o banheiro, que deveria atender às 
áreas social e íntima, está mal posicionado 
junto à área de serviço. 

O fato de se distribuir em apenas um ambiente 
dificulta a separação das zonas da moradia na 
unidade, no entanto a criação do pequeno hall 
que faz a ligação da área social, a sala, para a 
área íntima, os quartos, fez com que essa 
dificuldade fosse resolvida. 

As separações físicas dos cômodos são bem 
claras, exceto pelo caso da cozinha ser 
integrada com a sala, fator muito bem visto 
em unidades compactas. No entanto, a divisão 
de zonas da moradia ficou prejudicada, uma 
vez que íntimo, social e serviço se misturam na 
conexão feita pela sala. 
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HOSPITALIDADE E 
TRANSIÇÃO PÚBLICO 

- PRIVADO 

A existência de segundo pavimento também 
favorece o aspecto da sequência de 
ambientes, definindo os níveis de hierarquia 
com os graus de introversão e extroversão. 
Mesmo não tendo o elemento de transição da 
varanda, a sala funciona como ambiente 
receptor para as relações socioculturais. 

A transição público-privado foi perfeitamente 
garantida nessa planta, uma vez que a 
disposição dos ambientes em sequência de 
privacidade garante que a possível visita fique 
restrita aos ambientes que lhe foram 
destinados. 

Apesar da confusa divisão das zonas de 
moradia, as sequências dos ambientes ficou 
bem definida, o acesso pela sala, depois para 
os quartos ou cozinha. 

ESTRUTURA E 
INTERPRETAÇÃO 

A estruturação da planta não permite grandes 
intervenções. As mais comuns, como a 
integração da sala com a cozinha e o aumento 
dos quartos são impossibilitadas pela escada; 
na primeira situação esta se localiza entre os 
dois cômodos e na segunda situação, além dos 
quartos estarem no pavimento superior, são 
separados pela posição da subida. As 
intervenções possíveis se dão apenas nos 
acabamentos, como troca. 

Em termos espaciais e de planta, haveriam 
muitas possibilidade de interpretação dos 
moradores nessa unidade, no entanto, a opção 
de construção adotada impede qualquer 
movimento de parede, permitindo apenas 
modificação nos acabamentos. 

Neste projeto, devido ao tipo de construção e 
estrutura adotados, apenas as intervenções de 
baixo impacto são possíveis, como a troca de 
acabamentos e acréscimos de gesso.  
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RELAÇÃO MORADIA 
E TRABALHO 

Em uma moradia tão condensada, a 
viabilidade de inserção do trabalho na 
residência é restrita, a não ser que o local de 
trabalho seja a cozinha ou então que a sala 
seja ocupada para este fim. 

A tipologia adotada neste projeto permite 
apenas que as unidades térreas tenham inserção 
de comércio exposto, no entanto, as unidades 
superiores têm a possibilidade de produção, 
uma vez que o acesso se dá pela sala, facilitando 
a entrada e saída de possíveis clientes. 

Através da tipologia adotada, a possibilidade 
de inserção de trabalho na moradia ficou mais 
flexível apenas para os apartamentos do 
térreo, que devido ao contato direto com os 
moradores passantes, têm a opção de 
comércio mais direta. No entanto, é possível 
que as outras unidades incluam outro tipo de 
atividade laboral na residência, apesar da 
metragem compacta, a boa distribuição dos 
ambientes permite a interação. 

CONTINUIDADE E 
CONEXÃO COM A 

CIDADE 

A falta de área externa privativa, dificulta 
qualquer possibilidade de expansão da 
unidade. Nesse caso, a única possibilidade se 
dá através do quintal coletivo gramado nos 
fundos, o qual poderia ser gradeado/ murado. 

Este projeto não possui possibilidades de 
expansão da unidade, uma vez que as unidades 
térreas não possuem espaços livres para tal, e 
qualquer expansão das unidades superiores 
comprometeria a estrutura anteriormente 
calculada e construída. 

Uma vez que o condomínio não possui espaço 
livre entre os blocos e qualquer expansão das 
unidades superiores comprometeria a 
estrutura do conjunto, esse projeto tem 
expansão viável em nenhum apartamento. 
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ACESSO E 
LIBERDADE 

A tipologia adotada nesse projeto foi acertiva, 
casas térreas são as mais desejadas pela 
população alvo do programa MCMV. O acesso 
independente é o ponto mais procurado, no 
entanto, a falta de área externa privativa 
chama atenção negativamente. de piso, 
pintura/ textura nas paredes e rebaixos de 
teto. 

Com acesso interno dividido por quatro 
unidades, o direcionamento para a rua não foi 
priorizado neste projeto, reduzindo parte da 
independência dos moradores. 

A tipologia de blocos de apartamentos e 
padronização dos mesmos, fez com que todas 
as unidades tivessem seus acessos para dentro 
das construções, tendo as escadas e halls 
funcionando com ambiente de transição 
público-privado. 

EFICIÊNCIA 

Com uma metragem bastante reduzida, a 
planta não possui muitas opções de layout, 
além de permitir apenas os móveis principais, 
sem sobra de espaço. A praticidade, limpeza e 
demanda de manutenção são itens que ficam 
prejudicados pela escolha dos acabamentos: a 
ardósia no piso requer muitos cuidados. 

A eficiência deste planta é nítida na disposição 
espacial dos cômodos, uma vez que a sequência 
destes se completa. A área de serviço está 
diretamente conectada à cozinha, e esta à sala. 
Na transição da sala para os quartos e banheiro, 
a criação de um pequeno hall faz a marcação da 
zona social para a íntima. Os ambientes são 
amplos e funcionais, permitindo boa disposição 
dos bens de consumo. 

Com desenho de planta focado no formato 
retangular, esse projeto têm uma distribuição 
compacta mas funcional, uma vez que é 
possível organizar os móveis principais 
mantendo a movimentação e praticidade no 
trabalho doméstico. 
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DIMENSÕES E 
SENSAÇÃO DE 

ESPAÇO 

Com cozinha pequena e a falta da lavandeira, 
o espaço para as atividades de serviço é muito 
compacto, gerando até dificuldades para 
armazenamento de mantimentos. Além disso, 
o único banheiro localizado no pavimento 
térreo enquanto os quartos estão localizados 
no pavimento superior caracterizam 
dificuldade nas funções cotidianas.  

Esta planta possui boa disposição de ambientes, 
no entanto a sua constante divisão física através 
das paredes, diminui a sensação de espaço 
amplo e o campo visual. A ventilação não é 
favorecida, principalmente pela proximidade 
dos blocos que não permite a entrada de ar na 
unidade, elevando as temperaturas externas.  

Devido ao fechamento físico dos quartos, 
nesses cômodos não é possível ter um campo 
de visão amplo. No entanto, com a conexão 
existe entre sala e cozinha, esse campo 
aumenta e dá sensação de amplitude na 
unidade compacta. Além disso, o desenho 
linear dos blocos permitiu a ventilação cruzada 
nos ambientes, fator muito importante para a 
temperatura e salubridade das unidades.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



287 

 

CATEGORIZAÇÃO DE PALAVRAS -SEGUNDO TESTEMUNHOS DOS MORADORES (recorte) 
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