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RESUMO 

Este artigo trata da experiência didática realizada no curso de Arquitetura e Urbanismo do 
Centro Universitário Barão de Mauá envolvendo a disciplina de Projeto de Arquitetura III1 e o Núcleo 
de Projetos2, iniciada no ano letivo de 2003. A partir da proposta de trabalho e abordagem da 
disciplina Projeto de Arquitetura III, que tinha como escopo a reflexão de questões contemporâneas e 
notadamente o uso da flexibilidade espacial como prática alternativa às novas demandas da 
sociedade, viu-se a necessidade de desenvolvimento de uma experiência de cunho prático pelos 
alunos. Neste sentido foi idealizada a proposta de curso de extensão intitulada Hab[A] Elaboração, 
construção e verificação de unidade habitacional de baixo custo sob a ótica da flexibilidade 
que tem como principal objetivo discutir a produção contemporânea da habitação de interesse social 
no Brasil, propondo uma unidade habitacional sob a ótica da flexibilidade, com materiais 
tradicionalmente utilizados e custos controlados.  

Atender de maneira mais eficaz e significativa às novas solicitações da sociedade 
contemporânea levando em consideração o custo final, além de questionar os modelos tradicionais 
de habitação e de implantação de conjuntos habitacionais habitualmente ofertados à população de 
baixa renda foram as prerrogativas da proposta. A busca por uma melhor qualidade de vida tanto na 
estância privada como na estância coletiva da habitação nos motivou a elaboração de tal projeto. 
Freqüentemente as discussões e pesquisas sobre habitação social se centram nos temas como 
políticas públicas, técnicas e métodos construtivos, materiais alternativos que visam melhorias no 
conforto geral dos usuários, e tema afins. Entretanto, o desenho destas habitações permanece 
praticamente o mesmo há décadas, apenas com variações de cunho construtivo alternativos, sem 
que, contudo, a função e a articulação dos espaços de habitar sejam sequer questionadas.  

                                                
1 A disciplina Projeto de Arquitetura III faz parte da grade curricular do 3º ano do curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro 
Universitário Barão de Mauá. 
2 O Núcleo de Projetos do curso de Arquitetura e Urbanismo existe desde 1999, elaborando projetos e intervenções de caráter social 
relevante, através de parcerias com Instituições públicas e iniciativa privada, envolvendo os alunos e professores em suas atividades. 
Conta com infra-estrutura própria, dotado de equipamentos de informática e mobiliário que o instrumenta, junto com o corpo de 
docentes envolvido nas suas atividades a elaborar projetos com o envolvimento e a participação dos discentes. 
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Além das discussões sobre o tema proposto foram realizados estudos para viabilidade da 
construção do protótipo e sua verificação – avaliação pós-construção. Dividido em três partes 
principais – elaboração, construção e verificação -, o projeto conta com a participação de onze 
alunos de graduação e coordenação de duas professoras do Curso de Arquitetura e Urbanismo da 
mesma instituição e se encontra em fase de desenvolvimento. 
 

Palavras chave: habitação – projeto, habitação - social, flexibilidade 

1. A RELAÇÃO ENTRE AS PARTES 

 

A experiência didática realizada no curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro 

Universitário Barão de Mauá envolvendo a disciplina de Projeto de Arquitetura III e o 

Núcleo de Projetos foi iniciada no ano letivo de 2003 e continua neste momento em 

desenvolvimento. Tal experiência teve início nas atividades didáticas propostas pela 

disciplina Projeto de Arquitetura III que contemplava em sua ementa a criação e reflexão de 

experimentos bi e tridimensional do objeto arquitetônico, identificação as relações 

contextuais, a partir da metodologia de projeto, dos elementos espaciais em arquitetura, da 

forma e função e da adequação entre o profissional e o cliente (poder público e privado). O 

tema habitação foi escolhido para o completo atendimento da metodologia e da ementa 

proposta. Neste sentido os objetivos principais da disciplina são: 

• Abordar a história da habitação nacional e internacional, enfocando conceitos e 

maneiras de morar ao longo da história, estabelecendo ligação com a maneira de 

projetar contemporânea; 

• Fornecer ao aluno um repertório de metodologias de projeto de habitação uni e 

plurifamiliares, refletindo sobre diversas utilizações dos espaços propostas por 

diversos arquitetos. Discutir através dos projetos a relação forma e função; 

• Estimular o aluno a conhecer e conceituar a arquitetura – cultura arquitetônica. 

Propiciar ao aluno repertório para projetos de interesse social, focalizando as 

diversas políticas para o setor, culturas e diversidades que envolvem a questão dos 

assentamentos humanos e principalmente suas interfaces com a questão urbana; 

• Desenvolver no aluno a capacidade de síntese e rapidez de pensamento na 

apresentação de um projeto. Explorar e desenvolver a capacidade de resolução 

rápida dos alunos através de exercícios de projeto de curta duração e a capacidade 

de reflexão sobre os espaços habitacionais e modos de vida da sociedade; 

• Fazer saber sobre as inovações tecnológicas para a construção de moradias de 

interesse social; 

• Apresentar ao aluno a temática sobre escassez de alojamento para serem 

colocadas abordagens relativas aos vazios urbanos, sítios históricos em áreas 
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centrais, a verticalização, uso e ocupação do solo, processo de deterioração 

urbana, periferização, áreas de preservação ambiental, entre outros; 

 

Tais objetivos tinham como escopo principal a reflexão de questões 

contemporâneas associadas ao tema habitação como os novos grupos domésticos, as 

alterações dos modos de vida da sociedade, a influência dos equipamentos eletro-

eletrônicos no espaço habitacional, a volta do trabalho em casa, entre outras questões que 

fazem refletir sobre os modelos de habitações. Repensar os modelos de habitação e de 

implantação tradicionais faz parte da totalidade das atividades propostas, enfatizando 

soluções como o uso da flexibilidade espacial.  

Neste sentido surgiu a necessidade de relacionar a disciplina Projeto de Arquitetura 

IIII e o Núcleo de Projetos, propondo a elaboração, construção e verificação de uma 

unidade habitacional de baixo custo sob a ótica da flexibilidade, a fim de propiciar ao aluno 

a realização de uma atividade teórica-prática em todas as suas etapas.  

Iniciada no ano letivo de 2003, o proposta de projeto de extensão intitulado Hab[A]3 

Elaboração, construção e verificação de unidade habitacional de baixo custo sob a 

ótica da flexibilidade tem como principal objetivo discutir a produção contemporânea da 

habitação de interesse social no Brasil, e principalmente na cidade de Ribeirão Preto, SP. 

Além das discussões sobre o tema proposto foram realizados estudos para viabilidade da 

construção do protótipo e sua verificação – avaliação pós-construção. Dividido em três 

partes principais – elaboração, construção e verificação -, o projeto conta com a 

participação de onze alunos de graduação e coordenação de duas professoras do Curso 

de Arquitetura e Urbanismo da mesma instituição e se encontra em fase de 

desenvolvimento. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Toda a fundamentação teórica proposta para o projeto HAB[A] foi baseada na 

mesma utilizada para a disciplina Projeto de Arquitetura III. Para o início das atividades 

projetuais foi realizado nivelamento dos graduandos sobre o tema e os principais assuntos 

discutidos foram: a questão da habitação social contemporânea, a inserção das novas 

tecnologias no espaço habitacional, a necessidade de revisão dos espaços habitacionais, a 

diversidade de grupos domésticos e as atividades de trabalho realizadas em casa.  

                                                
3 Hab[A] compõe, entre outros projetos, o Núcleo de Projetos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário 
Barão de Mauá sob a coordenação da Profª. Msc. Simone B. Villa e a Profª. Msc. Maria Julia Mesquita e conta com a participação 
dos seguintes alunos: Carla R. Sicchiere, Elisandra Bernardi, Janine Martins, Kelly Boldrini, Marcel V. de Paiva, Maria Clara Vicente 
da Silva, Maurílio C. Ribeiro, Michelli T. Oliveira, Neusimere Bergamaschi, Oliveiro Melo e Polyana Vilas Boas.  
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Em meio à revolução tecnológica que estamos vivendo, às transformações dos 

paradigmas culturais, sociais, políticos e econômicos, vemos uma cultura marcada “pela 

variedade de modelos, pela velocidade das mudanças, pelo fugaz, pelo transitório, e por 

uma série de indeterminantes que fazem com que todo o processo acabado, hermético, se 

converta em obsoleto antes mesmo de ser colocado em prática” (Orciouli, 2002, p. 62). 

Orciouli escreve que seremos, num futuro muito próximo, uma sociedade hiperconectada, 

onde parte das atividades diárias tem lugar no que se batizou como ciberespaço, na qual 

os acontecimentos individuais e coletivos têm repercussão imediata em nossas vidas. Une-

se a isto o fato de vivermos de forma multíplice, onde muitas de nossas atividades se 

fazem simultaneamente a outras. Vivemos em uma sociedade radicalmente transformada 

pela inserção dos equipamentos eletroeletrônicos em seu modo de vida, fazendo alterar as 

necessidades e desejos, notadamente relativas à habitação. 

Neste sentido, a célebre frase de Mies van der Rohe “a habitação de nosso tempo 

não existe. Contudo, a transformação do modo de vida exige sua realização” 4, de 1931, 

nos remete ao questionamento da produção arquitetônica do século 20. A sociedade 

contemporânea munida pelas novas tecnologias de informação, vivenciando novas formas 

de organização do trabalho, sociabilidade e formatos familiares, têm, freqüentemente, 

habitado espaços cujos programas, em certa medida, baseiam-se em necessidades 

identificadas na Belle Époque do século 19. Casas e apartamentos de quaisquer classes 

sociais têm se referenciado nos modelos tradicionais de morar, organizando seus espaços 

internos em três áreas – social, íntima e de serviços -, em cômodos monofuncionais, 

compartimentados e estanques. 

Fatos como as transformações do grupo familiar e a possibilidade de utilizar a 

habitação como lugar de trabalho, faz, ou deveria fazer parte da concepção dos projetos 

contemporâneos? Uma resposta, no sentido de nos alertar: “o redesenho dos espaços de 

morar parece estar sempre fadado a acompanhar, com atraso dado o óbvio caráter 

predominantemente estático do espaço físico do habitat as mudanças da sociedade e dos 

modos de vida, cuja essência é eminentemente dinâmica. (...) Se a arquitetura se 

apresenta, cada vez mais, como uma atividade multidisciplinar e coletiva, a habitação, 

enquanto um de seus principais objetivos de estudo pode derivar, finalmente, para zonas 

mais e mais incertas, turbulentas e plenas de dinamismo, sujeita que está às mais diversas 

mudanças trazidas por novas variáveis” (Tramontano, 1998, p. 370). 

Já Brandão nos coloca a questão da inserção do trabalho na habitação a partir do 

advento da informatização e de novas tecnologias da comunicação.  Contando com tais 

                                                
4 Publicado em Die Form nº 7, junho de 1931. Citado por Quetglas, J. Habitar. Campinas: Revista Óculum, nº 7/8, p. 94. 
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tecnologias o trabalho pode ser realizado em qualquer lugar, inclusive no lar, o que cria 

necessidades espaciais que o mercado imobiliário não oferece. Neste sentido, é comum 

vermos no mercado a tentativa de alguns arquitetos em solucionar tais inadequações 

através da proposta de projetos de interiores que criam desde alternativas para as 

habitações já construídas, de flexibilidade inicial, ou seja, a estrutura portante fica à 

escolha do morador, até os que oferecem uma flexibilidade contínua, ou seja, que cria 

possibilidades funcionais ao longo do dia de acordo com as atividades, através de 

equipamentos e painéis que dão mobilidade, variabilidade e elasticidade (Brandão, 2002). 

No caso da flexibilidade inicial chamada por Brandão, bastante comum nos 

empreendimentos lançados durante a década de 1990 no Brasil, atendem de maneira 

muito incipiente às solicitações da sociedade contemporânea, pois oferece possibilidades 

de reorganização da planta na fase pré-construção. Após a construção do imóvel, este 

adquire características de uma habitação tradicional, geralmente tripartida. 

Outra questão bastante discutida durante a elaboração da proposta foi a 

intensificação de grupos domésticos diferentes dos nucleares na sociedade 

contemporânea brasileira. Até o final do século XX, as mudanças dos hábitos foram 

marcadas pelo compartilhamento no exercício das funções, por homens e mulheres, 

observadas nas relações de trabalho, nas responsabilidades de ambos para com a 

geração de renda familiar e nas atribuições domésticas (Silva, 2004). 

Tramontano comenta sobre a liberação feminina que reflete nas mudanças 

comportamentais de hoje, como no surgimento de grupos menores e variados, pois, além 

da nuclear, observam-se as famílias monopaternais, as formadas por uniões livres, os 

casais que fazem opção por não terem filhos, e os grupos que coabitam mas não possuem 

laços de parentesco ou conjugais, além do padrão social crescente das pessoas que 

optam por viver sozinhas. Mesmo as famílias nucleares estão renovadas, nota-se uma 

maior autonomia dos seus membros (Tramontano, 1998).  

Especificamente quanto à procriação e convivência, verifica-se serem decorrentes 

de uma maior diversidade de arranjos sexuais, novas tecnologias reprodutivas, o aumento 

das mulheres na força de trabalho, mudanças no papel de provedor familiar, elevadas 

taxas de divórcio e mais nascimentos fora das uniões legais, o que cria uma “falsa 

impressão de que as famílias estão desestruturadas, ameaçadas ou mesmo 

desaparecendo, quando, de fato, estas demonstram, uma vez mais, sua enorme 

capacidade de adaptação e mudança” (Goldani, 2002, p.33). 

Além da questão da diversidade dos grupos domésticos, foram discutidos a redução 

e os novos papéis da família nuclear transformada. Segundo Villa, fatores como a 

diminuição no número de membros, a conseqüente alteração de papéis com a 
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redistribuição da autoridade ou mesmo a falta de consenso sobre quem realmente é o 

chefe, o aumento no número de mães trabalhando fora, a independência cada vez mais 

acentuada de seus membros, entre outros, indicam fortemente a necessidade de revisão 

dos modelos tradicionais de morar (Villa, 2002). 

Quando nos referimos à habitação de interesse social, a necessidade de revisão 

dos modelos propostos é ainda maior. Além da ausência da qualidade tecnológica e 

construtiva que vislumbramos nos conjuntos habitacionais espalhados por todo o Brasil, 

salvo raras exceções, percebemos a baixíssima qualidade espacial dos espaços ofertados. 

A grande maioria destes empreendimentos tem oferecido habitações que tem se 

referenciado a tipologias que vão do modelo da habitação burguesa européia do século 19, 

caracterizado pela tripartição dos espaços sociais, íntimos e de serviços, ao arquétipo 

moderno da “habitação-para-todos”. Por esta democratização dos modelos assistimos a 

uma redução arbitrária das características gerais, resultando em espaços exageradamente 

diminuídos e sem alguma relação com o modo de vida de seus moradores.  

Freqüentemente as discussões e pesquisas sobre habitação social se centram nos 

temas como políticas públicas, técnicas e métodos construtivos, materiais alternativos que 

visam melhorias no conforto geral dos usuários, e outros temas afins. Entretanto, o 

desenho destas habitações permanece praticamente o mesmo há décadas, apenas com 

variações de cunho construtivo alternativos, sem que, contudo, a função e a articulação 

dos espaços de habitar sejam sequer questionadas. 

Voltando á frase de Mies van der Rohe5, ela nos leva a refletir sobre o aspecto da 

adaptação dos projetos às reais necessidades do morador, sem que seja criada uma 

tipologia padrão, ou seja, a necessidade deste tipo de usuário é de espaços adequados 

para seus hábitos e acima de tudo às suas mudanças, sejam elas decorrentes de uma 

alteração econômica, de rotina familiar ou de trabalho. 

Em relação a esta temática, Tramontano escreve: “È claro que as reformas que os 

moradores costumam fazer nas casas populares brasileiras, às vezes antes mesmo de 

ocupá-las, são também conseqüência do fato de as unidades serem entregues em seu 

estado mais mínimo possível leia-se sem acabamentos e com áreas absolutamente 

reduzidas, principalmente por razões de custo. Mas é igualmente certo que a inadequação 

de seu desenho interno às necessidades dos usuários está longe de ser um fator 

desprezível no momento em que se decidem pelas alterações” (Tramontano, 1995, p. 01).  

Em relação ao conceito de moradia mínima explica Benevente, que seria capaz de 

conciliar boas condições de higiene com áreas e custos mínimos, mas o quadro 

                                                
5 Publicado em Die Form nº 7, junho de 1931. Citado por Quetglas, J. Habitar. Campinas: Revista Óculum, nº 7/8, 1996, p. 94. 
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habitacional brasileiro, principalmente de custos controlados, foi manipulado de forma a 

atender a interesses nem sempre coincidentes com o dos moradores. “Na promoção da 

casa pequena, mas eficiente, a padronização das soluções espaciais, dos materiais e 

utensílios, surge como sinônimo de racionalização”(Benevente, 2002, p.19) 

A exigüidade dos espaços e o arranjo inadequado aos novos modos de vida da 

sociedade tão freqüentemente encontrados nas habitações brasileiras de custos 

controlados acabam por gerar problemas de ordem comportamental como a excessiva 

sobreposição de funções e da privacidade. Para Cabrita estes problemas se agravam 

também para os de ordem psicossocial, incluindo a qualidade do habitat e da vida urbana. 

(Cabrita, 1995) 

Constituído em três etapas – elaboração do projeto, construção do projeto e 

verificação dos espaços-, esta experiência didática faz discutir na Faculdade de Arquitetura 

e Urbanismo brasileira a necessidade da inserção das disciplinas de avaliação de 

desempenho dos ambientes construídos. Além de utilizarmos resultados de avaliações 

pós-ocupações de espaços habitacionais de interesse social bastante difundidas no nosso 

meio acadêmico em eventos como o ENTACs6 e NUTAUs7, inserimos na experiência a 

verificação da aceitação dos espaços executados. Trata-se da avaliação da impressão da 

população diante ao projeto executado.  

Há alguns anos, pesquisadores vêm utilizando técnicas e métodos de avaliação 

pós-ocupação de ambientes construídos para identificação não somente dos problemas de 

ordem técnico-construtivas, materiais, conforto, energia -, como também dos de ordem 

comportamental e das condições de habitabilidade das unidades (Ornstein, 2002). No 

momento da avaliação dos resultados de tais pesquisas evidencia-se a necessidade do 

redesenho da habitação social e da participação do arquiteto de maneira mais efetiva e 

decisiva na elaboração de propostas condizentes às novas demandas e solicitações de 

uma sociedade contemporânea. 

Neste sentido, instituição de ensino deve fomentar e estimular tais reflexões que 

possam, sempre, propor ao aluno a integração de métodos teóricos e práticos, 

vislumbrando inclusive, parcerias com a comunidade e uma participação mais efetiva junto 

à sociedade.  Além disso, temas como os estudos de avaliação pós-ocupação e da relação 

ambiente-comportamento se fazem necessários no ambiente acadêmico devido a sua 

importância para a compreensão ampla e completa das fases da edificação: programação, 

projeto, uso e pós-ocupação, realimentando futuros exercícios profissionais. 

                                                
6 ENTAC – Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído (www.antac.org.br) 
7 NUTAU – Núcleo de Pesquisas em Tecnologia da Arquitetura e Urbanismo (www.usp.br/nutau) 
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3. PROPOSTA DE TRABALHO PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO HAB[A] 

As reflexões expostas anteriormente estimularam o desenvolvimento do projeto 

intitulado Hab[A] que têm como principal objetivo a elaboração e construção de uma 

unidade habitacional, sob a ótica da flexibilidade, com materiais tradicionalmente utilizados 

e custos controlados. Tem como objetivos secundários atender de maneira mais eficaz e 

significativa às novas solicitações da sociedade contemporânea sem alterar custos, através 

do levantamento de dados do orçamento global e dimensionamento dos materiais e 

técnicas tradicionalmente empregadas em unidades habitacionais de interesse social 

existentes, além de questionar os modelos tradicionais de habitação e de implantação de 

conjuntos habitacionais habitualmente ofertados à população de baixa renda na cidade de 

Ribeirão Preto – SP.  

A busca de uma melhor qualidade seja nos espaços privados ou coletivos 

habitacionais nos motivou a elaboração de tal proposta com a elaboração dos projetos e 

seus complementos, a construção do protótipo em escala real e sua verificação. A proposta 

deste projeto também é desenvolver um protótipo para unidade habitacional que considere 

o conceito de flexibilidade dos espaços internos da habitação, a possibilidade de 

ampliação, não deixando de considerar a racionalidade construtiva para esta edificação. 

 

3.1. Metodologia 

Para a completa realização dos objetivos elencados acima o trabalho foi dividido em 

três etapas principais: elaboração da proposta, construção da proposta e verificação de 

aceitação da proposta. Neste artigo concentramos nossa atenção à primeira etapa, da qual 

se refere à metodologia a seguir, já que as demais etapas encontram-se em fase de 

desenvolvimento. 

As atividades foram bastante relevantes para a formação dos estagiários 

graduandos envolvidos no projeto, pois permitiu aos mesmos vivenciar o desenvolvimento 

do projeto em todas as suas etapas, o que nem sempre é possível de ocorrer ao longo do 

ano letivo e mesmo do próprio curso. Igualmente, os alunos aprenderam a realizar 

atividades do cotidiano profissional que são importantes e até desafiadoras para o 

desempenho profissional. 

As atividades elaboradas pelo grupo durante o ano de 2003 compreenderam: 

1. Discussão quanto aos fundamentos dos modos de habitar contemporâneo com 

ênfase para a habitação popular; 

2. Concepção arquitetônica de um protótipo para este modelo de habitação popular; 
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3. Desenvolvimento de todo o arcabouço envolvido em um projeto completo para este 

produto; considerando o projeto arquitetônico, os projetos de subsistemas, a 

compatibilização dos mesmos com a elaboração do orçamento e memorial 

descritivo do protótipo, e por fim, a elaboração de cronograma de obras para o 

protótipo; e 

4. Contatos para busca e recursos materiais para a construção do protótipo. 

Desta maneira, o planejamento das atividades necessárias para a concretização deste 

projeto considerou as atividades de pesquisa sobre habitações de interesse social, a 

flexibilidade de seus espaços, a pesquisa de materiais passíveis de serem utilizados, o 

desenvolvimento do projeto do protótipo propriamente dito, e, finalmente, a elaboração de 

orçamento do protótipo para fins de planejamento financeiro e de cronograma de obra. 

 

3.2. Desenvolvimento das etapas de trabalho 

1. As atividades iniciaram-se por uma organização geral da pesquisa e do espaço 

físico de trabalho na unidade de ensino do curso de Arquitetura e Urbanismo do 

Centro Universitário Barão de Mauá. 

2. Um levantamento de dados e informações junto à COHAB (Companhia 

Habitacional) de Ribeirão Preto de suas unidades habitacionais, realizados 

simultaneamente a uma pesquisa sobre os materiais e técnicas construtivas 

alternativas de alvenaria estrutural (estrutura e vedos fixos), cobertura termicamente 

confortável, vedos flexíveis e revestimentos. 

3. Levantamento do quantitativo e orçamento de uma planta escolhida da COHAB 

tomou-se como finalidade o projeto e construção da unidade habitacional com 

valores e área que pudessem ser equiparados. 

4. Realizou-se coletivamente a definição do programa e das diretrizes gerais do 

projeto para o início dos estudos preliminares, estes feitos individualmente, onde 

120 propostas de estudo de tipologias foram discutidas pelos 11 (onze) estagiários 

e sob coordenação das professoras Simone Villa e Maria Julia Mesquita. 

5. O grupo de estagiários dividiu-se em 5 equipes de trabalho para a realização do 

anteprojeto e projeto executivo sendo eles: fundações, vedos fixos e estrutura, 

cobertura, instalações hidráulicas e elétricas, vedos flexíveis. Simultaneamente as 

equipes realizavam a compatibilização dos projetos a partir das pesquisas de 

orçamento e quantificação. 
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3.3. RESULTADOS OBTIDOS 

O principal conceito utilizado para a concepção da proposta foi o de atender de 

maneira mais eficaz e significativa às novas solicitações da sociedade contemporânea sem 

alterar custos, além de questionar os modelos tradicionais de habitação e de implantação 

de conjuntos habitacionais usualmente ofertados. Buscou-se uma solução projetual que 

abarcasse uma ampla gama de grupos domésticos, além da família nuclear e de 

possibilidades de reorganização espacial.Os princípios da flexibilidade espacial foram 

utilizados na proposta a fim de alcançar os objetivos estipulados.  

Basicamente o projeto foi dividido em duas partes: o bloco de áreas úmidas e das 

áreas secas – onde a flexibilidade foi aplicada. Vale ressaltar que, segundo classificação 

de Brandão (2002), a flexibilidade utilizada foi a contínua, criando possibilidades funcionais 

ao longo do dia de acordo com as atividades. Tal atitude projetual amplia 

consideravelmente a possibilidade de diversos grupos domésticos habitarem com 

qualidade o modelo proposto. A unidade habitacional Hab[A] tem 54m² de área útil e a 

partir do recurso da flexibilidade espacial pode ser alterada facilmente pelo manuseio da 

divisórias internas móveis. O projeto busca dividir os vedos em duas materialidades: a 

externa e fixa de alvenaria estrutural de blocos de concreto, podendo ou não receber 

pintura ou envernizamento; e a interna e móvel de painéis de madeira tipo OSB8. Buscou-

se, através das soluções adotadas, manter os custos controlados e a viabilidade desejada 

para um empreendimento de interesse social. 

Em formato retangular, o projeto se organizou a partir de um núcleo hidráulico 

concentrado em áreas de alimentação e preparo de alimentos, sanitários e área de 

serviços. Para uma maior otimização do uso, prevendo um número médio de 04 a 08 

moradores por habitação, foi idealizada cabines separadas para os equipamentos ducha, 

vaso sanitário e pia. O formato escolhido também facilitou o uso da flexibilidade expressa 

pelas divisórias móveis. A área de preparo de alimentos se relaciona com os outros 

ambientes de forma bastante integrada podendo ser fechada por divisórias no momento 

indesejado. 

 

 

 

 

 

 

                                                
8 OSB - Oriented Strand Board, é um painel de madeira com uma liga de resina sintética, feita de três camadas prensadas com tiras 
de madeira ou "strands", alinhados em escamas, de acordo com a EN 300 OSB (Norma Européia) 
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Figura 1 – Planta da habitação HAB[A] 

 

As instalações hidráulicas se concentram quase que totalmente em um bloco de 

serviços com altura máxima 4,85m com aberturas para a iluminação e ventilação natural 

das áreas molhadas, sendo este bloco o único espaço onde se encontram os 

equipamentos fixos na habitação. Tal atitude projetual foi definida inicialmente por permitir 

certa redução de custos e pela qualidade espacial que ofereceu, liberando áreas para o 

total manuseio das divisórias e de sua flexibilidade. E também diferentemente das plantas 

estudadas da COHAB, não havia área de serviço prevista na grande maioria dos projetos, 

no caso do Hab[A], a lavanderia faz parte da área útil e seu espaço é suficiente para a 

realização das atividades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 2, 3 – Acima à direita vista lateral e à esquerda fachada posterior  

 

Sua fundação é de concreto convencional direta-rasa tipo radier onde se apóiam 

vigas de madeira peroba do norte. As esquadrias são metálicas pintadas com fechamento 

em chapa ondulada de fibra de vidro translúcida (esquadrias painéis) e vidro (janelas). As 

fachadas posterior e frontal possuem portões de acesso basculantes que quando abertos 

ampliam a área útil por fazer às vezes de cobertura escamoteável, estabelecendo com 

mais precisão a relação do espaço privado com o espaço público e ampliando as áreas de 

convívio da habitação. A cobertura curva é de chapa prensada de resíduos de celulose 

com betume sobre estrutura de madeira laminada colada de pinus, com tratamento térmico 

  



 12

em lã de rocha e forro de madeira tipo cedrinho pintada. Estudos foram realizados no 

sentido da efetiva eliminação-troca do ar no interior da habitação e de seu conforto térmico-

acústico solucionada pela evidência do volume mais alto no núcleo hidráulico.Para o 

revestimento do piso foi escolhido o cimento queimado desempenado e nas áreas 

molhadas acabamento cerâmico branco para o piso e parede a 1,80m. 

 

 

 

 

Figuras 4, 5, 6 – possibilidades de composição de layout, para tipologias familiares. Acima à 

esquerda família nuclear composta por casal + quatro ou mais filhos. Acima à direita família nuclear 

composta de casal + 2 filhos. Abaixo casal s/ filhos com possibilidade de área comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O desejo de continuidade da experimentação dá origem ao nome do projeto: 

Hab[A], que longe de propor modelos de habitação, resulta de uma experiência didática 
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que além de vislumbrar as possibilidades de realização de espaços habitacionais de 

qualidade a custos controlados, pretende estimular as discussões e a viabilidade de 

experiências no campo da prática habitacional brasileira.  

 

4. O Olhar do discente 

 

As atividades de extensão do núcleo de projetos do Centro Universitário Barão de 

Mauá foram de grande importância para a formação acadêmica e profissional dos alunos 

envolvidos no projeto. A contribuição para com o amadurecimento projetual ocorreu em 

etapas justificando a metodologia aplicada pelas professoras Simone Villa e Maria Julia 

Mesquita. 

Como o objetivo desta atividade de extensão é, também, de aproximar o aluno de 

atividades vinculadas às metodologias das disciplinas de projeto arquitetônico e de 

questionamentos teóricos para o desenvolvimento do conhecimento sobre habitação de 

interesse social, tal atividade configurou-se como uma experiência inédita, nesta área, no 

curso de arquitetura e urbanismo do centro universitário barão de Mauá.  A principal 

expectativa dos alunos participantes em relação à atividade proposta era com relação ao 

desfecho programado da construção do projeto em um modelo em escala real e de sua 

avaliação pós-ocupação com o público alvo da pesquisa. 

Inicialmente a oportunidade do contato com o material da COHAB (Companhia 

Habitacional de Ribeirão Preto) possibilitou a realização de uma análise mais criteriosa da 

produção habitacional para população de baixa renda, resultando na divisão dos sistemas, 

subsistemas, elementos e componentes, materiais, quantitativos e seu valor total com 

objetivo de comparar e embasar o projeto. 

Em seguida foi realizada a criação do logotipo para a representação do grupo Hab[A], 

discutida abertamente, possibilitando a total integração dos discentes, tornando a atividade 

mais envolvente, do ponto de vista metodológico. Também ocorreram visitas técnicas, no 

canteiro de obras e em unidades experimentais nortearam as reflexões sobre o tema, 

inclusive em outras cidades. 

Ao finalizar as cotações dos materiais previstos nos projetos selecionados da 

COHAB, iniciou-se uma pesquisa sobre os tipos de materiais não previstos nas habitações, 

mas também tradicionais que pudessem ser utilizadas na construção da unidade 

habitacional HAB[A]. Esta pesquisa ampliou a visão dos alunos ao entrarem em contato 

com informações técnicas necessárias somente com a especificação de materiais de 

construção comumente solicitadas em trabalhos na disciplina Projeto de Arquitetura IV. 
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Com todas as informações compatibilizadas no prazo de dois meses deu-se inicio a uma 

série de definições já descritas nas etapas de trabalho. 

Os estudos preliminares, que foram desenvolvidos individualmente, abriram uma 

discussão coletiva organizada em grupos menores, que acabou por elencar resultados 

mais satisfatórios em relação à temática proposta. Neste ponto o trabalho em equipe fluía 

harmoniosamente, o que facilitava muito o andamento do projeto, pois em apenas um mês 

de trabalho realizou-se junto com os estudos preliminares a definição do anteprojeto e da 

planta final para o início da escolha dos materiais de construção para as fases posteriores. 

Com a planta definida foi possível estudar a volumetria, a cobertura e as vedações fixas. 

Este processo ocorreu em função da pesquisa realizada anteriormente, tornando visível 

aos alunos a importância de um planejamento das atividades de projeto detalhado 

corretamente. 

Finalmente o processo de criação projetual foi concluído e definiu-se a 

compatibilização das informações com as medidas de cortes, elevações, cotas, esquadrias 

e dimensionamento dos painéis móveis, além da execução da maquete para teste no 

laboratório de conforto ambiental. Nesta fase, que teve como finalidade a realização do 

projeto executivo, do cronograma da obra e da definição do orçamento, a atividade 

mostrou-se de suma importância, pois mesmo em trabalhos práticos de estágios fora do 

ambiente universitário, no caso em escritórios de arquitetura e urbanismo, poucos haviam 

vivenciado o processo de detalhamento de um projeto e de quantificação para orçamento 

de uma obra. E mesmo para os que já tiveram contato com tal processo houve a 

oportunidade de desenvolvimento e troca de informação e experiência com os demais. 

Os trabalhos eram realizados com os alunos fazendo rodízios de equipes para que a 

integração do grupo fosse maior, mas fez-se necessária à definição de componentes fixos 

para os grupos de trabalho da produção do caderno de detalhes. Os alunos tiveram a 

oportunidade de aprofundarem-se nos itens de elaboração do projeto executivo que eram 

constantemente compatibilizados em reuniões do grupo para evitar o desvio da linha 

projetual e orçamentária que o projeto se propunha. Com o caderno de detalhes e do 

projeto executivo prontos, pôde-se finalizar o quantitativo de materiais de construção e o 

orçamento da obra, para possibilitar o início da construção. 

Foi necessário entrar em contato com possíveis parceiros, mas esta aproximação só 

pode ser realizada com a produção de um portifólio onde se apresentaram o núcleo de 

projetos e a unidade habitacional, assim como seus conceitos vistos em memoriais 

descritivos e justificativos, além da redação de requerimentos e cartas para a viabilização 

de patrocínios. 
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Desta tentativa percebeu-se que a produção projetual de habitações voltadas para a 

população de baixa renda ainda não faz parte do interesse maior do empresariado do ramo 

comercial e industrial de materiais de construção, principalmente quando se trata de uma 

experiência científica. É notório que o mercado consumidor tende a preferir a classe média 

por consumir os produtos produzidos industrialmente e vendidos nas grandes lojas, que 

são de difícil acesso às pessoas de renda inferior que acabam dependendo de 

financiamentos para conseguir comprar materiais para suas obras.  

A contribuição do núcleo de projetos HAB [a] como atividade de extensão 

universitária superou as expectativas, pois auxiliou no desenvolvimento da análise crítica 

de projetos através das discussões dos fundamentos teóricos dados em sala de aula. A 

temática analisada através da atividade de extensão girava em torno da política 

habitacional, vinculadas as tipologias existentes para este morador, produzidas por órgãos 

governamentais e experimentais de centros de pesquisa ou de órgãos não vinculados ao 

poder público e sua relação com os novos modos de vida da sociedade contemporânea. 

Tais questionamentos instigaram os alunos a pesquisar e, em alguns casos, a 

direcionar o trabalho final de graduação e até a vida profissional para algum assunto 

relacionado ao tema do projeto, desde política habitacional, regularização fundiária, projeto 

de unidade habitacional de interesse social até a escala do mobiliário como objeto 

qualificador dos pequenos espaços. 

O aprofundamento do entendimento global da produção habitacional no Brasil e mais 

especificamente de Ribeirão Preto – SP pelos alunos, cumpriu o objetivo de conscientizá-

los do contexto social, econômico e físico-territorial da população de baixa renda, 

garantindo a qualidade projetual da atividade profissional do arquiteto urbanista. 

Este tipo de experiência causa no aluno uma vontade de suceder novas experiências 

pessoais de cunho acadêmico, pois a aplicação teórica unida ao trabalho coletivo prático 

revela um outro lado ás vezes desconhecido nas disciplinas do currículo básico da 

faculdade. A possibilidade de intervenção dos discentes no processo metodológico 

proposto para a atividade foi um dos aspectos motivadores do processo, dando margem à 

discussões ricas sobre várias temáticas. Outro aspecto positivo despertado em alguns 

casos foi o da possibilidade de seguir uma carreira acadêmica por se tratar de um trabalho 

que, até aonde foi desenvolvido, alcançou de maneira satisfatória seus objetivos tornando-

se relevante para a realização de futuros trabalhos profissionais na área. 
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