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D’AMORE, Aline D. de Araújo. Projeta-se Habitação Social: a abordagem do tema em cursos de 
Arquitetura e Urbanismo. 2019. 250 p. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Programa de 
Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal. 

RESUMO 

Amplo, multidisciplinar e com especificidades próprias, o tema “Habitação Social” (HS) tem estado 
presente nas políticas públicas brasileiras desde a década de 1930. Dada a sua importância para o 
cenário do país, entende-se ser esperável sua presença também nos Cursos de Arquitetura e Urbanismo 
(CAUs). Diante desse entendimento, questiona-se: de que forma(s) o ensino de projeto de habitação 
social é abordado nos cursos de Arquitetura e Urbanismo brasileiros na atualidade? Que fatores foram 
relevantes para delimitação das abordagens predominantes? Como esse ensino é percebido pelos 
professores diretamente envolvidos? Nesse campo, a hipótese defendida indica que a introdução da 
temática da habitação social nos CAUs brasileiros não é derivada da organização curricular dos cursos, 
geralmente se relacionando a iniciativas individuais dos docentes e privilegiando os grandes conjuntos 
habitacionais como enfoque de projeto. Partindo desse entendimento, a pesquisa teve como objetivo 
geral caracterizar o ensino atual do projeto de habitação social nos CAUs brasileiros. Foram objetivos 
específicos: (1) compreender a relação dos docentes que atuam no ensino do projeto de HS com a 
temática:  suas trajetórias profissionais, perfis e opiniões; (2) verificar as principais estratégias de 
ensino empreendidas para atender às especificidades da temática; (3) identificar modos como o tema 
está sendo abordado no ensino de projeto na graduação brasileira em AU. Teoricamente, a pesquisa 
apoiou-se em quadro conceitual abrangendo discussões sobre habitação, habitabilidade e habitação 
social. A fase empírica recorreu à estratégia multimétodos, sendo a coleta de dados realizada por 
meio de cinco estudos independentes entre si: (i) para compreensão do modo como os CAUs 
brasileiros abordam o tema HS foi elaborado o levantamento de documentação dos CAUs (estudo A); 
(ii) para entendimento da percepção dos docentes sobre o ensino de habitação social na graduação 
brasileira foram feitos levantamento de artigos sobre seu ensino (estudo B), aplicação de questionários 
(estudo C) e entrevistas (estudo D); (iii) para contato com instituições que se destacam na área, 
aconteceram visitas de campo e contato por telefone (estudo E). Os resultados obtidos foram 
agrupados em quatro temas gerais  (ponto de vista institucional, abordagens e estratégias de ensino, 
os docentes, casos de destaque) e, contrariando parcialmente a hipótese enunciada,  mostram que: 
(1)embora nem sempre explícito em Projetos de Curso ou Estruturas Curriculares, o projeto de HS 
está presente em grande parte dos cursos brasileiros, seja explicitamente ensinado em disciplinas, seja 
através de projetos de pesquisa e extensão; (2) muitas vezes a opção pelo tema é iniciativa docente, 
mesmo que a temática não esteja determinada no ementário, havendo inclusive um curso de graduação 
cuja proposta curricular tem a HS como alicerce; (3) os grandes conjuntos habitacionais não são a 
principal temática enfocada. Constata-se que, tendo passado por discussões mais técnicas, econômicas 
e pragmáticas na primeira metade do século XX, atualmente os debates acadêmicos no campo incidem 
principalmente sobre: impactos dos empreendimentos na cidade e no meio ambiente; modos de 
projetar levando em consideração os futuros usuários; intervenções em preexistências urbanas 
(requalificação de favelas e similares); tipos de programas e tipologias existentes; incorporação de 
avanços tecnológicos à construção. Observa-se, ainda, que a temática propicia integração entre 
disciplinas de AU e mesmo com outros cursos de graduação, bem como a participação/colaboração de 
outros profissionais (mercado), de agentes governamentais e da comunidade, oportunizando aos 
estudantes grande contato com a realidade urbana e social que os envolve. Além disso, consideradas 
as dimensões continentais do país e o grande número de cursos de graduação em AU hoje atuantes, 
entende-se que organizar e reunir informações sobre experiências que acontecem em diferentes regiões 
do país é mais uma contribuição dessa pesquisa ao incremento do diálogo e à troca de experiências 
nesse campo.  

Palavras-Chave: ensino de projeto de arquitetura e urbanismo; habitação social; práticas projetuais.



 

D’AMORE, Aline D. de Araújo. Social Housing Project: the approach of the subject in Architecture 
and Urbanism courses. 2019. 250 p. Thesis (Doctorate degree in Architecture and Urbanism) – Post-
graduation Program in Architecture and Urbanism. Rio Grande do Norte Federal University, Natal.  

ABSTRACT 

Social Housing is a broad and multidisciplinary theme that has its own specificities. It has been present 
in Brazilian reality since 1930s. Given its value to the country scenery, it is natural to find the topic in 
Architecture and Urbanism courses. With that knowledge, came the questions: How is Brazilian 
Architecture and Urbanism courses addressing Social Housing teaching? What factors were relevant 
to definition of the predominant approach? How do professors involved with social housing project 
field perceive this teaching? In this field, the hypothesis adopted was that, in the Brazilian 
Architecture and Urbanism courses, the introduction of the social housing issue is in most cases related 
to individual initiatives of the teachers. In other words, it is not derived from the curricular 
organization. Other hypothesis was that project approach given in graduation still privileges large 
housing estates. Starting from this stand, this research main goal was to characterize the current 
teaching of Social House design in Brazilian Architecture and Urbanism courses. Specific goals were: 
(1) to understand the relationship between professors who teach social housing project and  the theme: 
their professional trajectories, profiles, points of view and opinions; (2) to verify main teaching 
strategies undertaken to answer to the subject specificities; (3) to identify ways of the theme approach 
in Brazilian Architecture and Urbanism Courses. The theory research is bases on a conceptual 
framework that involves debates about housing, habitability and social housing. The empirical survey 
used multi-method strategy, and data collection was performed through five independent studies: (1st) 
a documentary researching based on an online survey of the material available at the courses’ 
webpages, to comprehend how Brazilians courses approaches the Social Housing subject (study A); 
(2nd) In order to understand the professors’ perception about the teaching of social housing in 
Brazilian undergraduate courses, it was undertaken a collection of articles about the theme (study B), 
application of online questionnaires (study C) and conduction of interviews (study D); to contact 
institutions that stand out in the area, there were field visits and phone calls. The results were grouped 
into four general themes (institutional bias, teaching approaches and strategies, teachers and good 
practices) and,  
partially counteracting the hypothesis stated, shows that: (1) although not always explicit at 
pedagogical projects or curriculum framework, Social Housing subject is present in most researched 
courses, either inside disciplines or at research projects and extension programs; (2) oftentimes the 
option to work on the Social Housing topic is a professor’s personal initiative, even if its summary 
does not predefine Social Housing as its main subject; (3) large housing estates are not the main focus. 
And there is also an undergraduate course whose curricular proposal has social housing as foundation. 
It was verified that having gone through more technical, economical and pragmatic discussions in the 
20th century, currently the academic debate on the field focus mainly on: urban and environmental 
impact of housing enterprises; Social Housing modes of design considering future users issues and 
necessities; intervention at urban preexisting areas (such as shantytowns or similar places); 
architectonical and building programs and types; technological advancements incorporation to 
building process. It is noticed also that the way this issue is treated reflect on the integration of 
Architecture and Urbanism disciplines and even involving other courses ones, as well as the 
participation/collaboration from outsiders such as market professionals, government agents and 
mainly members from the community. That gives the students the opportunity to interact with the 
social and urban reality. Therefore, by proposing to organize and gather information about different 
courses in different regions of the country, this research becomes relevant, considering its contribution 
to the increase of dialogue and encourages the exchange of experiences in this field. 
 
Keywords: architectural and urban design teaching; social housing; architectural design practice.   

  



 

D’AMORE, Aline D. de Araújo. Se proyecta vivienda social: el enfoque del tema en cursos de 
Arquitectura y Urbanismo. 2019. 250 p. Tesis (Doctorado en Arquitectura y Urbanismo) – Programa 
de Posgraduación en Arquitectura y Urbanismo. Universidad Federal del Rio Grande do Norte, Natal.  

RESUMEN 

Amplio, multidisciplinario y con especificidades propias, el tema de la Vivienda Social ha estado 
presente en las políticas públicas brasileñas desde la década de 1930. Dada su importancia para el 
escenario del país, se entiende ser esperable su presencia también en los cursos de Arquitectura y 
Urbanismo (AU). Ante este entendimiento, se cuestiona: ¿De qué formas la enseñanza del diseño de 
vivienda social es abordada en los cursos de Arquitectura y Urbanismo brasileños en la actualidad? 
¿Qué factores fueron relevantes para delimitación del enfoque predominante? ¿Cómo esa enseñanza 
es percibida por los profesores directamente implicados? En este campo, la hipótesis defendida indica 
que la introducción de la temática de la vivienda social en los cursos de Arquitectura y Urbanismo 
brasileños no es derivada de la organización curricular de los cursos, generalmente relacionada a 
iniciativas individuales de los docentes y privilegiando los grandes conjuntos habitacionales como 
enfoque de proyecto. A partir de ese entendimiento, el objetivo general del estudio realizado fue 
caracterizar la enseñanza actual del proyecto de vivienda social en los cursos de AU brasileños. Los 
objetivos específicos fueron: (1) entender la relación de los profesores que trabajan en la enseñanza 
del proyecto de vivienda social con el tema: sus carreras profesionales y opiniones; (2) verificar las 
principales estrategias de enseñanza emprendidas para atender las especificidades de esta temática; (3) 
identificar modos como el tema está siendo abordado en la enseñanza de proyecto en la graduación 
brasileña en AU. Teóricamente, la investigación se apoyó en un marco conceptual que abarcó una 
discusión sobre vivienda mínima, habitabilidad y vivienda social. La fase empírica recurrió a la 
estrategia multimétodos, siendo la recolección de datos realizada por medio de cinco estudios 
independientes entre sí: (1) para la comprensión del modo como los cursos de AU brasileños abordan 
el tema de la vivienda social, se realizó la búsqueda por la documentación de los cursos de AU (estudio 
A); (ii) para entendimiento de la percepción de los docentes sobre la enseñanza de la vivienda social 
en la graduación brasileña se realizaron estudio en artículos sobre su enseñanza (estudio B); se 
aplicaron cuestionarios (estudio C) y entrevistas (estudio D); (iii) para contacto con instituciones que 
se destacan en el área, se realizaron visitas de campo y contacto por teléfono (estudio E). Los 
resultados obtenidos se agruparon en cuatro temas generales (punto de vista institucional, enfoques y 
estrategias de enseñanza, docentes, buenas prácticas) y, contrariando parcialmente la hipótesis 
enunciada, muestran que: (1) aunque no siempre explícito en proyectos de curso o mallas curriculares, 
el diseño de vivienda social está presente en gran parte de los cursos brasileños, sea en las disciplinas, 
sea en proyectos de investigación y extensión; (2) muchas veces la opción por trabajar el tema es de 
iniciativa de los docentes, aunque la temática no esté determinada en los roles de la disciplina, que 
incluye un curso de graduación cuya propuesta curricular tiene la vivienda social como cimiento; (3) 
los grandes conjuntos habitacionales no son la principal temática enfocada. Se constata que, habiendo 
pasado por discusiones más técnicas, económicas y pragmáticas en el siglo XX, actualmente los 
debates académicos en ese campo inciden principalmente sobre: los impactos de estos 
emprendimientos en la ciudad y en el medio ambiente; modos de proyectar la vivienda social teniendo 
en cuenta a los futuros usuarios; intervenciones en preexistencias urbanas (recalificación de favelas y 
similares); tipos de programas arquitectónicos y tipologías existentes; incorporación de avances 
tecnológicos a la construcción. Se observa, además, que la temática propicia integración entre 
disciplinas de AU y con otros cursos de graduación, así como la participación/colaboración de otros 
profesionales (mercado), agentes de los gobiernos y de la comunidad, condición que da oportunidad a 
los estudiantes de contacto de con la realidad urbana y social que los rodea. Por lo tanto, al proponer 
organizar y recopilar información sobre diferentes cursos en diferentes regiones del país, esta 
investigación se vuelve relevante por su contribución al aumento del diálogo y alienta el intercambio 
de experiencias en este campo.  

Palabras clave:  
enseñanza de diseño de arquitectura y urbanismo; vivienda de interés social; prácticas de proyecto  
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1. INTRODUÇÃO 
 

O tema Habitação Social (HS) é amplo, precisa ser pensado 

multidisciplinarmente, e tem especificidades próprias, envolvendo questões urbanas, 

sociais, psicológicas, tecnológicas, sustentáveis, bem como, aspectos referentes à 

economia da construção -  e, consequentemente, a racionalidade do projeto, especificação 

de materiais, mão de obra, entre outros. Pode ter várias definições: “Habitação Popular, 

Habitação Social, Habitação de Interesse Social, Habitação Mínima, Habitação 

Econômica, Habitação de Baixo Custo e até mesmo Habitação de Mercado Popular” 

(PORANGABA, 2017, p.70). Nesta tese, será utilizado o termo habitação social (HS), 

por ter sido o termo mais presente na bibliografia (inclusive traduzido de artigos em 

outros idiomas).  

Dada a sua importância no cenário brasileiro, entende-se ser relativamente 

comum que esta temática esteja presente nos cursos de graduação em Arquitetura e 

Urbanismo (CAUs), como pode ser notado nos relatos presentes em publicações recentes, 

tanto em periódicos quanto em anais de eventos (como indicado, entre outros, por textos 

de LAY, 2017; LEITÃO; VIÑAS; FREITAS, 2015; MEDVEDOVSKI et al., 2009; REIS; 

LAY, 2010 e 2017), bem como pela implantação de Laboratórios de Habitação nas 

principais escolas (POMPÉIA, 2006). Além da crítica à produção atual nesse campo, as 

discussões fomentadas por estas iniciativas também incidem sobre a forma de projetar a 

HS, envolvendo debates relativos ao maior custo-benefício das ações, aos tipos de 

programas existentes, à incorporação de avanços tecnológicos (quer na projetação quer 

nos elementos construtivos utilizados), à participação dos futuros usuários, entre outros.  

Com base nesse quadro geral, surgiram as perguntas-de-partida que conduzem 

essa tese: De que forma(s) o ensino de projeto de habitação social é abordado nos cursos 

de Arquitetura e Urbanismo brasileiros na atualidade? Que fatores foram relevantes para 

a delimitação da abordagem predominante? Como esse ensino é percebido por aqueles 

que possuem experiência na área, ou seja, pelos professores envolvidos com o ensino 

relacionado ao projeto de HS?  

Na busca por elementos que ajudem a responder a estas indagações foi 

desenvolvida a presente investigação, que assumiu um ponto de vista fenomenológico, 

ou seja, foi construída a partir do contato direto com aqueles diretamente ligados ao modo 

de fazer nessas áreas, os docentes, buscando tomar a compreensão das experiências 

vividas por eles (HOLANDA, 2006) como ponto de partida para a teorização. Em função 
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de um contato inicial com o tema em meio acadêmico (primeiro como estudante e depois 

como docente substituta em IES federal) e em eventos, foi definida uma hipótese de 

trabalho, defendendo-se que: a introdução da temática da habitação social nos CAUs 

brasileiros não é derivada da organização curricular dos cursos, geralmente se 

relacionando a iniciativas individuais dos docentes e privilegiando os grandes conjuntos 

habitacionais como enfoque de projeto.  

Portanto, o objeto de estudo desta pesquisa é o ensino do projeto de habitação 

social nos cursos de Arquitetura e Urbanismo brasileiros. Como objetivo geral a 

investigação visa caracterizar o ensino atual do projeto de HS nos cursos de Arquitetura 

e Urbanismo brasileiros.  

São objetivos específicos, delimitados para auxiliar o alcance dessa meta mais 

ampla: 

1. Compreender a relação dos docentes que atuam no ensino do projeto de 

HS com a temática: sua trajetória profissional, perfil e opiniões; 

2. Verificar as principais estratégias de ensino empreendidas para atender às 

especificidades desta temática 

3. Identificar modos como o tema está sendo abordado no ensino de projeto 

na graduação brasileira em Arquitetura e Urbanismo.    

Teoricamente a pesquisa apoiou-se em um quadro conceitual que envolveu os 

temas habitação, habitabilidade e habitação social. Na fase empírica, que assumiu caráter 

qualitativo, recorreu-se a uma estratégia multimétodos para a coleta de dados, envolvendo 

cinco estudos distintos.  Como o caminho metodológico percorrido foi amplo e se reflete 

em todos os capítulos, para facilitar o entendimento do leitor, optou-se por apresentar o 

design da pesquisa como a parte final dessa introdução (item 1.1). Por envolver seres 

humanos em algumas de suas etapas (estudos), a investigação atendeu aos preceitos da 

Ética na Pesquisa, sendo submetida ao Comitê de Ética da UFRN por meio da Plataforma 

Brasil - processo n. 78602617.0.0000.5292, com aprovação pelo parecer n. 2.404.848, de 

29/11/2017 (Anexo 1).  

Apesar da consciência de que existem experiências relevantes e importantes no 

contexto internacional, optou-se, nesta pesquisa, por restringir o foco do estudo a cursos 

brasileiros, uma vez que se entende que as abordagens adotadas foram pautadas por  uma 

realidade habitacional intrinsecamente ligada às particularidades do país – que é derivada 

de uma conjuntura urbana, econômica e social próprias, e mesmo pela especificidades das 

diferentes regiões do Brasil. Além disso, buscou-se aprofundar o conhecimento sobre o 
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ensino de HS nos cursos de graduação nacionais, a fim de contribuir para a formação de 

um acervo mais abrangente sobre este tema.  

Além dessa Introdução esta tese compreende outros sete capítulos. Os capítulos 

2 e 3 correspondem ao referencial teórico-conceitual. No capítulo 2 discorre-se sobre 

especificidades inerentes ao projeto de HS a partir de conceitos relevantes ao estudo da 

habitação (e em especial, da habitação social), como habitação mínima e de 

habitabilidade. O capítulo 3 contextualiza historicamente o ensino de Arquitetura no 

Brasil, fazendo um paralelo com a temática da habitação social, de modo a promover 

subsídios para o estudo da situação atual.  

Os capítulos 4 a 7 apresentam os resultados do estudo empírico, focalizando o 

projeto de HS na graduação brasileira a partir de quatro subtemas: ponto de vista 

institucional, abordagens e estratégias de ensino, docentes no campo e casos de destaque. 

Finalmente, o último capítulo é a conclusão da tese, apresentando a reflexão sobre o 

ensino do projeto de HS, à luz do referencial teórico e do material coletado nos estudos 

específicos.  

A fim de facilitar a leitura do documento, optou-se por apresentar a metodologia 

adotada na pesquisa como um subitem dessa introdução, permitindo que o leitor 

compreenda antecipadamente o percurso realizado.  

  

1.1 DESIGN DA PESQUISA 
 

A investigação proposta teve inspiração fenomenológica, buscando a estrutura 

essencial da questão em estudo através da descrição das experiências vividas pelos 

indivíduos envolvidos na situação (CRESWELL, 1998 apud HOLANDA, 2006), isto é, 

tentando compreender o significado das diferentes vivências “para as pessoas que tiveram 

a experiência em questão” (HOLANDA, 2006, p. 371).   

A fim de revelar particularidades relacionadas ao ensino de projeto de HS no 

contexto brasileiro atual, a pesquisa se construiu ao longo do processo. A coleta de dados 

mesclou ferramentas quantitativas e qualitativas - envolvendo pesquisa bibliográfica, 

pesquisa documental, aplicação de questionários, realização de entrevistas e estudos de 

caso in loco – de modo que, em seu conjunto a investigação caracteriza-se como 

multimétodos (BRYMAN, 2004; SOMMER, SOMMER, 2002; BREWER, HUNTER, 

2006; GUNTHER, ELALI, PINHEIRO, 2008 e 2011). A opção por buscar dados 

relacionados ao tema, mas localizados a partir de fontes diversas, possibilitou descortinar-
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se uma perspectiva ampla sobre o objeto em estudo (ensino de projeto de HS), 

contribuindo para seu melhor entendimento.  

O trabalho teve início pelo embasamento teórico, através de pesquisa bibliográfica 

com foco no conceito de habitação social e de temas correlatos: habitação mínima, 

habitabilidade e projeto de habitação social. Essa pesquisa bibliográfica também 

contribuiu para o objetivo específico de delinear a trajetória do campo de projeto de 

habitação social no Brasil, ao colaborar para a compreensão da forma como a realidade 

política e social se rebateu no ensino do projeto de HS, no entanto visando apenas 

reconstituir brevemente o contexto em que o tema se insere, sem a pretensão de historia-

lo detalhadamente. 

Para atendimento do objetivo geral de caracterizar o ensino de projeto de HS nos 

CAUs brasileiros, a atividade empírica aconteceu em duas etapas que agregaram cinco 

estudos, processo ilustrado no diagrama da Figura 1. A parte inicial de coleta de dados se 

deu através de quatro estudos: (i) levantamento online de documentação dos cursos de 

graduação; (ii) levantamento de artigos relacionados ao ensino de HS; (iii) aplicação de 

questionários; e, (iv) realização de entrevistas com professores da área. É importante 

ressaltar que, apesar de haver alguma sobreposição e influencia mútua, tais estudos foram 

realizados de modo independente, pois um não limitou o outro1. Os dados obtidos nesses 

quatro estudos levaram a realização da quinta etapa do levantamento de dados: (v) estudo 

de experiências que se destacaram nas etapas anteriores, que foram analisadas mais 

detalhadamente por meio de visitas in loco e/ou entrevista com docentes. Além da 

presença nos outros estudos, tais casos foram escolhidos por se diferenciarem de outras 

experiências encontradas no país, quer devido à singularidade no modo de abordarem a 

HS, quer em função da forma de inserção da temática dentro da estrutura curricular do 

curso e do seu projeto pedagógico.  

Os instrumentos e procedimentos que caracterizaram cada estudo serão detalhados 

a seguir.   
  

 
1 Assim, por exemplo: as IES que foram selecionadas para o levantamento da documentação não limitaram 
a quantidade de IES possíveis de serem contempladas pela aplicação dos questionários e entrevistas a 
professores; de fato, entende-se que os procedimentos se complementaram no fornecimento de informações 
relevantes à construção do quadro do ensino de HS, ora preenchendo lacunas, ora confirmando 
informações. 



20 
 

Figura 1 – Diagrama da coleta de dados empíricos 

 
Fonte: a pesquisa 

a) Estudo A: Análise documental – (levantamento de material online) 

Essa etapa da pesquisa foi caracterizada por uma busca nos websites dos CAUs 

das instituições de ensino superior (IES) à procura de documentos disponibilizados on-

line (de acesso público), relativos às estruturas curriculares e enfoques do curso e de suas 

disciplinas. Visando entender como o tema do projeto de HS se insere nos sistemas 

curriculares dos CAUs pesquisados foram buscados documentos como:  

• projetos pedagógicos (PP);  

• ementário de disciplinas;  

• planos de cursos (disciplinas), ou similares.  

A análise enfocou, entre outros fatores, dados relacionados à: referência ao projeto 

de HS dentro dos PPs, estruturas curriculares e/ou planos de curso; situação do tema na 

ordenação curricular do curso; presença de disciplinas de suporte ao ensino de projeto de 

HS; estratégias de ensino. 

Considerando-se que, segundo o Cadastro Nacional de Cursos e Instituições de 

Ensino Superior do Ministério da Educação (Cadastro e-MEC)2 (MEC, [201-?]), o Brasil 

contava com mais de 500 CAUs3 em 2015  (época em que aconteceu a atividade),  como 

 
2 Disponível em: http://emec.mec.gov.br/ 
3 Em abril/2019 já existem mais de 600 cursos cadastrados em território nacional. 
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estratégia para recorte desse universo optou-se por acessar apenas os sites dos cursos que 

tivessem, no mínimo, 15 anos de funcionamento (conforme data de início disponível 

naquele cadastro). Esse tempo foi definido por se considerar que representaria a 

consolidação do curso, que já teria 10 turmas formadas (no caso de entradas anuais).  A 

partir desse critério 120 CAUs se mostraram aptos a participar desse estudo (ver listagem 

no Anexo 2). Desse total tivemos acesso à documentação de 73 cursos, que estava 

disponível on-line (marcados no Anexo 2). Dentre os CAUs efetivamente participantes 

dessa etapa, 32 são públicos e 41 particulares.  

b) Estudo B: Estratégias para ensino de projeto de habitação social (Artigos de 

professores) 

Outro interesse de pesquisa foram as publicações dos professores que atuam na 

área, a fim de detectar discussões e compartilhamento de experiências relacionadas ao 

ensino de projeto de HS que emergiram nas últimas décadas. Para localização desse 

material foram escolhidos dois eventos relacionados à temática: o Encontro Nacional 

sobre Ensino de Arquitetura e Urbanismo (ENSEA), por seu foco no ensino; e o 

Congresso Internacional da Habitação no Espaço Lusófono (CIHEL), pelo foco em 

habitação4. Embora existam outros eventos e revistas que disponibilizem publicações 

sobre o tema, a escolha por esses dois eventos se deu pela natureza focada de seus artigos, 

em sua maior parte voltados, respectivamente, para o ensino de arquitetura e habitação. 

O recorte temporal se justifica pelo foco da tese estar nas práticas atuais nesse campo, e, 

portanto, nos docentes hoje atuantes.   

A localização dos artigos aconteceu a partir da busca das expressões “habitação 

social”, “habitação de interesse social ou HIS”, “habitação popular”, em seus títulos, 

palavras-chave e resumos, no caso do ENSEA. No caso do CIHEL, além dessas 

expressões, buscou-se também palavras associadas a ensino. Atenderam a esse critério 27 

textos exclusivamente relacionados à interseção dos temas projeto de habitação social e 

ensino (ver Apêndice E, listagem dos artigos de interesse direto para a pesquisa 

localizados nos anais dos eventos). Em sua análise buscou-se, principalmente, identificar 

as estratégias de ensino e professores atuantes na área de projeto de HS.  

 
4 As publicações do ENSEA foram localizadas nos cadernos da Associação Brasileira de Ensino da 
Arquitetura (ABEA) disponíveis no website da instituição (http://www.abea.org.br/?page_id=156), com 
recorte de 2008 a 2017. Os anais das edições do CIHEL neste período (2010, 2013, 2015 e 2017) estão 
disponíveis em CDs. 
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Além de complementar a pesquisa bibliográfica, tal levantamento foi importante 

para o mapeamento das estratégias de ensino e da identificação de professores ligados à 

temática e direcionamento do envio inicial dos questionários (item ‘c’). 

c) Estudo C: Consulta aos docentes por meio de questionários on-line 

O público alvo do terceiro estudo foi composto pelos professores que 

trabalhassem em CAUs brasileiros, quer atuassem no ensino, pesquisa ou extensão na 

área de projeto arquitetura e urbanismo com foco em HS. As informações coletadas nos 

dois primeiros estudos possibilitaram o início do terceiro estudo, que recorreu a 

questionários on-line (Apêndice A). Porém, é importante ressaltar que a identificação 

desses professores foi além da indicação dos sites dos cursos e dos artigos selecionados, 

tendo se somado a indicações de terceiros, a conversas informais com arquitetos e a 

presença em eventos, sendo cada indicação confirmada pela consulta ao perfil da pessoa 

na Plataforma Lattes. No entanto, o convite para participação do docente acontecia, 

independentemente do tipo de IES (quer pública ou privada), da instituição estar inserida 

(ou não) nos cursos inicialmente analisados (Estudo A) ou do professor ter publicado 

artigo relacionado à área (Estudo B).  

O formulário online criado para a investigação utilizou a plataforma Google Docs 

como suporte. Sua divulgação aconteceu por meio do envio de uma solicitação de 

participação aos e-mails de docentes envolvidos com o ensino de HS (autores de artigos 

relacionados à temática ou localizados nos PP e sites de CAUs - itens anteriores, vários 

nomes presentes em ambos). À medida em que os questionários foram sendo respondidos, 

novos professores, indicados pelos respondentes, foram convidados (também por e-mail) 

a colaborar com a pesquisa. No prazo de aproximadamente dois meses e meio (entre 16 

de março e 31 de maio de 2018) foram enviados e-mails a 172 professores, sendo obtidas 

57 respostas (33% do total enviado)5, dentre as quais 49 foram consideradas válidas6 para 

a investigação pretendida (ou seja, 29% do total de envios, percentual esperável para uma 

pesquisa realizada por meio de contato digital).  

Os questionários foram divididos em seis seções. A Seção1 correspondeu ao 

Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE), atendendo à exigência do Comitê 

de Ética, que também se configurou como uma carta de apresentação. De acordo com o 

 
5 Em pesquisas on line é esperável um retorno de respostas entre 20 a 25% do envio. Portanto, o retorno 
obtido é considerado adequado ao tipo de pesquisa utilizado.  
6 Questionários com mais de 50% das perguntas não respondidas foram invalidados. 
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TCLE, a participação foi anônima, sendo garantido que não haverá divulgação de dados 

que possam identificar o respondente. Desta forma, qualquer trecho de respostas obtidas 

nos questionários foi referenciado pelo número do questionário (Q), seguido do tipo de 

instituição a qual o professor está vinculado (IES federal, estadual ou privada) e de sigla 

referente à região em que a IES está geograficamente localizada – Centro-Oeste (CO), 

Nordeste (NE), Norte (N), Sudeste (SE) e Sul (S). 

Na Seção2 constava o campo para concordância em participar da pesquisa, 

identificação da IES do respondente e confirmação de que o mesmo trabalhava com 

projeto de HS – em caso negativo, era direcionado à Seção3, onde lhe era solicitada a 

indicação de um docente que trabalhasse com HS e o questionário era encerrado. Já nos 

casos afirmativos ao questionamento da segunda seção, os respondentes foram 

encaminhados à Seção4, onde se iniciavam as perguntas diretamente relacionadas à 

pesquisa. Nesta seção, especificamente, as perguntas buscaram averiguar a trajetória dos 

professores e os componentes curriculares em que atuam. Na Seção5 os questionamentos 

foram relacionados ao ensino dentro das disciplinas, projetos de extensão ou de pesquisa 

aos quais os docentes estão vinculados. Ainda nessa seção, buscou-se compreender as 

opiniões dos professores em relação ao ensino de projeto de HS. A Seção 6, última, fez o 

fechamento do questionário, pedindo a indicação de professores que pudessem colaborar 

com a pesquisa (mesmo procedimento da Seção 3) e dando a opção dos respondentes a 

deixar críticas ou observações e, ainda, de deixar seu contato, caso desejassem receber os 

resultados finais desta investigação. 

d) Estudo D: História docentes (entrevistas)   

O quarto estudo correspondeu a entrevistas com docentes com experiência na área 

de projeto de HS, tanto ainda atuantes, como profissionais que contribuíram para esse 

ensino em momentos passados. O contato visou aprofundar a discussão de questões 

relativas à relação dos professores com a temática e utilizou a estratégia biográfica, 

entendida como a “reunião de lembranças e eventos, suas causas e feitos, a partir de um 

ou mais indivíduos” (HOLANDA, 2006, p. 366), visando coletar informações que, 

através de seus pontos convergentes e divergentes, pudessem ajudar a embasar a 

teorização. As entrevistas foram abertas (BONI, QUARESMA, 2005) e 

semiestruturadas, possibilitando ao entrevistado liberdade para conduzir o assunto – pois 

havia apenas um roteiro inicial de questões a serem abordadas (Apêndice B). O roteiro 

serviu de guia para iniciar ou direcionar a conversa, mas sem impedir o entrevistado de 
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inserir ou explorar outros assuntos relativos à temática, ou que a pesquisadora, no papel 

de entrevistadora, explorasse temas emergentes que parecessem relevantes à 

investigação.  

Assim como nos questionários, aos entrevistados foram fornecidos o TCLE e o 

Termo para Autorização para Gravação de Voz (Apêndices C e D). O TCLE garantiu aos 

participantes que só seriam citados especificamente no texto (nesse caso com respectiva 

identificação) após lhe ser disponibilizada a transcrição da entrevista para apreciação e 

aprovação. Nos casos em que não foi necessária a identificação específica esse 

procedimento foi dispensável, mas a citação literal utilizou como referência o número da 

entrevista (E), acrescido do tipo de instituição a que o professor está vinculado (IES 

federal, estadual ou privada) e da sigla referente à região onde está localizada a IES: 

Centro-Oeste (CO), Nordeste (NE), Norte (N), Sudeste (SE) e Sul (S). 

Participaram dessa etapa 18 docentes (8 homens e 10 mulheres), com tempo 

médio de 24 anos de envolvimento com o ensino (ver Apêndice F). As entrevistas tiveram 

duração entre 29 e 112 minutos; dentre elas, 15 foram presenciais (ocorridas durante 

eventos, visitas da pesquisadora às instituições ou dos entrevistados à UFRN) e 3 por 

telefone.  

e) Estudo E: Casos em destaque (visita a cursos) 

Finalmente, decidiu-se aprofundar o estudo dos casos de destaque nesse campo, 

estratégia que correspondeu ao quinto estudo. Embora as práticas singulares não se 

limitem aos casos apresentados nesta tese, tais experiências se destacam como casos 

instrumentais (HOLANDA, 2006), ou seja, ilustram importantes formas de abordagem e 

inserção do projeto de HS na graduação em AU. Sob esse ponto de vista, e sem 

desmerecer outras iniciativas, foram escolhidas cinco experiências em função das formas 

de abordagem e das particularidades que apresentam, que se entende constituir uma 

importante contribuição para ampliação do olhar sobre o ensino de HS:  

i. Projeto de habitação social como fio condutor do currículo da graduação, que 

acontece no CAU noturno da UFMG – curso estruturado a partir de problemas 

ligados ao planejamento urbano e à habitação social, constituindo, portanto, 

uma proposta ímpar em âmbito nacional. 

ii. Associação entre projeto de pesquisa em habitação e projeto de HS, como 

ocorre no Projeto Mora, da UFU, que envolve estudantes de AU e outras áreas, 
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e enfatiza a relação entre o meio acadêmico e a prática, com destaque à 

importância das ações de extensão e pesquisa e sua relação com o ensino.  

iii. Projeto de habitação social em meio rural, desenvolvido na Disciplina de 

Ateliê Integrado da UFRN, em conjunto com o grupo GERAH/UFRN, que 

aborda o projeto de habitação em áreas de interesse social através de exercícios 

práticos e em contato direto com a população, o que promove a articulação 

entre o ensino de graduação e as atividades do grupo de estudos – também 

com destaque para as atividades de extensão universitária.  

iv. Projetos de habitação social em meio urbano, atividades associadas tanto ao 

reuso de edificações em áreas degradadas quanto a atuação em áreas ocupadas, 

o que propicia o contato dos estudantes com as comunidades envolvidas, que 

acontece em alguns cursos, aqui exemplificados pelas experiências da UFF e 

da UFRJ. 

v. Residência Profissional em Arquitetura, Urbanismo e Engenharia – iniciativa 

da UFBA como opção de continuidade dos estudos da graduação para 

estudantes recém-formados, que oportuniza uma atividade prática (“aprender 

fazendo”), por meio da proposta e acompanhamento de intervenções em área 

de interesse social, com especial enfoque em habitação. 

De maneira geral esse contato aconteceu por meio de visita às instituições, 

complementadas pelo acesso à documentação dos cursos e conversas com docentes, 

procedimentos que variaram em função de cada situação em estudo. 

f) Análise dos dados 

Em geral a análise de dados coletados nos 5 tipos de estudo realizados se deu pelo 

método indutivo, priorizando a identificação de “padrões recorrentes, temas comuns e 

categorias” (GODOY, 2005, p. 82), os quais se revelaram à medida que os dados foram 

sendo obtidos nas diversas fontes e modos de coleta de dados (artigos, documentos dos 

cursos, questionários e entrevistas).  

Refletindo a diversidade na coleta e a variedade dos dados obtidos, a análise 

também mesclou atividades qualitativas e quantitativas (quando possível), utilizando 

tanto o software Iramutec para análise lexical (o que gerou nuvens de palavras e gráficos 

de similitude), quanto o Excel para a estatística descritiva de informações (contagem de 

respostas e elaboração de gráficos). Com relação a textos mais longos (provenientes de 

documentos, entrevistas e questionários) relacionados a algum tópico de interesse 
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específico o estudo recorreu ao método da análise de conteúdo (BARDIN, 2010) o qual, 

a partir da categorização das respostas, contribuiu para a apreciação crítica dos resultados 

(SANTOS, 2012).   

Entendemos que empreender a pesquisa empírica valorizando a diversidade de 

fontes e modos de coleta foi favorável à pesquisa pretendida, aumentando a credibilidade 

dos resultados por meio da sua combinação e triangulação (BRYMAN, 2004; LINCOLN, 

GUBA, 1985, apud GODOY, 2005), embora, talvez, tenha dificultado sua escrita. Assim, 

cumpre esclarecer que, apesar de inicialmente haver a intenção de relatar cada estudo 

isoladamente (seus instrumentos, procedimentos, participantes e resultados 

corresponderiam a capítulos específicos no contexto da tese), e tenha sido empreendido 

um esforço para utilizar essa estratégia, com o tempo ficou claro o quanto os dados 

obtidos se repetiam ou complementavam, de modo que não era adequado ou produtivo 

relatá-los isoladamente. Portanto, reduzindo as redundâncias (embora muitas vezes não 

tenha sido possível evita-las), optou-se por subdividir os resultados da pesquisa em quatro 

capítulos (caps. 4, 5, 6 e 7), que foram definidos não exclusivamente a partir dos estudos 

realizados, mas sim com base nos grandes temas que afloraram da análise: ponto de vista 

institucional, abordagens e estratégias de ensino, docentes no campo e casos de destaque.  
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2. DA HABITAÇÃO MÍNIMA À HABITAÇÃO SOCIAL: 
ESPECIFICIDADES A CONSIDERAR 

 

Nem sempre a habitação foi um tema que esteve no cerne das preocupações dos 

arquitetos e urbanistas, ou mesmo da sociedade como um todo. Na Europa pré-Revolução 

Industrial, a maioria das pessoas vivia no campo, a cidade destinava-se ao governo e ao 

comércio e, geralmente, as intervenções urbanas eram iniciativas governamentais ou de 

uma restrita classe dominante e para ela. Via de regra as pessoas vivam e morriam na 

mesma casa onde haviam nascido, dividindo o espaço com pais, avós, irmãos, cônjuges, 

filhos e netos. Além disso, o próprio entendimento do conceito de família era diferente e 

ampliado, ainda não existindo a noção da família nuclear, que foi cunhada apenas no 

século XX (ISASI, 1986).  

No século XIX, a Revolução Industrial promoveu uma abrupta e intensa 

redistribuição dos habitantes no território, pois grande quantidade de camponeses se 

transferiu para as cidades em busca de ocupação na indústria. Além disso, as inovações 

científicas, o aperfeiçoamento de técnicas médicas e a melhoria dos padrões nutricionais 

fizeram diminuir o índice de mortalidade (BENEVOLO, 2012; FRAMPTON, 2008), o 

que, além de contribuir para o aumento populacional, acentuou o porcentual de jovens na 

população: “Rompe-se o secular equilíbrio entre gerações, porque cada uma ocupava o 

lugar das anteriores e repetia o mesmo destino. Agora, cada geração se encontra numa 

situação nova, e precisa resolver novos problemas” (BENEVOLO, 2012, p. 551).  

Assim, a cidade passou a acolher tanto o aumento natural da população quanto 

as migrações do campo, tornando-se mais “inflada”. Paralelamente, outro fator 

influenciou o espaço urbano: a valorização do pensamento liberal, que pregava que as 

formas tradicionais de controle público (inclusive sobre o ambiente construído) estavam 

ultrapassados e representavam o antigo regime ((BENEVOLO, 2012); logo, quem deveria 

assumir o atendimento às novas demandas urbanas era a iniciativa privada que, pela 

lógica liberal, seria guiada pelas demandas do mercado. Assim, o novo contingente de 

habitantes, em sua grande maioria trabalhadores da indústria, se tornou fonte de renda 

para o mercado imobiliário. Esse contexto, e a pouca regulamentação, tanto sobre os 

salários, quanto sobre as condições de moradia oferecida para esses trabalhadores, 

fomentaram o surgimento dos problemas habitacionais, pois os centros e os velhos bairros 

se tornaram congestionados e antigas edificações foram transformadas em opções de 

moradias baratas e, aumentando o lucro frente à baixa condição de pagamento dos 
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inquilinos operários, as condições desses espaços eram de baixa qualidade e superlotação 

de cômodos.  

Com os transtornos gerados pelo problema habitacional, a sociedade da época 

começou a exigir que as elites políticas assumissem maior responsabilidade sobre a 

moradia operária. Um exemplo clássico foi apresentado por Peter Hall (1988) em Cidades 

do Amanhã, ao comentar uma matéria publicada em 1883 pelo jornalista W. T. Stead, 

famoso na Londres da época por suas denúncias sensacionalistas no periódico Paul Mall 

Gazette:  
O editorial de Stead vinha encabeçado por um “NÃO ESTÁ NA HORA?” 
Nos tons estertores que já o celebravam, assim arengava ele para o seu público 
classe média radical: “Os horrores dos cortiços”, escreveu, representavam “o 
grande problema doméstico que a religião, o humanitarismo e as instituições 
políticas da Inglaterra têm o imperativo dever de resolver (HALL, 1988, p.18). 
  

Em 1884 os manifestos de Stead e a indignação popular fizeram com que a 

Rainha Vitória nomeasse uma Comissão Real para a Moradia da Classe Trabalhadora. De 

fato, a situação habitacional dos operários era sub-humana: superlotação de cômodos; 

péssimas condições sanitárias, pouca entrada de luz e ventilação; acúmulo de 

excrementos e lixo; espaços abertos insuficientes e pouco espaço entre edificações, pelo 

qual corriam esgotos a céu aberto enquanto as crianças brincavam e circulavam pessoas 

e carros. Somados a essas condições de moradia, a própria situação econômica e social 

da população elevou a propagação de epidemias (como graves surtos de tuberculose e 

cólera), a mortalidade, o índice de suicídios, a incidência de enchentes, entre outros 

(BENEVOLO, 2012; FRAMPTON, 2008; HALL, 1988).  

 Como uma reação aos problemas da cidade liberal – inclusive os graves problemas 

habitacionais citados – segundo Benevolo (2012, p. 552) os “representantes iluminados 

da classe dominante, como os representantes das classes subalternas (os radicais e os 

socialistas)” propuseram uma nova forma de intervenção pública, na tentativa de corrigir 

os inconvenientes individuais. Plantava-se, assim, a ideia de considerar a habitação 

proletária uma questão de interesse social que, como argumenta Isasi (1986), 

fundamentava o surgimento de um novo tipo de entendimento.  
Nos situamos antes da habitação social, ou seja, antes que prospere a 
consciência social de que a moradia é, para muitos, uma necessidade que não 
podem sustentar com seus próprios recursos e que, consequentemente, se 
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propôs a satisfação dessa necessidade, não de forma individual, mas sim, 
social (ISASI, 1986, p.14)7 

Portanto, o tema da habitação tornou-se foco de discussões ainda no século XIX, 

devido à intensa industrialização e aumento das cidades, no entanto, a questão só passou 

efetivamente a ser considerada um problema social no início do século XX (CASELLI, 

2007). Até esse momento,  “os arquitetos tinham pouca participação no desenvolvimento 

de projetos habitacionais, e as habitações dos operários dependiam da iniciativa privada, 

apresentando condições primárias de conforto e higiene” (COELHO, 2017, p. 19). Os 

acontecimentos do início do século XX mudaram esta realidade: em 1914 eclodiu a I 

Guerra Mundial, que durou até 1918, agravando a situação econômica das cidades 

europeias, e, consequentemente, a crise da moradia, que se tornou ainda mais desafiante 

após a II Guerra Mundial, terminada em 1945. 

 

2.1 O CONCEITO DE HABITAÇÃO MÍNIMA   
  

No campo da Arquitetura, na década de 1920, Le Corbusier começou a escrever 

artigos intitulados L’Espirit Nouveau (o novo espírito), nos quais indicava a necessidade 

de incorporar a tecnologia e a funcionalidade aos projetos da moradia. Ele alegava que a 

arquitetura então praticada era inadequada aos novos tempos, e que os arquitetos 

precisavam compreender e incorporar às suas propostas a chamada “estética da 

engenharia” a fim de produzir uma arquitetura mais alinhada com a nova realidade e com 

as necessidades econômicas e sociais vigentes. Em 1923, Paul Laffite, diretor das Edições 

de la Sirène, reuniu esses artigos no livro “Por uma Arquitetura”8, publicado em seguida 

(e republicado até hoje).  
Uma grande época começa. 
Um espírito novo existe.  
A indústria, exuberante como um rio que rola para seu destino, nos traz os 
novos instrumentos adaptados a esta época nova animada de espírito novo.  
A lei de economia gere imperativamente nossos atos e nossos pensamentos.  
O problema da casa é um problema de época. O equilíbrio das sociedades de 
hoje depende dele. A arquitetura tem como primeiro dever, em uma época de 
renovação, operar a revisão dos valores, a revisão dos elementos constitutivos 
da casa.  
A série está baseada sobre a análise e a experimentação.  

 
7 Tradução livre da autora, do original em espanhol: “Nos hemos situado antes de la vivienda social, es 
decir, antes que prospera la consciencia social de que la vivienda es, para muchos, una necesidad que no 
pueden cobrir con sus proprios recursos y de que, en consecuencia, se propusiera la satisfaccion de esa 
necesidad de forma no individual sino social” (ISASI, 1986, p.14) 
8 Do original, francês, “Vers une Architeture”, publicado por Edições Crès. 
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A grande indústria deve se ocupar da construção e estabelecer em série os 
elementos da casa.  
É preciso criar o estado de espírito da série. O estado de espírito de construir 
casas em série.  
O estado de espírito de residir em casas em série. O estado de espírito de 
conceber casas em série.  
Se arrancarmos do coração e do espírito os conceitos imóveis da casa e se 
encararmos a questão, de um ponto de vista crítico e objetivo, chegaremos à 
casa-instrumento, casa em série, sadia (e moralmente também) e bela pela 
estética dos instrumentos de trabalho que acompanham nossa existência (LE 
CORBUSIER, 1973, p. 159). 
 

Em síntese, o autor defendia a eficiência da arquitetura, o esquecimento dos 

exageros do passado e a inspiração as máquinas, projetadas pelos engenheiros para 

atender a sua função do modo mais eficiente possível, e nada além disso. Nos seus textos, 

Le Corbusier demonstrava as vantagens das máquinas, sobretudo aquelas de transporte 

(como o automóvel, o transatlântico e o avião), e ressaltava como suas virtudes deveriam 

ser transpostas para a arquitetura, em especial a habitação, cujo projeto, sem preterir as 

noções básicas de volume, superfície e planta, deveria ter como principais diretrizes a 

economia e a funcionalidade. Para tanto, cada elemento deveria atender à resolução de 

um problema específico, não podendo existir elementos ou espaços desnecessários ou 

supérfluos (LE CORBUSIER, 1973; VILAÇA, 2015). Com base nessa argumentação, ele 

cunhou o conceito da “máquina de morar”, simplificando ao máximo o modo de imaginar 

a moradia, ao enfatizar sua função prática: 

Uma casa é uma máquina de morar. Banhos, sol, água quente, água fria 
temperatura conforme a vontade, conservação dos alimentos, higiene, beleza 
pela proporção. Uma poltrona é uma máquina de sentar, etc. (...).  

Uma casa: um abrigo contra o calor, o frio, a chuva, os ladrões, os indiscretos. 
Um receptáculo de luz e sol. Um certo número de compartimentos destinados 
à cozinha, ao trabalho, à vida íntima. (...)  

Quantos cômodos: um para cozinhar, um para comer, um para trabalhar, um 
para se lavar e um para dormir. Tais são os padrões do alojamento (LE 
CORBUSIER, 1973, p. 65-77).  

 
Seguindo a lógica “a forma segue a função”, o arquiteto defendia que a planta 

deveria ser a geradora da forma, de modo que os volumes e superfícies seriam 

determinados por ela, ideia que associava a arquitetura à produção industrial e começara 

a estudar na década anterior. Um exemplo desses experimentos foi a casa Dom-Ino 

(Figuras 2 e 3). Ao analisar aquela proposta Frampton (2008), ressalta que as soluções 

utilizadas são típicas do design de produtos, e a intenção de aliar arquitetura à lógica 

industrial está presente até na escolha do ‘nome’, que foi patenteado. Como acontece num 
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jogo de dominó, o projeto remete às peças padronizadas que, utilizando as possibilidades 

advindas do inovador concreto armado, se encaixam para formar um todo, evidenciando-

se que cada forma “se havia refinado em resposta a necessidades típicas” (FRAMPTON, 

2008, p. 183). 
 

Figura 2 – Perspectiva e planta esquemática da casa Dom-Ino demonstrando as possibilidades de 
agrupamentos de unidades (casas como peças) 

 
Fonte: Frampton (2008, p. 184). 

 
Figura 3 – Estrutura básica da casa Dom-Ino, utilizando as novas possibilidades permitidas pelo concreto 

armado, na época 

 
Fonte: Frampton (2008, p. 184) 

 
 

Outro arquiteto que pregava a simplificação e racionalização da construção foi 

Ernst May. Como diretor do Departamento de Construção de Frankfurt, pôde colocar em 

prática um plano de construção bairros destinados à habitação popular, aplicando a 

standartização e racionalização como estratégias para o barateamento das construções 

(CASELLI, 2007). O arquiteto também entendia que:  
(...) na construção de casas, a aparência externa dos volumes e a distribuição 
das fachadas não devem ser consideradas como as principais tarefas dos 
arquitetos, mas que a parte mais importante do problema é a construção 
completa da célula habitacional individual de acordo com os princípios de 
uma concepção moderna de vida e que também têm a tarefa urbana de 
incorporar à imagem da cidade a soma dessas células habitacionais, ou seja, a 
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vizinhança (Siedlung), de maneira que as mesmas condições favoráveis são 
criadas para cada elemento individual da habitação (MAY, 1973, p. 112)9. 

Idealizadas por May, os projetos habitacionais de Frankfurt apresentaram 

algumas inovações, especialmente relacionadas aos espaços comuns dos conjuntos, como 

lavanderias coletivas e centros culturais. Outra novidade foi o projeto de apartamentos 

para pessoas solteiras. No começo do século XX, a maioria dos terrenos livres se 

encontravam nas mãos da iniciativa privada, em áreas centrais, seus custos estariam além 

do orçamento do governo. a solução encontrada por May foi construir conjuntos 

habitacionais mais distantes, a no máximo 45 minutos do centro da cidade, em cidades 

satélites que deveriam ser separadas da área central da cidade por centuriões verdes, como 

na Cidade Jardim de Howard (CASELLI, 2007).  

Naquele contexto, as ideias funcionalistas (como as supracitadas e similares) e a 

emergência de questões urbanas, sociais e políticas repercutiram fortemente dentre os 

arquitetos da época que, a partir do Segundo Congresso Internacional de Arquitetura 

Moderna (2CIAM, realizado no ano de 1929 em Frankfurt), passaram a dedicar mais 

atenção à questão habitacional, especialmente ao conceito de “habitação mínima”, que 

tornou-se importante tema de estudo no período (JORGE, 2012). Com o título de “Die 

Wohnung für das Existenzminimum” (habitação para a mínima existência), o encontro 

destacou a necessidade de atender à crescente carência de moradia para as classes 

operárias,  

sistematizando o que seria o mínimo aceitável para uma família viver, 
abordando não somente o espaço físico da moradia, como as relações de 
mobiliário, modo de vida, bem como a racionalização da produção e do uso 
deste espaço (FOLZ, 2008, p. 104).  

Assim, a habitação passou a ser analisada sob uma abordagem dita “mais 

científica”, que visava a determinação das necessidades dos usuários e a possibilidade da 

produção em série, com padronização de formas e elementos construtivos, e 

possibilitando maior rapidez e diminuição de custos. Para o grupo, a arquitetura deveria 

 
9 Tradução livre da autora, do original em espanhol: “(…) en la construcción de viviendas, el aspecto 
exterior de los volúmenes y la distribución de las fachadas no deben ser considerados como las principales 
tareas de los arquitectos, sino que la parte más importante del problema es la construcción completa de la 
célula individual de vivienda según los principios de una concepción moderna de la vida y que a ellos les 
corresponde, además, la tarea urbanística de incorporar a la imagen de la ciudad la suma de estas células de 
viviendas, es decir el barrio (Siedlung), para que de este modo se creen las mismas condiciones favorables 
para cada elemento individual de la vivienda” (MAY, 1973, p. 112).  
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ter função prática, com ênfase para as questões de economia e a máxima eliminação de 

parâmetros artísticos que pudessem ser associados àquele tipo de produto (CASELLI, 

2007). Mas, essa nova abordagem se diferenciava dos mínimos já praticados pelos 

especuladores imobiliários até então, que foram descritas por Aymonino (1973) como 

“mínimos absolutos”. Em comparação, os parâmetros propostos pelos modernistas seriam 

“mínimos relativos”, estudados para atender às necessidades biológicas e sociais dos 

moradores. Assim, a habitação mínima não era descrita em função de algum valor 

numérico, mas relacionada ao número de camas que pode conter – entendendo-se cama, 

não como a peça mobiliária em si, mas como a relação entre esta e o espaço que permita 

seu uso de forma independente (AYMONINO, 1973). 

 Naquele momento, duas temáticas foram decisivas para essa mudança no modo 

de abordar o projeto da habitação: (i) as questões ligadas à saúde da população, que 

tomaram maiores proporções na década de 1920 (aumentando a atenção dos arquitetos 

sobre questões de conforto ambiental, instalações de água e a necessidade de banheiros 

privativos); (ii) a necessidade da reconstrução dos países envolvidos na Primeira Guerra 

Mundial ser feita com a máxima economia (CASELLI, 2007).  

No período também se destacou o estudo do arquiteto racionalista Alexander 

Klein (Figura 4), aplicado ao espaço comum da residência, e mais especificamente, à 

cozinha. Tratando a cozinha como um laboratório, em suas casas-modelo o autor a 

apresentava com área reduzida, focando sua função principal e objetiva de ‘preparo das 

refeições’, eliminando a função de ‘convívio’ (FONSECA JORGE, 2013). A fim de 

desenvolver um método objetivo de valoração dos problemas funcionais e econômicos da 

habitação, a proposta de Klein partia da concepção de que a habitação exerce a função de 

refúgio e de lugar privilegiado para a intimidade, o repouso e a restituição da força de 

trabalho (FOLZ, 2008; MAYER, 2012), devendo mostrar-se o mais minimalista possível. 

Seu método, cujo ponto de partida era uma concepção de habitação articulada, 

considerando as relações que acontecem em seu interior e exterior, serviu como base para 

a redução do padrão habitacional.  

Outra proposta que ganhou notoriedade foi apresentada no II CIAM por 

Margarete Schuttle-Lihotzky (integrante da equipe de Ernst May). Tratava-se da Cozinha 

de Frankfurt: uma cozinha de baixo custo, produzida em escala industrial e que foi 

instalada em muitos dos conjuntos produzidos em Frankfurt, à época (Figura 5). Ela 

reunia em seu design os princípios de praticidade e da pré-fabricação, sendo um modelo 
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para a ideia da racionalização do espaço interno da unidade habitacional e 

consequentemente, para sua diminuição (CASELLI, 2007; FONSECA JORGE, 2013).  
Figura 4 – Plantas apresentadas no II CIAM 

 
Fonte: Klein (1980 apud FOLZ, 2008, p. 104-105) 

 
Figura 5 - Cozinha de Frankfurt 

 
Fonte: Georgiev (2016, p. 12) 
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Aliás, é importante frisar que, de acordo com os documentos produzidos pelo 

CIAM, a diminuição da área interna da habitação deveria estar associada a uma maior 

oferta de espaços coletivos e/ou públicos, o que significava uma atenção especial às 

questões de implantação dos conjuntos. Influenciados por esses novos preceitos, parte 

dos arquitetos que se envolveram com a produção da habitação social naquele período 

adotou as atitudes de projeto propostas pelo Movimento, enfrentando o desafio de 

“viabilizar financeiramente o atendimento de trabalhadores de baixa renda, garantindo 

dignidade e qualidade arquitetônica” (BONDUKI, 2004, p. 134).  

Sob esse ponto de vista, a partir da década de 1930, a habitação se consolidou 

como uma importante estratégia para promoção de melhoria urbana. O IV CIAM (1933), 

que aconteceu em Atenas, ocorreu em um período de grande ebulição: o pós I Guerra 

Mundial, quando a necessidade de reconstrução das cidades arrasadas pelo conflito, 

transformou-se em uma oportunidade para a consolidação das ideias socialistas e das 

ideias modernistas dentre os arquitetos (VILAÇA, 2015). Naquele período os arquitetos 

assumiram a responsabilidade de buscar soluções “menos banais” para problemas globais 

crescentes (RAJA, 1986). Nesse sentido, a habitação configurou-se como um dos pontos 

centrais das propostas apresentadas pelos arquitetos modernistas, não só para os 

problemas gerados pela guerra, mas também pelo rápido aumento da população urbana. 

Isso evidenciava-se, por exemplo, nos pontos tratados pela Carta de Atenas em 1933, e 

retomados exaustivamente vezes nas décadas seguintes:  
88 - O núcleo inicial do urbanismo é uma célula habitacional (uma moradia) 
e sua inserção num grupo formando uma unidade habitacional de proporções 
adequadas. Se a célula é o elemento biológico primordial, a casa, quer dizer, 
o abrigo de uma família, constitui a célula social. (...) A casa é o núcleo inicial 
do urbanismo. Ela protege o crescimento do homem, abriga as alegrias e as 
dores da vida cotidiana. Se ela deve conhecer interiormente o sol e ar puro, 
deve, além disso, prolongar-se no exterior em diversas instalações 
comunitárias. Para que seja mais fácil dotar as moradias dos serviços comuns 
destinados a realizar com facilidade o abastecimento, a educação, a assistência 
médica ou a utilização dos lazeres, será preciso reuni-las em “unidades 
habitacionais” de proporções adequadas (LE CORBUSIER, 1993, n. p.)  
 

Um dos pontos previstos na famosa carta era o aumento da densidade urbana, 

entendendo-se que “densidades razoáveis devem ser impostas, de acordo com as formas 

de habitação postas pela própria natureza do terreno” (LE CORBUSIER, 1993, n. p.). 

Para tanto o arquiteto tomava os avanços tecnológicos como justificativa, deixando clara 
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sua preferência pela verticalização da moradia, defendida como forma de tornar mais 

viável o acesso à terra urbanizada e a uma habitação de qualidade:  

os modernos recursos devem ser levados em conta para erguer construções 
elevadas. (...) No que concerne à habitação, as razões que postulam a favor de 
uma determinada decisão são: a escolha da vista mais agradável, a busca do 
ar mais puro e da insolação mais completa, enfim, a possibilidade de crias nas 
proximidades imediatas da moradia instalações coletivas, áreas escolares, 
centros de assistência, terrenos para jogos, que serão seus prolongamentos (LE 
CORBUSIER, 1993, n. p.).  

Note-se, entretanto, que, como contraponto à diminuição da área interna da 

unidade habitacional, os documentos do período ressaltam a necessidade de, para além 

dos limites das áreas privadas, garantir aos moradores o acesso a áreas coletivas 

adequadas e situadas nos arredores do empreendimento, entendidas como forma de 

compensação e de extrapolação das funções de atendimento às suas necessidades.  
(...) era necessário que o arquiteto abandonasse suas atitudes subjetivas, 
provenientes de preocupações exclusivamente estéticas, para dedicar-se de 
forma científica ao problema da habitação. Elaborando pesquisas estatísticas 
das necessidades individuais, estudos ergonométricos dos movimentos no 
interior da casa tradicional e aplicando os princípios de Taylor ao ambiente 
doméstico, (...). Em face das dificuldades econômicas e financeiras da época, 
a questão central para os arquitetos era: o que se pode e o que se deve dar a 
cada um em matérias de habitação? Quais as necessidades devem ser 
satisfeitas individualmente e quais podem ser resolvidas coletivamente? Qual 
a superfície habitável mínima compatível com a dignidade do trabalhador e 
de sua família? (BRUNA, 2010, p. 27).  

Assumindo sua condição de manifesto que defende o “urbanismo funcionalista”, 

a Carta de Atenas segue essa lógica em todo seu texto, exaltando a importância do 

interesse coletivo em detrimento da propriedade privada e se apoiando no uso da 

tecnologia como facilitadora na implantação das melhorias propostas à uma cidade que, 

na concepção daquele grupo de arquitetos, não mais podia ser considerada adequada ao 

conjunto da população (VILAÇA, 2015).  

A partir daquelas condições e momento sócio históricos a habitação, e mais 

especificamente, a habitação voltada para as camadas socioeconomicamente mais 

vulneráveis da população, passou a ser pensada em termos de parâmetros mínimos de 

projeto. Para tanto, embora a definição de habitação mínima seja variável, projetualmente 

ela pode ter origem nas necessidades consideradas mínimas para subsistência de uma 

família também reduzida, e a fim de se obter/garantir um desempenho também 

minimalista da edificação, ou seja, de modo a 
(...) estabelecer o mínimo elementar de espaço, ar, luz e calor, indispensáveis 
ao homem para poder desenvolver completamente suas funções vitais sem 
restrições causadas pela habitação, quer dizer, estabelecer um “modus 
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vivendi” mínimo em lugar de um “modus non moriendi” (GROPIUS, 1929, 
apud MAYER, 2012, p.47)., 

Sob outro ponto de vista, os pesquisadores nesse campo passaram a focalizar os 

recursos e resultados das propostas, ou ainda, a separação entre qualidades essenciais ao 

imóvel e características socialmente entendidas como supérfluas:  
Durand resume seus ensinamentos do seguinte modo: “a habilidade do 
arquiteto está na capacidade de resolver dois problemas: 1. Dada uma certa 
quantia, produzir o edifício do modo mais decente possível, como na 
construção privada; 2. Dadas as conveniências requeridas por um edifício, 
produzi-lo com o menor custo possível, como nos edifícios públicos.” 
(PATETTA,1984 apud MAYER, 2012, p. 48). 

Esse tipo de discussão manteve-se em destaque até a II Guerra Mundial e no pós-

guerra europeu, mediante a necessidade de produzir rapidamente uma enorme quantidade 

de moradias. Em contraposição a ela, na segunda metade do século XX começaram a 

surgir críticas aos princípios do Movimento Moderno, que foram sobretudo relacionadas 

a: relação entre a arquitetura e o meio (seja natural ou urbano); excesso de valorização da 

função, e abandono da estética (reafirmando a importância do ornamento, tão combatido 

pelos funcionalistas); linguagem universal moderna, que ignorava as particularidades 

regionais e locais; uso de materiais de construção produzidos em série, dentre outras 

(NESBITT, 2006). Somando-se a isso, com o tempo as propostas modernas pensadas em 

resposta aos problemas urbanos e habitacionais do começo do século XX passaram a ser 

consideradas socialmente impraticáveis: a habitação em série, pensada em parâmetros 

mínimos de projeto, “tornou-se uma solução inaceitável em sociedades desenvolvidas, 

onde a qualidade de vida é fator político de peso” (FICHER, 1985, p. 37).  

Em reflexão sobre o tema, na introdução da Antologia “Uma Nova Agenda para 

a Arquitetura”, que reúne textos de autores que se dedicaram ao debate teórico pós-

moderno a partir dos anos 1960, Nesbitt (2006) questiona as convicções anteriores:  
Os arquitetos do Movimento Moderno alimentavam grandes esperanças 
quanto às possibilidades de transformar a sociedade mediante a produção em 
massa de objetos e moradias econômicas. A teoria moderna depositou uma fé 
ilimitada na contribuição das revoluções científica e industrial para o bem-
estar da humanidade. Hoje, partindo de nossa perspectiva pós-moderna, nos 
perguntamos se a história realmente justificou uma fé tão absoluta na técnica 
e na tecnologia (NESBITT, 2006, p. 21).    

Não é por acaso que, simbolicamente, se associa o declínio do Movimento 

Moderno à demolição, em 1972, do conjunto habitacional Pruitt-Igoe (St. Louis, 

Missouri), emblematicamente uma obra ligada à habitação social. Projetado por Minoru 

Yamasaki e inaugurado em 1955, o conjunto foi implodido pois ali se aglutinavam 
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inúmeros problemas sociais, notadamente altos índices de violência e vandalismo nas 

áreas externas e comuns (FICHER, 1985; NESBITT, 2006), sendo considerado 

inabitável.  Segundo a literatura na área, com a sua demolição  

Destruíra-se, simbolicamente, (...) um dos últimos recursos conceituais que 
sustentavam o projeto moderno como um produto o qual se tornava cada vez 
mais estilístico: sua postura ideológica perante uma realidade social – 
proletária e originária da própria mecanização – tão exaltada pelo modernismo 
(MEDRANO, 2007, p. 105). 

Embora o caso de Pruitt-Igoe se configure como um extremo desastroso, o fato é 

que a maioria das habitações sociais construídas sob os preceitos modernos continuaram 

sendo habitadas, permitindo que, com o tempo, se percebesse como aconteceu a 

adaptação dos moradores aos espaços propostos. Assim, apesar das críticas, surgidas em 

função da observação dos resultados no tempo, Medrano (2007) lembra que não podemos 

ignorar a importância da contribuição do Modernismo para a habitação popular; também 

não podemos ignorar, entretanto, a distância entre seus ideais e as (reais) necessidades 

dos usuários das habitações então idealizadas. Nesse sentido, Aymonino (1973) também 

ressalta a importância dessa volta à valorização da funcionalidade promovida pelo 

Movimento Moderno, mas alertando para o perigo de se proclamar a racionalidade e o 

funcionalidade como as leis máximas da arquitetura:  

Funcionalidade entendida como utilitarismo trivial e até economia trivial, o 
que significaria a morte da arquitetura. No entanto, o funcionalismo entendido 
no sentido de que o edifício, em todas as suas partes, em todos os seus espaços 
e, finalmente, também em sua vestimenta exterior, é cheio de vitalidade e 
privado de contradições, dá à arquitetura novos impulsos, renova-a como uma 
arte e, portanto, também como estética (AYMONINO, 1973, p. 99]10. 

A partir da segunda metade do século XX os estudos acerca da habitação passaram 

a levar mais em considerações as questões humanas envolvidas, com destaque aos estudos 

de cunho sociológico. Em 1959, Portas (2004, p. 14) afirmou que “a problemática do 

habitat é vertiginosamente devassada por sociólogos, arquitetos e críticos”, defendendo a 

aplicação da Sociologia à habitação, pois entendia que, cada vez mais, o arquiteto não era 

parte do meio para o qual projetava e, portanto, não detinha todo o conhecimento dos 

modos de vida e necessidades psicológicas e social daqueles usuários. Sob esse ponto de 

 
10 Tradução livre da autora, do original em espanhol: “Funcionalidad entendida como trivial ultilitarísmo 
y aún más trivial economía, lo que significaría la muerte de la arquitectura. Sin embargo, el funcionalismo 
entendido en el sentido de que el edificio, en todas sus partes, en todos sus espacios, y, en fin, también en 
su ropaje exterior, está lleno de vitalidad y privado de contradicciones, confiere a la arquitectura nuevos 
impulsos, la renueva como arte y por tanto también como estética” (AYMONINO, 1973, p. 99).  
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vista, o autor compreendia o estudo sociológico (a exemplo das análises de habitações 

existentes) como uma ferramenta de trabalho que, tanto quando as questões econômicas 

e funcionais, deveria ser valorizada ao se projetar a habitação social.  

De fato, esses estudos corroboraram para a crítica ao modelo de habitação social 

que fora proposto pelos arquitetos do começo a meados do século e geraram novas 

propostas. Nesse sentido, uma importante experiência habitacional em grande escala foi 

desenvolvida nos anos 1960 no projeto dos Olivais, em Lisboa, tendo se consolidado nas 

décadas seguintes. A proposta - que atualizou alguns pressupostos defendidos nos 

modelos anteriores a partir de critérios sócio antropológicos que faziam a sua crítica -, 

promoveu a urbanização de uma extensa área periférica situada ao norte da cidade, 

visando acomodar uma população de aproximadamente 40.000 habitantes em 7470 

habitações. Ao plano urbano, elaborado pelo Gabinete de Estudos de Urbanismo (GEU) 

do Gabinete Técnico de Habitação (GTH) e que se refletiu um Decreto Lei especifico, 

foram incorporados edifícios multifamiliares diferentes entre si (cujos projetos, com 8 a 

12 pavimentos, foram encomendados a diferentes arquitetos de renome local), os quais 

eram agrupados em unidades de vizinhança, ligavam-se entre si por generosa área livre e 

verde, e contavam com o apoio de comércio local, escola, creche e vários serviços, 

notadamente públicos. A ocupação foi planejada a fim de garantir a diversidade social 

dos grupos contemplados (como acontece na cidade tradicional), e promover 

sociabilidades. 
Enquanto construção social, a forma construída distribui características e 
qualidade, oportunidades e constrangimentos, propõe regras de uso e 
recursos de ocupação. Nesta perspectiva os espaços resultantes da 
programação conferirão diferentes oportunidades sociais aos seus 
utilizadores na medida em que, enquanto espaços socialmente 
construídos, são originários de um processo de seleção das dimensões 
críticas de ação por parte daqueles implicados na sua edificação 
(NUNES, 2007, p. 187). 

Apesar de algumas experiências positivas, os problemas genéricos continuaram. 

Um estudo baseado em uma série de entrevistas conduzidas entre 1982 e 1985 realizado 

no conjunto New Town of Harlow (construído pós 2ª Guerra), em Essex, Inglaterra, 

revelou um bom exemplo da inadequação entre os princípios modernos e a cultura e 

necessidades dos moradores (ATTFIELD, 2006). Para subsidiar a redução de custos e 

economizar espaço, esse conjunto foi construído utilizando os princípios da planta livre, 

porém, rapidamente os moradores criaram divisões internas (principalmente entre sala de 

estar e sala de jantar, ou entre cozinha e sala de jantar), o que resultou em ambientes muito 
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pequenos. Além disso, como os moradores tinham mobiliário e equipamentos adquiridos 

no comércio local ou que usavam em suas casas anteriores, e que eram diferentes daqueles 

imaginados pelos arquitetos, muitas famílias precisaram acomodar geladeiras ou 

máquinas de lavar em varandas ou halls de entrada, pois suas dimensões eram 

inadequadas àquelas casas. (especialmente no início da ocupação). 

Em linhas gerais a autora defende que os moradores não eram alheios ou negavam 

o moderno, apenas tinham uma interpretação do espaço diferente daquela idealizada pelos 

arquitetos. Para exemplificar essa afirmação usa o caso de uma moradora que considerava 

as casas modernas mais práticas que as casas tradicionais (em que havia crescido), porém, 

ao contrário da versão dos arquitetos, sua interpretação de modernidade 
incluía a exposição de ornamentos não funcionais representando memórias e 
gostos pessoais na mesma medida em que exibia vários itens contemporâneos 
que mostravam sua interpretação da estética moderna (ATFFIELD, 2006, p. 
75) 11.  

Aos poucos, foi-se percebendo que a arquitetura, e – inserida nesse universo – a 

arquitetura das habitações sociais, não poderia se resumir a parâmetro dimensionais e 

funcionais. O questionamento da marginalização da importância da cultura e da estética 

popular, com suas histórias e simbologias, assim como a importância de se considerar as 

necessidades dos habitantes, passaram a permear as reflexões sobre arquitetura e 

habitação (MEDRANO, 2007). Como exemplo dessas mudanças, Fonseca Jorge (2013), 

que estudou cerca de 200 projetos de habitação mínima produzidas ao longo do século 

XX, fez uma comparação entre as características da cozinha de Frankfurt e sua relação 

com o espaço da habitação e as novas relações que surgiram no pós-Segunda Guerra.  

Segundo o autor, a cozinha de Frankfurt representava a filosofia funcionalista, na 

qual a única função deste espaço seria o preparo das refeições por uma única pessoa – 

portanto, um ambiente passível de padronização, o que garantiu a pré-fabricação de seu 

mobiliário, equipamentos e arranjo, independentemente do local para o qual fora pensada. 

Esse era apenas um exemplo da ideia vigente de projeto universal. Porém, ao estudar os 

projetos realizados a partir da década de 1950, o autor notou variações relacionadas à 

localização geográfica, nos modelos de cozinhas, ou nas relações desta com o restante da 

unidade habitacional (Figuras 6 e 7).  

 
11 Tradução livre da autora do original em ingles: “Unlike the architects’ version, this occupant’s 
interpretation of modernity included the display of ornamental non-functional objects representing 
memories and personal associations as well as a number of contemporary items showing her interpretation 
of the modern aesthetic” (ATFFIELD, 1999, p. 79). 
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Figura 6 – Projeto de habitação nórdico com modelo de cozinha corredor mais integrada à sala (Otaharju, 
1957; arquitetos Kaija e Heikki Siren) 

 
Fonte: Fonseca Jorge (2013, on-line) 

 

Figura 7 – Projeto de habitação italiana com modelo de cozinha mais reservada com espaço de refeição 
anexo (Sorgane, 1968; arquiteto Leonardo Savioli) 

 

Fonte: Fonseca Jorge (2013, on-line) 

Tais projetos apresentavam espaços menos padronizados, e procuravam refletir as 

nuances culturais das diferentes regiões, sendo, portanto, mais sensíveis ao perfil dos 

diferentes usuários.  

Cada uma destas soluções esconde uma raiz cultural que revela o tipo de 
relações que estabelecem familiarmente ou entre conhecidos e que ganharam 
o seu lugar após a tentativa de homogeneização do espaço à escala 
internacional. (...) O modo de vida mais liberal dos nórdicos induziu a relações 
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menos rígidas entre os espaços da casa. No espaço comum da célula, onde se 
procura interligar os espaços, começa a desenhar-se um Tipo que parece ser 
popular no final dos anos 1950: uma cozinha corredor, perpendicular à 
fachada, com uma zona para mesa junto desta, aberta para a sala de estar. (...) 
no Pós-Guerra italiano o ‘retorno’ a modos de vida mais convencionais 
induziu à escolha de sistemas organizativos onde a cozinha surge como um 
local privado face a elementos externos. Outras derivações consistem no 
‘nicho’ para a cozinha com uma zona de refeições anexa (...) (FONSECA 
JORGE, 2013, on-line) 

Ou seja, o conceito de habitação mínima, centrado apenas nas necessidades 

funcionais foi sendo gradativamente questionado, dando lugar a uma interpretação mais 

subjetiva e relativa do que vem a ser o “mínimo”. Sob essa nova ótica, além de comportar 

equipamentos e espaços de atividades, o espaço da casa também deve atender noções 

culturais relacionadas a necessidades de espaço e privacidade; entendendo-se que uma 

grande restrição espacial pode provocar insatisfações e perturbações (CASELLI, 2007; 

PORTAS, 2004).  

Tramontano (2003) ressalta que ao se falar em habitação mínima inicialmente se 

imaginava que ela seria idealizada para uma família de 4 ou 5 pessoas, no entanto com o 

tempo os padrões e variedades de famílias mudaram, atualmente havendo, inclusive, a 

possibilidade de se pensar em um mínimo para apenas uma pessoa. Nesse sentido, por 

exemplo, o programa de indicadores do Banco Mundial, com reflexo no Programa Habitat 

das Nações Unidas, oferece uma perspectiva, de cunho mais quantitativo, de acordo com 

os quais 
a qualidade da habitação é expressa por meio do tamanho das unidades 
relativamente ao número de habitantes, e pode ser medida por meio da área de 
piso por pessoa, pessoa por quarto, quartos por unidade habitacional, oferta de 
banheiros, cozinhas e sanitários. A qualidade da construção é quantificada 
pelo número de unidades com materiais duráveis, e a extensão da provisão de 
serviço e infraestrutura. Essa noção de qualidade refere-se a aspectos 
quantitativos em termos de adequação espacial e provisão de infraestrutura, 
deixando em aberto outros aspectos de qualidade arquitetônica (MAYER, 
2012, p. 48-49). 

Sob outra perspectiva, Boueri Filho (2008) defende a aplicação dos 

conhecimentos da ergonomia ao projeto da habitação desde sua concepção, que considera 

um importante fundamento das decisões projetuais. O autor, que trabalhou essa ideia 

desde seu mestrado e doutorado (BOUERI FILHO, 1985 e 1989), recomenda que o 

arquiteto projete a partir da composição das atividades propostas pelo programa para cada 

ambiente, estratégia que se apoia no que denomina “espaço de atividades”, descrito como 
a superfície necessária e suficiente para que uma pessoa possa desenvolver 
qualquer atividade sem interferência ou restrição provocada por mobiliário, 
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equipamento e/ou componentes do edifício. (...) Para o projeto de arranjo do 
ambiente, a composição dos espaços de atividades é feito pela aplicação das 
técnicas de layout (BOUERI FILHO, 2008, p. 7).  

De fato, o debate acerca da área mínima aceitável para uma habitação não é 

recente e não gira apenas em torno da simples definição de dimensões relacionadas ao 

layout básico do mobiliário, mas também envolve necessidades relativas ao conforto 

ambiental e discussões no campo das relações pessoa-ambiente, entendendo-se que a 

noção do “mínimo” não pode ter como base apenas questões de exigência física das 

atividades domésticas, mas também devem considerar as exigências psicossomáticas dos 

moradores e as especificidades de cada população (FOLZ; MARTUCCI, 2007).  
Existem vários estudos que utilizam diferentes índices para mesurar a 
densidade habitacional: número de pessoas por domicílio, metro quadrado por 
pessoa ou pessoa por cômodo. O mais usual é analisar esses índices 
conjuntamente para não incorrer em distorções que possam mascarar situações 
impróprias, como no caso da superfície por habitante que pode não estar 
oferecendo privacidade necessária, embora a área seja suficiente. Portanto, 
nesse caso, seria interessante observar também o número de pessoas por 
cômodo. Outro aspecto importante de se destacar, é que a densidade por si só 
não demonstra o modo como as pessoas usam o espaço u como percebem o 
espaço (FOLZ; MARTUCCI, 2007, p. 30). 

 Apesar dessa compreensão, Folz (2008), alerta que atualmente o projeto da 

habitação social ainda permanece predominantemente pautado no uso de normas 

ultrapassadas, sendo essencial ressaltar que 

o espaço físico é definido pelas atividades que, por sua vez, são determinadas 
por características antropométricas e mecânicas das ações. No entanto, o 
espaço mínimo exigido não pode ser a simples somatória das áreas necessárias 
para cada função (PORTAS, 1969, apud FOLZ, 2008, P. 113). 

 
Nesse campo nota-se que, embora nos últimos 30 anos diversos estudos de 

Avaliação Pós-Ocupação (APO) em empreendimentos de HS tenham evidenciado tal tipo 

de inadequações, elas continuam a se repetir na produção mais recente de HS no Brasil. 

Autores como Abiko e Ornstein (2002), Villa, Saramago e Garcia (2015), Souza e Elali 

(2017), entre outros, apresentam estudos cujos resultados demonstram as frequentes 

modificações realizadas pelos moradores nas unidades (evidenciando a necessidade de 

adequações para melhor acomodação das famílias) ou o vandalismo presente nas áreas 

comuns (denotando o fraco vínculo dos moradores com essas áreas). Villa, Saramago e 

Garcia (2015) ressaltam que o modelo de tipologia tripartida (Figura 8) que ainda se 

repete, parece defasado em relação aos novos perfis de famílias, às necessidades 

contemporâneas e à dificuldade dos moradores terem de adaptar seus espaços, o que 
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muitas vezes se relaciona à grande incidência de edifícios construídos em alvenaria 

estrutural, o que dificulta a flexibilidade/adaptabilidade da habitação.  
 

Figura 8 – Exemplo de tripartição em habitação térrea na cidade de Uberlândia – MG 

 
Fonte: Villa, Saramago e Garcia (2015, p. 13) 

 
Uma provável justificativa para tantos índices de insatisfação nas unidades 
habitacionais avaliadas se refere notadamente à repetição de tipologias 
tripartidas (em setores social, íntimo e de serviços), concebidas 
frequentemente para as famílias burguesas nucleares tradicionais. Contudo, 
várias são as transformações pelas quais passou a sociedade brasileira desde 
que tal modelo foi inicialmente idealizado, tais como: a inserção da mulher no 
mercado de trabalho, com a consequente alteração dos papéis sociais; o 
aparecimento de diferentes formações familiares, não tradicionais (...); e a 
introdução de tecnologia e de equipamentos inovadores no ambiente 
residencial, levando ao surgimento de outras modalidades de lazer doméstico, 
as transformações nas noções de privacidade e de individualidade e à 
transferência de atividades laborais para o espaço de morar. Assim, (...) 
frequentemente são realizadas mudanças nas habitações de baixo custo. No 
caso deste estudo, as principais mudanças foram realizadas pela tipologia 
“casa”, (...). Não obstante, os moradores dos apartamentos, realizaram 
reformas nos aspectos que podiam intervir – visto que a grande maioria dos 
apartamentos destinados ao PMCMV é de alvenaria estrutural, o que 
impossibilita modificações significativas na organização espacial dos 
apartamentos (VILLA, SARAMAGO, GARCIA, 2015, p. 125).  
 

Ao se questionar o excesso de valorização da funcionalidade e da economia em 

detrimento da adequação da habitação social aos modelos de vida dos moradores, coloca-
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se em evidência a importância da qualidade de vida dos habitantes, que só poderá ser 

conseguida aliando-se questões funcionais e fisiológicas às questões culturais, sociais e 

psicológicas. Ou seja, além da economia construtiva, a habitação social deve ser provida 

de habitabilidade, a fim de que não apenas venha a resolver as questões numéricas do 

déficit habitacional, mas também se configure como um eficaz modo para enfrentamento 

das questões de qualidade da moradia.  
 

 3.2 O CONCEITO DE HABITABILIDADE 

A habitabilidade pode ser inicialmente compreendida como a adequação do 

objeto casa ao ato de morar, compreendendo atributos que atendem às questões funcionais 

do habitar, os quais interferem na qualidade de vida e comodidade dos moradores, e na 

satisfação das suas necessidades físicas, psicológicas e socioculturais (BONDUKI, 2001; 

GOMES, 2012). Em outras palavras:  
Primeiro (...) é preciso a área para as funções essenciais que se desenrolam 
numa casa, tomadas num sentido físico (caber uma cama, movimentar-se na 
cozinha, etc.) e num sentido fisiológico (cubagem12 e renovação de ar 
suficientes, por exemplo). (...). Em segundo lugar, é preciso o espaço para a 
vida harmônica da família, para possibilitar as distancias psicológicas entre as 
pessoas e seu isolamento, quando necessários, para abrigar a reunião dos 
membros sem constrangimento (PORTAS, 2004, p. 128).  
 

Outrossim, autores como Bonduki ( 2001), Vilaça e De La Mora (2004), Cohen 

et al. (2007) e Gomes (2012) defendem ser preciso ter em mente que a habitabilidade não 

diz respeito apenas às condições da unidade habitacional, mas em sua relação com o todo, 

o conjunto e a cidade  Assim, podemos inferir que 
as condições de habitabilidade se referem não apenas às questões relacionadas 
à unidade habitacional em si, mas à configuração urbana, de posse da terra, de 
oferta de infra-estrutura, equipamentos comunitários e serviços públicos, 
condições de higiene e salubridade bem como de acesso e mobilidade 
(VILAÇA; DE LA MORA, 2004, p. 5).  

 Cohen et al. (2007) apresentam, assim, uma divisão do conceito, em 

habitabilidade da unidade habitacional e habitabilidade urbana. À primeira 

(habitabilidade da unidade) se relacionam questões de conforto ambiental (luminoso, 

térmico, acústico e tátil), segurança do usuário e salubridade domiciliar. Para tanto, a 

unidade deve apresentar, no mínimo, quarto, sala, banheiro e cozinha e as divisórias 

internas devem apresentar privacidade; o material de construção empregado deve ser 

 
12 Em Portugal, diz respeito ao dimensionamento volumétrico do ambiente. 
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durável e resistente; as instalações elétricas e hidráulicas devem ser bem instaladas e 

seguras; os ambientes devem ser ventilados e bem iluminados. A essa lista Souza e Elali 

(2017) acrescentam a importância do dimensionamento adequado e funcionalidade dos 

cômodos como fatores importantes para a qualidade do espaço doméstico.  

A segunda dimensão (habitabilidade urbana) parte do pressuposto de que a 

habitação “deve ser entendida em um sentido mais abrangente e sistêmico, no sentido de 

pertencimento, de usufruto e direito à cidade” (COHEN et al., 2007, p. 194) e está ligado 

“à escala municipal e ao direito aos moradores de HS de receber infraestrutura/serviços e 

equipamentos públicos, através de uma malha urbana acessível” (SOUZA; ELALI, 2017, 

p. B01-03). Para isto, é importante o acesso da população à rede de infraestrutura urbana 

e aos equipamentos públicos. Esses equipamentos comunitários (como escolas, postos de 

saúde e de segurança, praças, quadras, pontos de ônibus, centros comunitários, dentre 

outros) devem estar dispostos de forma a promover a sociabilidade da comunidade; 

devem ser pensados de acordo com os anseios e potencialidades locais. O acesso ao 

transporte também é fundamental para a habitabilidade urbana. Os conjuntos devem ser 

implantados de forma a se evitar longos percursos, onde as pessoas não precisem 

caminhar mais que 10 minutos até um ponto de ônibus, que deve ser protegido das 

intempéries. O transporte público deve ser priorizado, e o uso da bicicleta, incentivado e 

facilitado (VILAÇA; DE LA MORA, 2004, SOUZA; ELALI, 2017). No entanto, estudos 

evidenciaram que, como a maioria dos conjuntos do MCMV foi implantada em subúrbios 

periféricos em grandes áreas urbanas, houve uma redução da mobilidade das famílias que 

passaram a habitá-los, afetando diretamente o acesso a empregos, escolas, serviços de 

saúde e sociais, e até às possibilidades de recreação (KOWALTOWSKI; et. al., 2015).  

Indicando a necessidade de trabalhar essas duas dimensões, mas também de 

entender o ‘empreendimento em si’ como um elemento fundamental para a qualidade de 

vida em HS, Souza e Elali (2015; 2017) ressaltam a importância de investigar-se três 

dimensões da habitabilidade: a unidade habitacional, o conjunto e o contexto urbano. 

Estabelecendo uma transição entre o microssistema (moradia individual) e o 

microssistema (cidade), o conjunto pode ser entendido como um espaço no qual 

acontecem as sociabilidades próximas e que influencia significativamente na identidade 

dos moradores, bem como o local onde devem se fazer presentes os serviços mais 

diretamente associados às suas demandas cotidianas (SOUZA; ELALI, 2017). Nesse 

contexto, as autoras ressaltam a importância da quantidade e qualidade das áreas comuns 
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de circulação e dos espaços livres (estacionamentos, áreas verdes e espaços de convívio) 

serem suficientes para oferecer segurança e terem manutenção adequada.  

Sob esse ponto de vista, o estudo da habitabilidade da unidade habitacional está 

relacionado ao conforto ambiental proporcionado, à segurança do usuário e à salubridade 

do domicílio, inclusive no que se refere ao seu programa (no mínimo composto por sala, 

quarto, banheiro e cozinha) e conter divisórias internas que proporcionem privacidade. 

Em entrevista à pesquisadora a respeito de um levantamento bibliográfico de artigos sobre 

os empreendimentos do MCMV, a Profa. Dra. Doris Kowaltowski comentou que grande 

parte daqueles estudos evidenciaram queixas dos moradores à cerca da privacidade 

(devido à proximidade das edificações), da pequena área das unidades para famílias com 

mais de três pessoas e de dificuldades relativas ao conforto térmico. Com relação ao 

último ponto, a entrevistada citou Destri (2019, p. 84), defendendo que “recursos 

arquitetônicos simples, como avaliação prévia da orientação solar e adoção de ventilação 

cruzada, sejam empregados nos projetos, a fim de evitar danos maiores no futuro”.  

Por sua vez, a habitabilidade do conjunto (ou do empreendimento) diz respeito 

ao espaço de transição entre a moradia e a cidade, pois neste local devem estar presentes 

os serviços demandados no dia a dia pelos moradores e nele acontecem as sociabilidades 

próximas (que influenciam na sua identidade). Finalmente, a habitabilidade urbana se 

relaciona ao “direito à cidade”, entendendo a habitação como parte deste sistema maior, 

de modo que seu morador deve ter acesso à rede de infraestrutura urbana e aos 

equipamentos públicos (Quadro 1).  

Quadro 1 - Indicadores das dimensões de habitabilidade 

Fonte: Souza e Elali (2017). 
 

Outra questão importante nesse campo abrange as esferas sociais e psicológicas 

do indivíduo e se relacionam aos sentimentos de identidade de lugar e pertencimento dos 

usuários com seu local de moradia (BARROS, 2012).   
A habitabilidade e o bem estar são atributos do sujeito e do objeto e surgem 
no encontro vivido do habitante e da habitação, um encontro que não é mera 
contemplação, mas envolve o uso, o atendimento de algumas necessidades e 
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desejos por parte do espaço projetado e construído e um tempo em que se 
constitui a familiaridade do espaço com aquele que o habita. (...) A 
habitabilidade de um espaço cria o bem-estar quando se conforma um meio 
através do qual o habitante se conquista, se identifica, se vê abrigado em seus 
costumes, seus hábitos, e encontra no habitat um modo de se ter, de encontrar-
se depois de girar o mundo, a cidade ou o dia de trabalho (BRANDÃO, 2005, 
p.1).  

Putnam (2006) define o habitar como o local onde as pessoas se situam em 

relação ao mundo e considera que “o limite do lar é ainda a demarcação espacial 

culturalmente mais significante e a maneira pela qual a disposição da casa é elaborada ao 

longo dos estágios da vida proporciona os termos chave para a organização do passado, 

presente e futuro do indivíduo13” (PUTNAM, 2006, p. 144). Ainda sobre as questões de 

limites, Portas (2004) ressalta a importância desses limites (da casa para o meio externo, 

mas também os limites no interior da casa) para adequação à necessidade da intimidade 

de seus moradores.  
A explicação da noção de intimidade de uma família encontra-se nesse ponto: 
existe um segredo – parte da vida interior que não pode ser comunicada 
completamente – em cada pessoa, que justifica a salvaguarda da identidade 
individual mesmo no seio de um grupo tão íntimo como o é a família; mas 
existe ainda um segredo da família em relação ao exterior, que reúne a vida 
secreta dos seus membros, a integra e a defende. Só a vontade familiar deverá 
quebrar tal intimidade- o contorno do seu espaço, portanto, deverá garantir 
com precisão – e apenas – o exercício dessa vontade (PORTAS, 2004, p. 20). 

 
Portanto, além dos atributos materiais, de conforto ambiental e urbano, também 

é importante que o projeto da HS leve em consideração o perfil do usuário final, ou formas 

de fazer com que a moradia possa se adequar da melhor forma possível aos diversos perfis 

de usuários e à realidade sociocultural de uma determinada comunidade.  
O habitar é um conceito que extrapola o objeto edificado, expandindo-se ao 
entorno imediato da moradia, revestindo-se de características subjetivas 
inerentes à relação que se estabelece entre o(s) morador(es) e o ambiente 
sociofísico que o(s) recebe (ELALI; PINHEIRO, 2013, p. 15).  

Como pressuposto para a atividade nessa área, ressaltamos que um edifício não 

é definido apenas por suas propriedades construtivas, condição que é ainda mais evidente 

no caso da habitação, que, como edificação destinada ao abrigo do indivíduo ou grupo 

familiar, assume considerável importância para a qualidade de vida de seus moradores. 

Além disso, ao se levar em consideração, no processo de projeto, a diversidade dos 

 
13 Em tradução livre: “The boundary of the home is still the most culturally significant spatial demarcation, 
and the way in which homemaking is elaborated through life stages provides key terms of ordering one´s 
past, present, and future” (PUTNAM, 2006, p. 144) 
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usuários, de suas expectativas e de suas ações, também se contribui para a diminuição da 

probabilidade de reformas ineficientes e não planejadas (IMAI, 2013).  

Outra qualidade que podemos associar à habitabilidade dos conjuntos 

habitacionais, e que não se relaciona diretamente às questões materiais e construtivas da 

edificação, é a estética. Como destacam Reis e Lay (2013), a relevância estética do 

ambiente construído se dá com fatores psicológicos, sociais, econômicos e políticos e 

ainda, conforme pesquisas realizadas na Grã-Bretanha, a aparência dos conjuntos está 

entre os fatores que mais influenciavam a satisfação dos moradores e “uma avaliação 

positiva da aparência tendia a corresponder a uma avaliação positiva do conjunto”(REIS; 

LAY, 2010, p. 99). Kowaltowski também aponta a monotonia estética, provocada pela 

repetição de soluções iguais ou muito similares como um dos problemas identificados em 

empreendimentos do MCMV por diversos estudos (DESTRI, 2019). No entanto, não se 

pode ignorar que, em muitos casos de conjuntos habitacionais habitados por população 

com baixo poder financeiro, ou mesmo em situação de vulnerabilidade social, a 

insatisfação com a aparência do local pode estar relacionada à degradação os espaços e 

construções.  

 Assim, para que se tenha habitabilidade é necessário que se pense em diversos 

fatores (funcionais, fisiológicos, sociais, culturais, formais e estéticos) ainda na fase de 

projeto, levando-se em consideração as três escalas que envolvem esse projeto: urbana, 

do empreendimento e da unidade habitacional.  

 

2.3 O PROJETO DA HABITAÇÃO SOCIAL 

O projeto de HS pode ser considerado como um projeto complexo, pois envolve 

questões próprias do projeto de arquitetura e do planejamento urbano, questões 

econômicas e orçamentárias e questões sociais, além de ser recomendado que também 

envolva questões de impacto ambiental e sustentabilidade. A literatura o aponta como 

 
um dos mais difíceis na medida em que qualquer gesto pressupõe um controle 
muito grande de custos, uma racionalização extrema, que infelizmente traduz-
se numa pobreza de propostas muito graves. Em diversos momentos, a 
habitação para pobres foi entendida como habitação pobre, de ideias pobres e 
de baixa qualidade (BENETTI, 2012, p. 15).  

Por se tratar de um tipo de projeto no qual, geralmente, o usuário final só tem 

acesso à moradia quando está finalizada/executada, o projetista precisa prever as 
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necessidades de um usuário padrão. O projeto ideal deve ser flexível o suficiente para 

poder se adequar à diversidade de tipos de famílias e moradores a que servirão as 

moradias projetadas.  

Refletindo os elementos da habitabilidade indicados no item anterior, Baptista e 

Nascimento (2010) indicam que no projeto de habitação social é possível distinguir três 

níveis de espaços: o espaço privado, o espaço comum e o espaço público. O primeiro é 

correspondente ao espaço interno das unidades habitacionais, as moradias propriamente 

ditas. O espaço comum pode ser dividido em espaço semiprivado (que pertence ou é 

utilizado por moradores de um prédio ou um grupo de prédios do conjunto, por exemplo) 

e espaço semipúblico (que pertence ou é utilizado pelos moradores de todo o conjunto), 

ambos sob responsabilidade dos moradores vinculados a cada local, sendo as decisões 

sobre eles definidas coletivamente. O espaço público é aquele que pertence ao Estado, 

sendo este utilizado por moradores e não moradores, mas de responsabilidade do poder 

público. Assim, a seguir, serão apresentadas as particularidades de cada um destes níveis 

de espaço, partindo-se da maior escala (a da cidade) para a menor (interior das unidades 

habitacionais).  

 

2.3.1 O espaço público e o espaço comum 
 

Tema central para a reestruturação urbana pós-revolução industrial, o projeto da 

habitação social deve considerar o contexto urbano em que se insere, pensando na cidade 

em seu conjunto, evitando intervenções desconectadas (NAGLE, 2014; RUBANO, 

2008). Ainda assim, as políticas públicas voltadas à habitação, muitas vezes reproduzem 

modelos ultrapassados e inadequados à otimização da infraestrutura, às perspectivas de 

expansão e às densidades urbanas. Repete-se o modelo da casa isolada no lote e dos 

conjuntos habitacionais implantados em áreas distantes e sem urbanidade, com repetição 

de tipologias e baixas densidades (RUBANO, 2008). A densidade se torna importante, 

uma vez que “fatores como a simplificação do espaço público e a falta de densidade 

suficiente, leva ao abandono e empobrecimento do espaço urbano” (NAGLE, 2014, p. 

15). Esse modelo de implantação também tem implicações na questão do aumento dos 

limites das cidades para os subúrbios, que por sua vez impactam questões econômicas 

relacionadas à infraestrutura da cidade e de transportes (PORTAS, 2004).  

Outro fator importante na análise da qualidade do projeto de empreendimentos 

de HS é a relação do projeto com as preexistências urbanas, com seu entorno imediato, 
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bem como a estruturação dos sistemas de acesso e circulação, a articulação do projeto 

com as estruturas urbanas preexistentes, as relações entre a rua e a quadra (RUBANO, 

2008). Nessa perspectiva, Portas (2004) faz ressalvas, pelo seu isolamento em relação à 

cidade já existente, ao modelo difundido pelos arquitetos modernistas de conjuntos 

habitacionais com meios de vida autônomos (a exemplo da Unidade de Habitação de 

Marselha), com espaços coletivos proporcionais e destinados aos seus moradores, onde a 

unidade-conjunto predomina sobre a célula familiar.  

Barros e Pina (2008) destacam a importância da qualidade de urbanidade como 

forma de elevação da qualidade dos conjuntos. Para que possa expressar esse senso, as 

autoras destacam que o projeto deve apresentar sensibilidade ao ambiente construído e 

natural existente; conectividade, legibilidade e sustentabilidade social; e identidade. 

Ainda, o projeto deve permitir densidades elevadas, multiplicidade de formas de 

agrupamentos e “uma continuidade que garante estreitas e mútuas relações entre as 

células concebidas sempre como partes do todo (...) valendo os edifícios como limites de 

verdadeiros espaços sociais comunicantes” (PORTAS, 2004, p. 95).  

As áreas semipúblicas são os espaços de uso coletivo de parte dos moradores do 

conjunto habitacional ou de toda sua população, e que possibilitam a transição entre as 

áreas públicas e as privadas. Elas são tão importantes para a qualidade final do projeto 

quanto as unidades habitacionais, no entanto, é comum encontrar casos em que esses 

espaços são mal planejados, facilitando e até impulsionando o processo de deterioração 

dos conjuntos (NAVAZINAS, 2007). Como muitas dessas populações são carentes 

economicamente, a manutenção de áreas sob sua responsabilidade é difícil. Embora, parte 

das ações para minimizar esse problema não esteja diretamente relacionada às decisões 

de projeto (como, por exemplo, dar preferência a colocar em um mesmo empreendimento 

pessoas com origem semelhante, alojar mais aproximadamente pessoas que mantenham 

vínculos sociais prévios ou, ainda, fornecer apoio técnico para a autogestão da 

comunidade, dentre outras), é necessário avançar no entendimento  
das ações e dos conceitos projetuais que podem ser adotados para evitar que 
se multipliquem também os problemas de gestão condominial nesses novos 
empreendimentos (...). um bom projeto é sempre muito importante, mas a 
análise da qualidade do projeto deve contemplar alguns parâmetros 
específicos relacionados ao risco de problemas condominiais, para que esse 
tipo de problema possa ser minimizado (SANCHES, MORETTI, 2013, on-
line).  

Segundo o Programa Nacional de Habitação Urbana (PNHU), os 

empreendimentos de HS devem dispor de uma infraestrutura básica que inclua vias de 
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acesso, iluminação pública e soluções de esgotamento sanitário e de drenagem de águas 

pluviais, ligações domiciliares de abastecimento de água e energia elétrica (DE 

MEDEIROS RAPOSO, 2014).  

As áreas comuns podem ser definidas pela sua forma, sendo determinadas como 

abertas, fechadas, descobertas ou cobertas. Podem ser os espaços imediatamente externos 

às unidades habitacionais ou aqueles que fazem conexão entre elas e o espaço público. 

Nos conjuntos com edificações multifamiliares, são as áreas internas aos edifícios, como 

halls e corredores, e também áreas com equipamentos comuns aos moradores – portarias, 

áreas recreativas, estacionamentos, entre outros. Podem, também, ser configuradas como 

espaços livres, sendo o espaço sem a edificação, o espaço entre elas ou ainda o espaço 

residual, que sobrou após a locação da parte edificada. É, assim, um espaço determinado 

pelas edificações. No entanto, pode-se inverter essa relação de causa e efeito, quando se 

pensa o espaço livre em conjunto com as edificações (NAVAZINAS, 2007). 

Legislações referentes a uso e parcelamento do solo e códigos de edificações 

específicos de cada município interferem no projeto da HS e das suas áreas comuns. Os 

projetos devem ser adequados a uma série de parâmetros, relacionados às legislações 

edilícias, normas de segurança e ainda, referências estabelecidas por algumas companhias 

de habitação. A incidência dessas legislações vai de um plano urbanístico ao da 

edificação. Interferem diretamente nas áreas comuns, que são quantificadas, por conta de 

índices específicos e delimitadas (NAVAZINAS, 2007).  

É importante, ao se planejar as áreas comuns e seus equipamentos, ter-se em 

mente que os futuros moradores do empreendimento serão responsáveis pelos custos de 

manutenção dos mesmos. Destaca-se a importância das áreas comuns, por serem os locais 

onde a sociabilidade entre os moradores acontece. Além disso, como as unidades 

habitacionais tendem a ter dimensões reduzidas, a opção para a realização das atividades 

de recreação e lazer são os espaços externos. As crianças precisam desses espaços para 

poder desenvolver atividades importante para seu desenvolvimento sadio, não 

esquecendo da importância do uso de áreas abertas para a saúde dos idosos. Além disso, 

o uso dos espaços abertos pelas crianças tende a promover o uso desses espaços pelos 

adultos (REIS; LAY, 2010). Assim, esses espaços precisam ser pensados com qualidades 

atrativas e seguras, para promover a apropriação dos espaços comuns por todas as faixas 

etárias de moradores. 
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2.3.2 O espaço privado das unidades habitacionais 
 

A conformação do espaço interior da habitação deve ser considerada tão 

importante quanto a forma arquitetônica da edificação, e sobre essa relação, Portas (2004) 

reflete sobre duas formas de se pensar o projeto. O primeiro seria a prática de se projetar 

“do geral (agrupamento) para o particular (fogo14)” (PORTAS, 2004, p. 125), onde a 

concepção do todo pode determinar, com maior ou menor influência, as disposições e 

contornos das unidades habitacionais. O segundo, ao contrário, seria iniciado pela 

concepção espacial da célula e dos acessos e locais comuns (espaços pensados a partir e 

para o indivíduo), encerrando “toda a originalidade do filão orgânico” (PORTAS, 2004, 

p. 125). Ele destaca a importância de cada método e do equilíbrio entre eles, pois o 

primeiro tem uma relação direta com o seu entorno, porém o segundo está mais ligado às 

necessidades dos usuários.  

A maneira como o interior das residências é ocupado interfere diretamente na 

relação que os moradores têm com o espaço edificado e em sua qualidade de vida. Em 

muitas destas residências, o espaço reduzido e delimitado/subdividido em função de um 

perfil padronizado (e conservador) dos usuários e das atividades domésticas, alia-se às 

dimensões dos móveis encontrados no mercado voltado ao público de menor renda 

(ZALITE, IMAI, 2017; ANITELI, TRAMOMTANO, 2016; GUIMARÃES, 

BENEVENTE, 2012; IMAI, 2007), promovendo o surgimento de layouts que geram 

problemas como: inexistência de espaço para estudo ou atividade laboral realizada em 

casa ou ocupação de grande parte do imóvel com essa atividade em detrimento de usos 

como dormir confortavelmente ou preparar alimentos; móveis que ocupam muito espaço 

ou atrapalham a circulação (como mesa de jantar e sofás com grande número de lugares, 

camas kingsize e similares); necessidade de conciliar usos com diferentes exigências 

(descanso, trabalho, lazer, convivência, armazenamento).  

De fato, autores como Villa, Saramago e Garcia (2017) e Anitelli e Tramontano 

(2016) apontam a padronização das unidades como ultrapassada, pois a sociedade atual 

revela múltiplos arranjos e problemáticas, as quais diferem do chamado programa mínimo 

usual que prevê a subdivisão do espaço em um arranjo composto por sala, dois quartos, 

banheiro, cozinha e área de serviço (como, por exemplo, o estabelecido no atual Programa 

Minha Casa Minha Vida). A essa (pseudo)uniformidade programática somam-se as 

 
14 Em Portugal, é um termo usado como sinônimo de unidade habitacional.  
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poucas opções de sistemas construtivos e de materiais de acabamento – que geralmente 

não favorecem a adaptação da residência às necessidades de seus moradores, 

desconsiderando o contexto ambiental, cultural, social ou histórico onde o projeto (e, 

portanto, o futuro conjunto edificado) será inserido. Em vários estudos de APO 

apresentados no livro organizado pelas autoras (VILLA, ORNSTEIN, 2013) e escritos 

por autores de renome nacional na área foi observado como essas inadequações relativas 

ao espaço diminuto e mal organizado (compartimentação, circulação restrita, aberturas 

mínimas e incapacidade para ampliação), comprometem o uso (disposição ou 

incapacidade para conter o mobiliário, sobreposição de usos – como exemplifica a Figura 

9), inclusive as condições de privacidade.  

Figura 9 – Sobreposição de usos em unidade residencial de custos controlado 

 
Fonte: Villa, Saramago e Garcia (2015, p. 14) 

 

Numa análise das exigências das áreas mínimas aplicadas ao Programa Minha 

Casa Minha Vida, Boueri, Pedro e Scoaris (2012) compararam as dimensões de 

mobiliário, equipamentos e respectivos espaços de atividades entre as recomendações do 

PMCMV e aquelas estudadas pelos autores (Quadro 2). Além disso, os autores 

verificaram que os cômodos da cartilha não suportavam a inserção do mobiliário e das 

atividades associadas a eles, apresentando sobreposição de mobiliário e espaços de 

atividades (Figura 10). O texto também apresenta sugestões para a revisão das dimensões 

na planta-tipo (Figura 11), a fim de resolver os conflitos identificados. 
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Quadro 2 – Quadro comparativo: dimensões de mobiliário, equipamentos e respectivos espaços 
de atividade (EA). Dimensões em metros. 

 
Fonte: Boueri, Pedro e Scoaris (2012, p. 8) 
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Figura 10 – Planta-tipo de casa com mobiliário e equipamentos do PMCMV, com sobreposições de áreas 
após atualização dos espaços de atividades – sem escala 

 
Fonte: Boueri, Pedro e Scoaris (2012, p. 9) 

 

Figura 11 – Planta-tipo de casa redimensionada de modo a comportar o mobiliário e equipamento do 
Programa Minha Casa Minha Vida – sem escala 

 
Fonte: Boueri, Pedro e Scoaris (2012, p. 10) 

Mais do que conflitos relacionados às diferenças entre como se imagina que será 

o uso da habitação e o que efetivamente acontece nela, Portas (2004) lembra que na 

elaboração da proposta da casa também há a dificuldade de pensar um espaço que 

comporte as mudanças impostas pelo tempo. É possível “proceder-se uma demarcação de 

áreas se, comparar as exigências presentes com a previsão de evolução das necessidades 

dentro do período atribuído de duração da casa?” - questiona o autor (PORTAS, 2004, p. 

129).  



57 
 

A necessidade de adaptabilidade do projeto da habitação social a diferentes 

perfis de famílias e a mudanças ao longo do tempo e a importância do mobiliário nesse 

processo, também são destacadas por Cantalice e Tinoco (2013), ao observarem que 
nas habitações atuais os móveis agregam diversas funções (...) e com o 
desenvolvimento da sociedade o número de atividades aumentou e o 
mobiliário passou a ser visto como peça fundamental na elaboração destas 
tarefas. Observamos então, que o espaço das habitações precisa ser repensado 
e o mobiliário doméstico adequado a estas. Percebe-se que um fator 
fundamental para esta adequação é a flexibilidade, ou seja, peças de mobiliário 
que agreguem diversas funções e possam ser utilizadas em vários ambientes 
(CANTALICE; TINOCO, 2013, p. 9).  

Verifica-se que a flexibilidade pode ser um dos fatores que auxiliariam nessa 

melhor adaptação das moradias aos inúmeros perfis de usuários. A versatilidade e as 

possibilidades garantidas por componentes flexíveis são importantes nas habitações de 

interesse social, ou em qualquer outra habitação com área reduzida, uma vez que  
a utilização de elementos convertíveis (...) podem permitir flexibilidade na 
separação e recomposição contínua do espaço. Objectos de mobiliário técnico 
podem desaparecer transformando-se e participando em contínuos jogos de 
modificações. (...) um mesmo lugar pode ter diferentes funções ou mesmo 
todas as funções necessárias ao acto de habitar (PAIVA, 2002, p. 169). 

Desta forma, o mobiliário pode contribuir para um melhor aproveitamento do 

espaço sendo escamoteável, multifuncional, dobrável, ou ainda, servindo como divisória 

de espaços. Nessa última função, apresenta a vantagem da fácil adaptação e economia de 

espaço, se confundindo com a parede e se tornando polifuncional (FINKELSTEIN, 

2009).  Nessa categoria, a autora também inclui como elementos facilitadores na 

subdivisão ou integração do espaço as portas e painéis de correr, pivotantes e dobráveis 

e mobiliário projetado, como estantes vazadas, balcões baixos e armários com duas faces. 

No entanto, isso é apenas uma hipótese e é preciso auferir se realmente, essa pode ser 

uma das soluções para a melhoria da habitabilidade nas moradias de interesse social, 

levando-se em conta os possíveis custos dessas soluções. 

Ao discutirmos essas particularidades de projeto, decorrentes de estudos, 

observações e proposições ao longo de mais de um século de história, é possível perceber 

que falar em projeto de HS não se limita a conjuntos habitacionais ou simples redução da 

área da unidade habitacional. Ela é composta de várias escalas de projeto e intervenção, 

e além de questões mais objetivas de projetos, sua proposta deve responder à problemas 

sociais, culturais e econômicas e mesmo a questões mais subjetivas, como as aspirações 

e expectativas da população atendida. A tipologia escolhida, a forma de intervenção, sua 
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localização em relação ao meio urbano deve ser estudada caso a caso, e o usuário e a 

realidade local devem ser protagonistas nas definições das diretrizes projetuais. Por 

conseguinte, assim como é importante entender a trajetória da habitação social no 

contexto mundial e como esse caminho conduz ao entendimento que temos hoje a respeito 

das suas questões projetuais, também é relevante entendermos nossa realidade local e 

como as particularidades sociais e urbanas do Brasil se rebatem na forma como se projeta, 

nos problemas relacionados à habitação e no ensino de HS no país. 
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3. NOTAS SOBRE O ENSINO DE ARQUITETURA E 
URBANISMO E A HABITAÇÃO SOCIAL NO BRASIL 

 

A introdução do ensino acadêmico da Arquitetura no Brasil se iniciou com as 

ações da Missão Cultural Francesa, que aportou no Rio de Janeiro no ano de 1816 com a 

incumbência de introduzir no país o conhecimento artístico europeu e viabilizar o projeto 

de ensino artístico no país. Em 1826, é fundada a Academia Imperial das Belas Artes e 

tem início o ensino oficial das artes no Brasil, incluindo a Arquitetura, de acordo com o 

modelo da academia francesa (UFRJ, 2010). Nesse período, a Arquitetura era 

desenvolvida e ensinada de acordo com os cânones arquitetônicos europeus e voltada a 

grandes edifícios, “já que o conceito dominante até fins do século era de que a arquitetura 

estava reservada para programas de ‘melhor estirpe’, como os templos palácios, teatros e 

edifícios públicos” (GRAEFF, 1986).  

Naquele momento, e ainda até as primeiras décadas do século XX, o principal 

critério para definição das áreas habitacionais se restringiam às preocupações e preceitos 

higienistas. Nesse período, a demanda por habitação já se acelerava em cidades como Rio 

de Janeiro e São Paulo, tanto devido a migrações internas, quanto pela chegada de 

imigrantes estrangeiros. A resposta a essa demanda por novas construções habitacionais 

foi o desenvolvimento de edificações concebidas e construídas por mestres artesãos: 

habitações com alta densidade, instalações sanitárias coletivas e pouca entrada de luz e 

ventilação – os chamados cortiços (COELHO, 2017). 

Em 1889, com a Proclamação da República, a Academia Imperial de Belas Artes 

se transformou na Escola Nacional de Belas Artes (ENBA), mas manteve a tradição 

tratadista e estilística da fase imperial. Até então, era a única escola de arquitetura do 

Brasil, mas devido a mudanças nas condições do mercado de trabalho ocorridas no final 

do século XIX, surgiram novos cursos de arquitetura nas principais cidades do país, 

vinculados às Escolas de Belas Artes ou Engenharia (SALVATORI, 2008).  

No século XX, além da grande movimentação política, houve a expansão das 

ideias do Movimento Moderno, ambas com amplos reflexos na Arquitetura. Parte dessa 

efervescência refletia o chamado período “entre guerras” europeu (décadas de 1920 e 

1930), quando a ascensão da Social Democracia em países como a Alemanha e a Itália, 

fez emergir novos paradigmas sociais. Eles passaram a fomentar as reflexões no recém-

criado Congresso Internacional de Arquitetura Moderna (CIAM) que, desde sua primeira 
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versão (ocorrida em La Sarraz, França, em 1928), demonstrou preocupação com a 

questão da moradia, como visto, no capítulo 3.  
As ações do Estado diante do problema da moradia, resultante das 
modificações da sociedade industrial, das migrações e da destruição das 
habitações decorrentes da Primeira Guerra, podem ser percebidas na Áustria, 
Alemanha e URSS. Esses países proporcionaram grande contribuição aos 
princípios e proposições elaboradas e expostas nos Congressos Internacionais 
de Arquitetura Moderna (CIAM), principalmente nas primeiras edições. 
Também tiveram grande influência na experiência brasileira no campo da 
habitação social nas décadas de 1930 a 1960 (RUBIN, 2013, p. 59).  

 
Na década de 1920, o Modernismo começava a se consolidar no país.  

Considerado um dos primeiros arquitetos modernistas em solo brasileiro, o arquiteto 

russo Gregori Warchavchik publicou, em São Paulo, um manifesto intitulado A cerca da 

arquitetura moderna – texto que difundia algumas das ideias de Le Corbusier no Brasil 

– onde defendia a ideia da racionalização do espaço da habitação e melhoria das suas 

condições de conforto através do aperfeiçoamento técnico. De fato, o arquiteto pôs alguns 

desses princípios em prática em seus projetos: em 1927, projetou a Casa Modernista da 

Rua Santa Cruz, em São Paulo, considerada a primeira obra moderna brasileira; em 1929, 

projetou dois conjuntos de casas considerados os primeiros exemplares de habitação 

coletiva modernistas do país – um na Mooca, para classe média, e um em Vila Mariana, 

voltado para trabalhadores da empresa Cia. Klabin de Papel (COELHO, 2017).  

Porém, até aquele momento, a habitação para as camadas menos abastadas da 

sociedade eram produzidas por iniciativa privadas: construir casas e vilas para locação se 

tornou uma boa forma de investimento, pois, com o aumento populacional (fruto das 

migrações e imigrações de pessoas atraídas pelos empregos nas indústrias), havia um 

novo público consumidor para habitações mais baratas. Ou ainda, as vilas operárias eram 

feitas diretamente pelas indústrias, que viam nelas uma maneira de baratear a mão de obra 

e aumentar seu vínculo com a empresa (BLAY, 1985).   

Em 1931, ocorreu, em São Paulo, o Primeiro Congresso de Habitação, promovido 

pelo Instituto de Engenharia (BONDUKI, 2004). A influência dos modernistas ainda era 

discreta, com soluções ainda sob forte influência dos preceitos morais e higienistas, 

“embora os participantes compartilhavam da opinião dos modernistas sobre a 

possibilidade de uma interferência nos costumes e hábitos da população através da 

organização do espaço da casa” (FOLZ, 2008, p. 109). Ainda assim, o congresso foi um 

marco para a reflexão em torno do tema da habitação, que passou a permear a discussão 

entre os profissionais de arquitetura. As novas ideias também afetaram o ensino. Assim, 
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em 1931, ao assumir a direção da Escola Nacional de Belas Artes, Lúcio Costa 

estabeleceu um importante marco para a implantação da arquitetura moderna no Brasil, 

conforme relatado pelo arquiteto Ernani Vasconcellos: Com a entrada de Lúcio Costa 

para a direção, o ensino muda completamente, a ‘Torre de Pensamento às margens do Rio 

Sagrado’ cedeu lugar à habitação popular (CAVALCANTI, 1987 apud BONDUKI, 2004, 

p. 139). 

De fato, havia uma preocupação de Costa em aproximar o ensino da arquitetura 

da realidade contemporânea brasileira Graeff (1995). Nesse sentido, ele convidou, além 

de Gregori Warchavchik, o arquiteto Alexander Buddeus para ensinar na Escola: ambos 

arquitetos ligados à estética modernista. Eles trouxeram para o ensino da arquitetura um 

novo repertório, até então ignorado nas salas de aula e ateliês da ENBA. 
Buddeus e Warchavchik fizeram na Escola verdadeira revolução. As fontes de 
inspiração dos alunos eram até então os Concours D’école, os Grand Prix de 
Rome e os Concours Chénavard, da Escola de Belas-Artes de Paris. Buddeus 
introduziu as revistas Form e Modern Bauformen, com novo vocabulário 
plástico de sólidos geométricos elementares e nova técnica de apresentação: 
exata, pura, que começou a ser usada dentro e fora da Escola e continua em 
uso até hoje. Ele era partidário da escola ‘racionalista ou funcionalista’ (...) 
Warchavchik, como pioneiro do Movimento Moderno, trazia para o Ensino o 
prestígio das casas ‘modernas’ que desde 1927-1928 construíra em S. Paulo e 
o de ter sido escolhido por Le Corbusier representante dos CIAMS para a 
América do Sul. Os alunos deliram com as inovações. Entre eles estava 
lançada a revolução modernista (SANTOS, 1977, apud ALBERTO, CARMO, 
COLCHETE FILHO, 2001, p. 2). 

O arquiteto Abelardo de Souza, formado pela ENBA, relata que os estudantes 

estavam entusiasmados com o fato de estudarem temas mais conectados com a realidade 

prática, dentre eles, a habitação mínima (XAVIER, 1987). Apesar disso, a habitação 

social ainda não aparecia inserida de forma clara no currículo da escola, fato que, para 

Porangaba (2016), pode ecoar na realidade de alguns currículos da atualidade:  
Conforme os relatos, percebe-se que o tema da HIS, apesar da ausência de 
obrigatoriedade oficial, era estudado na ENBA, numa espécie de “currículo 
informal”. Por não estar submetido ao controle da instituição de ensino, o 
“currículo informal” - mesmo não sendo uma prática subversiva ou 
clandestina - contribui para a não legitimação dos conteúdos possivelmente 
abordados, fragiliza o ensino de determinados temas, e ainda compromete a 
devida perpetuação do conteúdo para futuros alunos, visto que esse currículo 
se processa a partir da interpretação do/da docente sobre o currículo oficial 
(PROANGABA, 2016, p. 72).  
 

Mesmo colaborando com as novas ideias vindas da Europa e que coadunavam 

com as intenções progressistas do presidente Getúlio Vargas, a permanência de Costa à 

frente da ENBA foi curta. Toda essa tendência à “modernidade” no ensino desagradou 



62 
 

aos professores acadêmicos e tradicionalistas de renome nacional, levando à sua demissão 

em dezembro de 1931. Ainda assim, sua passagem pela Escola deixou marcas na nova 

geração de arquitetos em formação. Em defesa da permanência de Lúcio Costa como 

diretor da escola, os discentes organizaram uma greve, que mesmo sem sucesso, 

demonstrava a atração estudantil por essa nova forma de fazer arquitetura, alinhada com 

os novos ideais políticos e sociais do país. 

No contexto político, como tentativa de enfrentamento do grande déficit já 

existente no Brasil, Getúlio Vargas transferiu para o Estado a responsabilidade em prover 

moradia às massas populares, retirando-a do mercado privado. Como até então o Estado 

não interferia na questão habitacional, a nova função trouxe consigo novas orientações 

políticas voltadas à utilização da moradia popular como meio de manutenção e 

sustentação do poder, acabando por representar uma nova ideologia, a da “casa própria” 

que, além de contribuir para o controle das massas, ainda estimulou determinados setores 

econômicos.  
É no Estado populista de Getúlio Vargas que a habitação ganha novo sentido, 
o sentido de instrumento de poder, a fim de servir à população como ideário 
da casa própria, objeto de consumo perseguido a todo e qualquer custo pelas 
famílias, a fim da inserção no espaço urbano e pelo governo para manutenção 
do sistema político (DUARTE, 2013, p. 7). 

Frente à grande demanda gerada era necessário encarar a produção da habitação 

sob um viés industrial, em larga escala, e as ideias modernistas se mostraram bastante 

adequadas ao seu enfrentamento. Tais ideias se chocavam com o higienismo vigente, que, 

valorizando o aspecto higiênico e moral, entendia que a moradia ideal seria a casa isolada 

no lote. Nesse contexto, os grandes conjuntos, a racionalização da construção e a redução 

dos custos passaram a ser a tônica do novo modo de produção de habitação popular no 

país. 

Assim, nas décadas de 1930 e 1940 muitos conjuntos foram construídos a partir 

de projetos que incorporavam os princípios da arquitetura e do urbanismo moderno, com 

especial destaque para os projetos de Affonso Eduardo Reidy para os conjuntos 

residenciais do Pedregulho e da Gávea (BONDUKI, 2004), construídos em 1947 e 1952, 

respectivamente (Figura 12).  
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Figura 12 – Da direita para a esquerda: maquete do Conjunto Residencial Marquês de São Vicente 
(conhecido Conjunto da Gávea, 1952) e Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Morais (conhecido 

como Conjunto Pedregulho, 1947); ambos de Affonso Eduardo Reidy 

 
Fonte: Oba (2015) 

 

Essa nova postura política em relação à moradia do trabalhador, aliada à 

conjuntura internacional, abriu novos panoramas para os profissionais de arquitetura: 
A partir do Estado Novo, começou uma etapa muito favorável à expansão do 
campo profissional, não só pelas obras efetivamente demandadas pelo Estado, 
mas pelo efetivo progresso econômico, industrial e urbano que foram 
incrementados, mais tarde, pelos excedentes das exportações obtidos durante 
a II Guerra. A existência de condições favoráveis ao desenvolvimento entre 
1930 e 1960. Este último, o ano em que Brasília foi inaugurada pelo presidente 
Juscelino Kubitschek (1902-1976), levou a uma exaltação do discurso sobre a 
importância social da Arquitetura, capaz de expressar a nova imagem do país, 
que passava da sociedade agroexportadora para a urbano-industrial 
(SALVATORI, 2008, p. 54). 

 
Ainda vale ressaltar que a nova política estava voltada aos trabalhadores, e não 

necessariamente à população economicamente mais desfavorecida. A quantidade de 

pessoas a se alojar nas áreas urbanizadas, atraídas pelas oportunidades oferecidas pela 

industrialização crescente ou pela fuga de problemas e poucas oportunidades em áreas 

rurais aumentou ainda mais com o final da Guerra. Como não havia capacidade para 

abrigar tantas pessoas, uma parte delas passou a morar nas ruas, geralmente em áreas 

públicas vazias, que acabaram se transformando em favelas (TRAMONTANO, 2003).  

Em 1945, foi criada a Faculdade Nacional de Arquitetura (FNA), no Rio de 

Janeiro, cuja proposta para o ensino da arquitetura e do urbanismo era mais consonante 

com os novos tempos: professores identificados com a arquitetura moderna e currículo 

que inseriu a escala urbano-territorial no âmbito de atuação do arquiteto (um 

conhecimento importante no planejamento de grandes conjuntos habitacionais) e se 

tornou um modelo para muitos cursos. Ainda assim, a nova faculdade não se desvinculou 

totalmente da realidade acadêmica de sua predecessora, e nesse sentido, Porangaba 
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(2016) afirma que isso pode ter prejudicado a inserção do tema da habitação social no 

ensino de Arquitetura e Urbanismo no país:  
(...) tanto os catedráticos professores quanto o modelo curricular da ENBA 
foram incorporados a FNA. Esse currículo tornou-se modelo para a 
implantação dos demais cursos de arquitetura da época no país, ou seja, se 
oficialmente a questão da HIS não estava legitimado no currículo da ENBA, 
a partir da criação da FNA, essa ausência se ampliava a nível nacional. Esse 
fato apenas reforça a perspectiva de que a prática de sala de aula guiada por 
um “currículo informal” se fragiliza substancialmente, tendo em vista não 
haver registros de que o tema em questão era abordado nos ateliês 
(PORANGABA, 2016, p. 73).  

Após cinco anos da criação da FNA, iniciou-se um movimento nacional entre 

docentes, estudantes e profissionais de Arquitetura para rever os currículos vigentes, 

baseados no modelo da FNA, no intuito de inserir os preceitos modernos de forma mais 

incisiva (PROANGABA, 2016). No entanto, apenas em 1962, o Conselho Federal de 

Educação aprovou o primeiro currículo mínimo para o ensino de Arquitetura e 

Urbanismo, atendendo à exigência da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), e abandonando a era dos modelos curriculares e permitindo maior autonomia às 

escolas para desenvolverem suas peculiaridades e se organizarem livremente 

(PORANGABA, 2016; SALVATORI, 2008), possibilitando um ensino coerente com as 

realidades locais e regionais, como defende Graeff (1995):  
Essa conquista teve importância para o movimento pela reforma do ensino, 
porque até então todos os cursos do país estavam atrelados ao modelo 
curricular da Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil, 
num sistema rigidamente centralizado e autoritário. Essa situação de 
dependência em relação à “Corte” tornava praticamente impossível introduzir 
modificações profundas nos sistemas curriculares e, consequentemente, nas 
metodologias de ensino-aprendizado das diferentes escolas do país. O 
currículo mínimo vinha abrir amplas oportunidades de mudanças e 
experiências inovadoras, inclusive no sentido de colocar o ensino em sintonia 
com as realidades geográficas, sociais e culturais de cada região (GRAEFF, 
1995, p. 44-45).  

 
Após esses anos de avanço nas questões sociais no Brasil, em 1964 foi deflagrado 

o golpe que instituiu o governo militar. Professores ligados ao Modernismo, como 

Vilanova Artigas e Paulo Mendes da Rocha, foram afastados das escolas de Arquitetura 

(MARKUN, 2014). Os arquitetos modernos eram identificados com as esquerdas 

políticas, devido ao discurso humanista-liberal do início do século XX. De fato, alguns 

arquitetos eram filiados ao Partido Comunista Brasileiro devido às experiências exitosas 

divulgadas pelos CIAM, 
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principalmente na área da habitação social mínima e projetos para massas 
populacionais. Paradoxalmente, algumas das propostas geradas pelo 
Urbanismo Moderno foram apropriadas pelos governos militares brasileiros e 
implementadas com a plena colaboração da classe profissional dos arquitetos 
(SALVATORI, 2008, p. 55).  

 

Segundo a professora Beatriz Diógenes para o ensino da arquitetura essa mudança 

nos paradigmas políticos representou uma diminuição do contato com o que se produzia 

no resto do mundo; a professora Silvia Ficher destaca que com o golpe, a arquitetura “se 

fecha defensivamente em seu passado: intensificava-se o apego ao modernismo, em apoio 

aos arquitetos perseguidos pela ditadura, e ao mesmo tempo, perdia-se, graças ao 

fechamento, o debate sobre “a grande riqueza que foi o pós-modernismo”. Já o arquiteto 

Ricardo Rossi explica que esses arquitetos identificados como “mais próximos da 

esquerda” começaram a perder espaço para os engenheiros, “menos ligados à esquerda”, 

e desta forma, a execução e a técnica passam a ser privilegiados em detrimento da 

criatividade (FIGUEROLA, 2014, p. 1).  

Isso explica porque, no Brasil, a influência do Modernismo no ensino, também na 

produção da habitação social, se perpetuou em relação ao restante dos países, onde aflorou 

uma nova concepção da arquitetura, especialmente a doméstica que “passa a ser mais 

sensível às pessoas e às suas raízes” (FONSECA JORGE, 2013).  Segundo o autor, em 

nosso país os preceitos modernistas permaneceram sendo utilizados, mas de uma forma 

distorcida e limitada, enfocando questões puramente técnicas.  
Ser arquitecto no Brasil, naqueles anos, pressupunha dedicar-se à busca de 
soluções para o monstruoso déficit habitacional, até como parte de uma atitude 
política contra o governo central. Isto se explica: a concepção arquitetônica 
das habitações de interesse social era praticamente a mesma em todo o país, 
com mínima variação local. Assim, aos arquitectos de empresas públicas, 
cabia quase unicamente a elaboração de planos urbanísticos, distribuindo as 
casinhas ou os predinhos nas glebas (TRAMONTANO, 2003, p. 102).  

Todavia, a política habitacional não foi abandonada. Após o golpe, foram 

instituídos o Banco Nacional de Habitação (BNH, surgido ainda em 1964) o Serviço 

Federal de Habitação e Urbanismo (SERFAU, criado em 1966), ambos justificados pela 

ativação da economia, o investimento no mercado da construção, a criação de empregos 

e a promoção social de segmentos menos favorecidos. Além disso, assim como Vargas, 

os governos militares também estavam interessados no controle populacional 

proporcionado pela ideologia da casa própria. 
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(...), introduziu-se, no repertório da habitação social brasileira, um suposto 
racionalismo formal desprovido de conteúdo consubstanciado em projetos de 
péssima qualidade, monótonos, repetitivos, desvinculados do contexto urbano 
e do meio físico e, principalmente, desarticulados de um projeto social 
(BONDUKI, 2004, p. 135).  
 

No âmbito acadêmico, ocorre a reformulação do primeiro currículo mínimo de 

1962, de forma a atender à Reformulação Universitária. Instituído pela Resolução n° 3, 

de 25 de junho de 1969, do Conselho Federal de Educação (CFE), esse novo currículo 

mínimo “traz de modo mais esclarecido as atividades e abordagens de temas (ementa 

resumida) considerados fundamentais para a formação em arquitetura e urbanismo” 

(PORANGABA, 2016, p. 76). Houve, então, uma previsão do estudo de residências 

populares, como um programa específico inserido no ensino da disciplina de 

Planejamentos, caso este tema fosse do interesse dos discentes.  

Na década de 1970, com o enfraquecimento do regime militar e a retomada da 

abertura política do país (em especial com a Lei da Anistia, em 1978), reapareceram as 

publicações especializadas de arquitetura e renasceu o intercâmbio com o campo 

internacional, que proporcionaram a revisão dos postulados modernos.  

Entre os elementos inovadores trazidos no novo momento histórico, em 1975, o 

arquiteto Joan Villá, que tinha experiências com projeto de habitação social participativo 

em uma cooperativa de arquitetos em Palma de Maiorca (Espanha), foi convidado pelo 

presidente do Sindicato dos Arquitetos de São Paulo para replicar o aprendizado 

adquirido, através da criação de uma cooperativa de arquitetos em São Paulo (POMPÉIA, 

2006). A Cooperativa não durou mais que um ano, mas a experiência serviu para chamar 

a atenção para a formação dos arquitetos buscar enfoques mais alinhados com a realidade 

social do país. 

No início da década de 1980, o Brasil enfrentou uma crise econômica que afetou 

de forma negativa as fontes de financiamento que subsidiavam as políticas habitacionais. 

Com o crescente desemprego, reduziu-se o número de depósitos e aumentou o número de 

saques nas contas do FGTS15, afetando ainda mais as fontes de subsídios. Em novembro 

de 1986 o governo do então presidente José Sarney fechou o BNH e transferiu grande 

parte de suas funções e funcionários para a Caixa Econômica Federal. Também criou a 

Secretaria Especial de Assuntos Comunitários (SEAC), com o objetivo de promover a 

habitação social através da autoconstrução; mas os resultados foram muito aquém do 

 
15 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
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esperado (VALENÇA; BONATES, 2010). Nesse período, a política habitacional “foi 

posta de lado na agenda política (...), e, quando executada, era colocada de forma difusa 

(...) com ausência de uma intervenção federal, e com a proposição de um mercado aberto” 

(MEDEIROS, 2015, p. 83).  
Nos anos 1980, a partir da crise econômica resultante do modelo de 
desenvolvimento imposto pela ditadura – visível no crescente aumento da 
inflação e das taxas de desemprego – e da reorganização dos movimentos 
sociais em prol da redemocratização do país, as críticas à atuação do BNH se 
tornaram mais incisivas. Com a extinção do Banco em 1986, observou-se um 
processo de esvaziamento e descontinuidade das políticas habitacionais 
implementadas pelo governo federal. Na realidade, ocorreu um deslocamento 
da responsabilidade para os níveis estadual e municipal (VILLA, et al., 2016, 
on-line). 

Com a redemocratização do país, surgiu um forte movimento pela reforma urbana 

no país, com a formação do Movimento Nacional da Reforma Urbana (MNRU) que 

elaborou uma emenda popular pela reforma submetida à Assembleia Nacional 

Constituinte, entre 1987 e 1988. Essa movimentação, contudo, só produziu resultados 

treze anos depois, com a aprovação do Estatuto das Cidades (AVRITZER, 2010). No 

âmbito acadêmico começaram a ser introduzidos os Laboratórios de Habitação nos CAUs 

que, iniciados por iniciativa de Joan Villá na Escola de Arquitetura da Faculdade de Belas 

Artes de São Paulo, aproximavam a universidade da realidade social e urbana (DUALIBI; 

SANCHES, 2017). Pompéia (2006) ressalta que tal iniciativa iniciou um novo momento 

de aproximação entre o ensino de arquitetura e a produção da habitação social, no Brasil.   

Em seguida o governo de Fernando Collor de Melo (1990-1992) reconheceu o 

problema da moradia e resolveu enfrenta-lo transferindo para o mercado parte das 

responsabilidades. O país continuava em crise e o governo enxergou no déficit 

habitacional uma chance para aquecer o mercado, utilizando os recursos do FGTS e da 

Caderneta de Poupança para garantir às empresas privadas condições operacionais 

favoráveis, o que tornava o mercado rentável e atrativo (VALENÇA; BONATES, 2010). 

O governo também reconheceu que para fazer com que trabalhadores de menor renda 

pudessem arcar com os custos de compra da moradia, seria necessário conceder-lhes 

subsídios e, para isso, criou o Ministério da Ação Social (MAS).  No entanto, como 

alertam Valença e Bonates (2010) uma das metas do governo era evitar a transferência de 

recursos estatais que não pudessem ser recuperáveis; isso atingiu diretamente os grupos 

de baixa renda, dificultando o acesso dos mais carentes aos recursos. Nesse contexto, 

algumas políticas habitacionais foram melhor sucedidas, como a configuração dos 
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Consórcios Habitacionais e a mudança na lei do FGTS, cujos recursos eram mais 

facilmente usados para habitação social, saneamento e melhorias urbanas.  

Para Tramontano (2003), uma iniciativa que se destacou no período foi o 

Programa Municipal de Habitação, empreendido pela Prefeitura de São Paulo entre 1989 

e 1992. O autor aponta como diferenciais do Programa: o retorno do protagonismo do 

arquiteto ao cenário de produção da habitação social e o papel central do morador nas 

decisões projetuais e na construção (por vezes através de mutirões de construção). O 

Programa também se propôs a repensar as etapas de produção da habitação, 
começando pela escolha do terreno, recusando-se os padrões que até então 
vinham vigorando com as bênçãos de construtores, proprietários de terra e 
poder público. (...) mostrou vontade política para implementar mudanças, e 
sabe-se através de realizações em várias partes do mundo, em diferentes 
momentos históricos, que, nestas questões, vontade política é mais importante 
do que vultosos recursos financeiros. (...) quase cinquenta e cinco mil 
unidades foram produzidas, sem o aposto vulnerabilizante das ‘experiências-
piloto’, mostrando que não é impossível inovar neste terreno quando se está 
verdadeiramente disposto a fazê-lo, e por um custo equivalente ao da moradia 
convencional (TRAMONATANO, 2003, p. 107). 

 
Apesar dos méritos, a participação dos moradores nas decisões projetuais se 

convertia em fragilidade, pois, por terem poucas referências, os usuários tendiam a 

replicar modelos espaciais que conheciam. Tramontano (2003) defende que essa função 

de revisar o projeto da habitação social, debruçando-se sobre a relação entre o espaço 

doméstico e a forma de vida dos usuários deveria ser do próprio arquiteto:  
Nestes projetctos feitos para a Prefeitura de São Paulo no começo da década, 
arquitectos, políticos e moradores priorizaram a revisão do espaço público, 
introduzindo, em alguns casos, a riqueza da esfera colectiva. (...) Se certos 
dispositivos, como a previsão de ampliação de algumas unidades, amplos 
terraços em outras, ou um cuidado generalizado e bem-vindo com a expressão 
plástica dos conjuntos, são dignos de nota prevalece, no geral, uma 
organização interna do espaço doméstico cujas soluções recorrentes são 
velhas conhecidas (TRAMONTANO, 2003, p. 107). 

 

Durante os governos do presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-1998 e 

1999-2003), foi ampliada a abertura do mercado e reestabeleceu-se normas e operações 

dos recursos do FGTS. Porém, a questão habitacional foi relegada a segundo plano, em 

virtude de outras prioridades, econômicas e de reformas estatais. Ainda assim, foram 

criados programas que visaram tentar as classes de menor renda (Carta de Crédito; 

Programa e Fundo de Arrendamento Residencial e Programa de Subsídio Habitacional) 

(MEDEIROS, 2015).  
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Em 2001, após anos de negociações no Congresso Nacional, foi aprovado o 

Estatuto da Cidade (Lei Federal 10.257), “concentrando e aperfeiçoando em um só 

documento o principal marco jurídico para o exercício e aplicação do Direito Urbanístico 

preconizado na Constituição Federal de 1988” (SILVA, 2008, p. 81). O Estatuto 

estabeleceu, dentre outras, a exigência de elaboração de Planos Diretores, com 

participação popular, para as cidades com mais de 20.000 habitantes; patamares para a 

elaboração de diretrizes espaciais, que devem ser estabelecidas pelos Planos Diretores; 

criação de instrumentos legais relacionados à “assistência técnica e jurídica gratuita a 

comunidades e grupos sociais menos favorecidos” (BRASIL, 2008a) e garantia da função 

social da propriedade; dentre outros.  

Em 2003, observou-se uma tentativa de retomada da política habitacional no país, 

mas elaborada de uma forma que mantinha o papel estratégico das administrações 

municipais, articulando-as com outros níveis, através do Sistema Nacional de Habitação 

de Interesse Social (SNHIS), instituído pela Lei Federal 11.124, de 16 de junho de 2005. 

Essa lei, além de dispor sobre o SNHIS, também criou o Fundo Nacional De Habitação 

De Interesse Social (FNHIS), responsável pelo repasse de recursos às administrações 

municipais e estaduais. A lei também prevê transferência de recursos a entidades privadas 

sem fins lucrativos, desde que enquadradas em alguns parâmetros exigidos pela lei 

(BRASIL, 2005).  

Um dos instrumentos previstos pelo Estatuto das Cidades e muito esperado por 

profissionais ligados à causa habitacional, como arquitetos e engenheiros, foi sancionado 

em 2008: a Lei Federal 11.888/2008, também conhecida como a Lei de Assistência 

Técnica em Habitação de Interesse Social (ATHIS). Ela “assegura o direito das famílias 

de baixa renda à assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de 

habitação de interesse social, como parte integrante do direito social à moradia previsto 

no art. 6o da Constituição Federal (...)” (BRASIL, 2008b, art. 1º), e prevê o direito à 

elaboração de projetos e ao acompanhamento e execução de obras de edificação, reforma, 

ampliação ou regularização fundiária da habitação por profissionais de arquitetura, 

urbanismo e engenharia, a serem custeados por “recursos de fundos federais direcionados 

à habitação de interesse social, por recursos públicos orçamentários ou por recursos 

privados” (BRASIL, 2008b, art. 6º). A Lei instituiu que a responsabilidade pelas 

operações de assistência técnica é das prefeituras, as quais podem fazer parcerias com 

ONGs e empresas privadas. No entanto, Bezerra e Mendonça (2014) destacam que não 
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são previstas penalidades para os municípios que não a implementarem, o que leva a uma 

baixa adesão das municipalidades:  

Não foram identificadas informações sistematizadas sobre experiências de 
assistência técnica a moradia como decorrência da Lei nº 11.888/2008, o que 
indica sua pouca efetividade e visibilidade no cenário nacional. É de se supor 
que devam ocorrer seminários para monitorar estas experiências e verificar as 
causas das dificuldades encontradas para além do que aqui foi investigado em 
relação a formação do arquiteto. 
A título de rememorar as motivações da Lei de Assistência Técnica foi 
procedido um resumo de algumas experiências pioneiras anteriores a edição 
da Lei. A assistência técnica já foi desenvolvida em diferentes pontos do país, 
de caráter público, privado ou social, destinadas a moradores de conjuntos 
habitacionais, também a moradores de outros tipos de assentamentos (favelas 
reurbanizadas, bairros pobres populares, etc.). (BEZERRA; MENDONÇA, 
2014, p. 369).  

  
Em 2009, em resposta à Crise Econômica Mundial o governo federal lançou o 

Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). Assim como o BNH, o programa era 

gerenciado por uma instituição financeira, a Caixa Econômica Federal (CEF). Apesar de 

ser uma iniciativa ligada à questão do déficit habitacional, também houve uma motivação 

econômica o lançamento do PMCMV, que correspondeu a uma tentativa de impulsionar 

a economia através do incentivo à indústria da construção (VILLA, et al., 2016), com 

destaques para a quantidade de unidades produzidas:  
Em sua primeira fase, compreendida entre março de 2009 e meados de 2011, 
estabeleceu-se como meta a construção de um milhão de novas moradias. Em 
sua segunda fase, iniciada em meados de 2011 e prevista para se estender até 
o final de 2014, dobrou-se a meta da primeira fase, prevendo-se a construção 
de mais dois milhões de unidades habitacionais (ROLNIK, 2015, P. 129). 

  
O Programa foi formulado de modo a atender a três faixas de renda familiares: 

Faixa 1 – destinada a famílias com renda mensal de até R$ 1.600,00; Faixa 2 – renda entre 

R$ 1.600,00 e R$ 3.100,00; e Faixa 3 – renda entre R$ 3.100,00 e R$ 5.000,00. A previsão 

de atendimento a Faixa 1 (menor renda) é considerada um avanço em relação aos 

programas precedentes no Brasil (VILLA, et. al., 2016), cujo atendimento também era 

previsto através da modalidade Entidades. Neste caso,  
 
a construção do empreendimento é contratada junto a organizações 
representativas de movimentos de moradia. (...) as entidades responsabilizam-
se pela construção do empreendimento e pela indicação dos beneficiários. 
Nessa modalidade, o financiamento é feito pelo Fundo de Desenvolvimento 
Social (FDS) - (ROLNIK, 2015, p. 130).  
 

No entanto, há muitas críticas com relação a essa modalidade ter sido pouco 

privilegiada e também sobre implantação de grande parte dos empreendimentos, no que 
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ser refere a, dentre outros aspectos: a escolha do terreno ser feita pela construtora; a 

qualidade construtiva e projetual da maioria das edificações e áreas livres dos conjuntos 

ser inadequada; a pouca flexibilidade (e mesmo inflexibilidade) dos sistemas 

construtivos.  

Outra questão levantada por Bonates e Valença (2010) diz respeito à modalidade 

de acesso às moradias:  
A análise da produção estatal de moradias no Brasil tem-se focado, em grande 
medida, na produção promovida pelos Institutos de Aposentadorias e Pensões 
(IAPs – 1937-64), pela Fundação da Casa Popular (FCP – 1946-64), pelo 
Banco Nacional de Habitação (BNH – 1964-86) e, mais recentemente, pelos 
programas habitacionais promovidos pelo governo federal e geridos e 
financiados pela Caixa Econômica Federal (CAIXA), sobretudo aqueles 
estabelecidos após o fechamento do BNH, a partir de 1986. Essas instituições 
atuaram em contextos históricos distintos, porém uma característica perpassou 
todos os períodos: a difusão predominante da propriedade privada, 
colaborando para estruturar o ideário da casa própria na sociedade brasileira 
(BONATES; VALENÇA, 2010, on-line). 

Os autores apresentam como alternativa a opção de locação social, que consiste 

em uma política de aluguel sem fins lucrativos, em que o poder público disponibiliza 

imóveis à população alvo a um baixo custo, sendo o responsável por sua produção e 

gestão – a exemplo das vilas militares brasileiras e de casos europeus como por exemplo 

“em sociedades como a sueca, a alemã, a britânica e a canadense, capitalistas por 

excelência, o setor de habitações para aluguel – inclusive o social, que é de 

responsabilidade do governo – opera muito bem” (BONATES; VALENÇA, 2010).   

Muitas dessas críticas foram elaboradas a partir de pesquisas empreendidas dentro 

dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, alimentando e reaquecendo a discussão sobre o 

projeto de habitação social. Diante disso, delimitar um panorama geral do atual ensino do 

tema no país mostra-se essencial, lacuna que justifica a realização dessa tese.  
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4. O PROJETO DE HABITAÇÃO SOCIAL NA GRADUAÇÃO 
BRASILEIRA – A PERSPECTIVA INSTITUCIONAL E AS 
PUBLICAÇÕES DOCENTES.  

 

Segundo a Carta da União Internacional dos Arquitetos para a Educação 

Arquitetônica16 (UIA, 2017), o ensino de arquitetura pressupõe um contínuo aprendizado 

voltado para a interação entre prática e ensino que, somado à existência de métodos 

educativos variados, contribui para o enriquecimento desta área de estudos. Segundo a 

mesma carta, a arquitetura é considerada um campo interdisciplinar, com componentes 

nas áreas das ciências sociais, humanas e físicas, tecnologia e arte. Verifica-se, assim, 

uma tendência a intensificar a integração entre professores e áreas de ensino, bem como 

uma acentuada interdisciplinaridade, ambas concentradas no ateliê de projeto, embora 

também seja possível assumir outras formas, tais como projetos de extensão, integração 

entre pesquisa e ensino, e iniciativas que tentam aproximar o meio educacional e a 

sociedade. A Carta ainda destaca, em suas considerações gerais, a importância em se 

preparar os futuros arquitetos para os desafios crescentes, inclusive em relação ao déficit 

habitacional:  
Que os educadores devem preparar os arquitetos para formular novas soluções 
para o presente e o futuro, uma vez que a nova era trará sérios e complexos 
desafios em relação à degradação social e funcional de muitos assentamentos 
humanos. Estes desafios podem incluir a urbanização global e o consequente 
esgotamento dos ambientes existentes, uma grave escassez de habitação, 
serviços urbanos e infraestrutura social, e a crescente exclusão dos arquitetos 
dos projetos para o ambiente construído (UIA, 2017, p. 4)17.  

No Brasil, as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Arquitetura e 

Urbanismo (MEC, 2010) estabelecem que a formação do Arquiteto e Urbanista deverá 

ser generalista e que o profissional formado deverá ser capaz de atender, na concepção, 

organização ou construção do espaço, as necessidades de indivíduos, grupos sociais e 

comunidades. Nesse sentido, a resolução não especifica diretamente a questão da 

habitação social, mas orienta que os cursos devem “estabelecer ações pedagógicas 

visando ao desenvolvimento de condutas e atividades com responsabilidade técnica e 

 
16 UNESCO-UIA Charter for Architectural Education 
17 Tradução livre da autora, do original em inglês: “That the educators must prepare architects to 
formulate new solutions for the present and the future as the new era will bring with it grave and complex 
challenges with respect to social and functional degradation of many human settlements. These 
challenges may include global urbanisation and the consequent depletion of existing environments, a 
severe shortage of housing, urban services and social infrastructure, and the increasing exclusion of 
architects from built environment projects.” (INTERNATIONAL UNION OF ARCHITECTS, 2017, p. 4)  



73 
 

social” tendo como um dos  princípios a “qualidade de vida dos habitantes dos 

assentamento humanos e a qualidade material do ambiente construído e sua durabilidade” 

(MEC, 2010, p. 2).  

Já a Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo (ABEA), por 

oportunidade do lançamento do Caderno ABEA nº 41, cujo tema condutor foi “O diálogo 

entre professor e aluno, o momento da síntese no ateliê, a construção coletiva e a 

assistência técnica para habitação de interesse social”, destacou a importância do tema 

para o desenvolvimento da capacitação de profissionais para “compreender e traduzir as 

necessidades individuais e coletivas da sociedade contemporânea neste século XXI, como 

uma de suas responsabilidades sociais” (ABEA, 2017, p. 5). Destacando especificamente 

a questão da Assistência Técnica, ainda questiona: “(...) como os cursos têm atuado na 

promoção e atuação da Lei Federal 11.888/2008 que assegura às famílias de baixa renda 

assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de 

interesse social?” (ABEA, 2017, idem).  

Atualmente, as abordagens de ensino tendem a valorizar o “conhecimento como 

base para o seu desenvolvimento e priorizam as atividades práticas de projeto” (SILVA, 

2012, p. 93), tendo o ateliê como o local de síntese e reflexão (especialmente, a reflexão 

em grupo). No âmbito do ensino de projeto de habitação social dentro dos CAUs 

pesquisados, foi encontrada uma grande variedade de estratégias utilizadas para conduzir 

o estudantes no processo de ensino-aprendizado, variando desde o ateliê tradicional (mas 

com uma grande incidência de integração de conteúdos com outras éreas dentro e fora do 

campo da AU) até experiência nas quais os discentes, além de elaborarem projetos, 

auxiliam em seus processos construtivos, atuando junto à comunidade atendida. Por outro 

lado, várias pesquisas mostram que ainda há resistência dos profissionais a trabalharem 

um enquadramento metodológico amplo e flexível, o que provavelmente se configura 

como uma das consequência do ensino de projeto que tiveram durante sua própria 

formação (DESIGN THINKING RESEARCH SYMPOSUIM, 1999 apud 

KOWALTOWSKI et al., 2006).  

A prática mais difundida dentro dos ateliês de projeto, seja na escala do lote ou da 

cidade, é o ensino com base em uma simulação do programa arquitetônico e de 

necessidades relacionados ao tema proposto, fornecido aos estudantes pelos instrutores. 

Ao tentar solucionar o problema proposto, o discente aprende enquanto pratica, em um 

processo denominado por Schön de “reflexão na ação” (SCHÖN, 2000). Nele, como é 

sabido, não há respostas prontas e o ensino ocorre de maneira prática através do diálogo 
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entre aprendiz e professor, utilizando-se de instrumental e linguagem arquitetônica, como 

desenhos e maquetes (BERNARDI, 2007). Não se trata de um processo simples, uma vez 

que questões individuais e subjetivas podem influenciar na interpretação de dados e 

premissas. O importante neste tipo de prática é a formação de futuros profissionais 

prático-reflexivos, ou seja, profissionais que pensam o que fazem enquanto o fazem 

(CAMPOS; SILVA, 2004), e que estejam, portanto, preparados para se deparar com 

situações na sua vida profissional, mesmo que novas. Para preparar o estudante para os 

desafios da profissão, e da infinidade de situações de projeto que se pode enfrentar, 

Campos e Silva (2004) propõem se trabalhar o ensino de arquitetura do mesmo modo que 

em uma pesquisa, ou seja, entendendo que a investigação é parte integrante da graduação 

(mesmo respeitando as diferenças que há entre as duas atividades), alegando que  

O projeto arquitetônico não está tão distante da investigação científica. 
Não lhe falta a temática, a indagação, as referências teóricas, as 
hipóteses de trabalho, a experimentação, a escolha da melhor alternativa 
para a sua devida otimização e, finalmente, a publicação e a discussão 
(CAMPOS; SILVA, 2004, on-line).  

 Outro aspecto importante, abordado por Silva (2012), e que também foi 

mencionado por alguns professores entrevistados, é a questão da compreensão de projeto 

enquanto processo e não apenas enquanto produto. O autor defende que “no campo do 

ensino, o processo se sobressai e o objetivo maior passa a ser o aprendizado dos alunos” 

(SILVA, 2012, p. 57), o que, de fato, percebeu-se nos resultados encontrados.  

No ensino do projeto de habitação social essas inquietações permanecem, sendo a 

elas adicionados fatores intrínsecos ao tema, entre as quais destacam-se as questões 

econômicas, sociais e políticas que envolvem as propostas nesse campo. Ao se depararem 

com tal problemática os estudantes são expostos (em muitos casos) a uma nova realidade, 

o que contribui para a formação de profissionais e cidadãos mais críticos, interessados em 

lidar com uma realidade social complexa (TEIXEIRA et al., 2017, p. 1). Em relação à 

essa exposição à realidade, as experiências relatadas nos artigos indicaram a valorização 

dessa estratégia para a construção de uma consciência crítica nos futuros profissionais, 

correspondendo a uma importante oportunidade para apresentar aos estudantes uma nova 

compreensão sobre os problemas sociais e urbanos – grande parte das quais desconhecida 

para muitos deles. Além desse contato com o tema, como parte da formação generalista 

do profissional de Arquitetura e Urbanismo, os textos destacaram a importância de 

proporcionar ao estudante a participação em um trabalho inserido na realidade social 
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(quando possível), de modo a permiti-lo apreender novas sociabilidades, necessidades e 

culturas, que pode ser feito através de disciplinas, projetos de pesquisa ou de extensão.  
O desenvolvimento de propostas projetuais com ênfase na região, utilizando 
como temática os movimentos sociais e comunidades associativas suscitou 
novas problemáticas em sala de aula e gerou novos saberes, que passaram a 
ser aplicados pelos professores e estudantes em seus trabalhos acadêmicos. 
Dentre os paradigmas rompidos, destacou-se a oposição à ideia de lote privado 
como unidade básica de organização do espaço. O modelo de cooperação que 
se especializa nos assentamentos do MST nos ensina que novas formas de 
produção do espaço podem ser pensadas (WIESE; FAVARETTO; MACIEL, 
2017, P. 92).  
 
O desafio concreto às escolas de Arquitetura e Urbanismo é articular os 
processos de ensino com os aspectos reais da produção da casa – e da cidade 
– para formar profissionais que também tenham a responsabilidade sobre o 
seu papel técnico e social (BERGOC, CUNTO, PRADO JÚNIOR, 2009, p. 
47).  
 
No atual estágio do processo de desenvolvimento do País, diante das 
desigualdades sociais, degradação do ambiente e das relações sociais, a 
Arquitetura e o Urbanismo têm um papel fundamental na integração com a 
sociedade, de maneira que atendam às reais necessidades da população no que 
diz respeito à criação, produção e organização do espaço do edifício e da 
cidade. (...) Dentro desse contexto, o curso de Arquitetura e Urbanismo, ainda 
em fase de implantação, tem como base didático-pedagógica a integração 
entre teoria e experimentação prática, visando ainda, a interação do aluno com 
o contexto social atual (BORBA, ADRIAZOLA, TAMASHIRO, 2013, p. 
248-249).  

 Nesse sentido, em entrevista concedida à revista Projeto e Design, no ano de 

2010, o arquiteto e professor João Villá observa que, em comparação com a década 

anterior, os estudantes contemporâneos estão mais interessados em habitação social 

como tema a ser explorado no trabalho de conclusão do curso, interesse que ele não 

associa ao momento político vivido ou aos programas governamentais em evidência, e 

sim a um idealismo que considera intrínseco a esta geração (SERAPIÃO, 2010).  

Outro aspecto a considerar está ligado às condições de ensino. Atualmente, o 

ensino de projeto deve se adequar às mudanças globais de relações sociais e econômicas 

e aos avanços tecnológicos. Os projetos têm se tornado cada vez mais complexos e a 

exigência de qualidade ambiental das construções têm aumentado, em virtude da 

tecnologia, da mudança de percepção e demanda dos usuários das edificações, do 

protagonismo da edificação como facilitadora de produtividade, das demandas por 

sustentabilidade e eficiência energética; além das novas possibilidades inseridas pelos 

programas de representação e simulação utilizados no processo de projeto 

(KOWALTWSKI et al., 2006). Tais novos desafios não podem ser deixados de lado pelo 
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ensino de arquitetura, especialmente quando se trata de habitação social. Mais uma vez, 

a vinculação à realidade territorial e social um dos pontos de pauta, quando se fala no 

ensino do projeto de arquitetura. Neste sentido, Teixeira et al. (2017) defendem a 

importância da integração entre os conteúdos de projeto arquitetônico e os conteúdos de 

desenho urbano, que contribuem para o aprendizado de conteúdos importantes para a 

elaboração de projetos tanto de loteamentos de áreas ainda não ocupada, como para 

projetos de requalificação de áreas degradadas da cidade. A integração de conteúdos 

configura-se como uma estratégia presente em diversos casos relatados nos artigos. 

Saleiro Filho e Reis-Alves (2015) entendem que a integração entre as diversas áreas 

contribuem para uma visão sistêmica de mundo, e, portanto, propõe uma abordagem de 

ensino de projeto de habitação social a qual articula as disciplinas de projeto de 

arquitetura e projeto de paisagismo, e estas se entrecruzam com outras disciplinas que 

compõem o quadro do curso (teoria e história, análise da forma, estrutura, conforto 

ambiental, técnica da construção e planejamento urbano). Lima, Vieira-de-Araújo e 

Nobre (2015), descrevendo experiência que envolve docentes de projeto arquitetônico, 

projeto urbano e projeto paisagístico, relatam que a troca de ideias, e os diferentes pontos 

de vistas dos docentes contribuíram para um desenvolvimento de projetos mais 

abrangentes, por parte dos discentes: 
(...) o olhar de forma coletiva sobre determinada realidade permitiu que a 
inserção do projeto arquitetônico no meio urbano fosse pensada com maior 
cuidado, que os espaços livres (entre as edificações) fossem pensados de 
forma mais cuidadosa, com a devida importância e ainda possibilitou que os 
projetos – urbano e paisagístico – fossem trabalhados desde início da solução 
projetual e não apenas quando o projeto arquitetônico já está definido. (...) 
ressalta-se a importância dessa experiência da integração através de um 
modelo que rompe com o padrão estabelecido das “caixinhas”, indo de 
encontro a um rico e construtivo método de troca de conhecimentos que busca 
um processo ensino-aprendizado cada vez mais próximo da realidade em que 
vivemos (LIMA, VIEIRA-DE-ARAÚJO, NOBRE, 2015, p. 427).   

Os autores ainda destacam que o planejamento é um momento crucial para o êxito 

do trabalho em sala de aula, sendo fundamental a participação de todos os professores 

envolvidos, mas mantendo a flexibilidade, em função de um processo de trabalho coletivo 

sujeito a constantes mudanças.  

A maioria dos artigos levantados sobre o ensino de habitação social relatam 

experiências de ensino, pesquisa ou extensão. Alguns também refletem sobre as questões 

inerentes a esse ensino. A maior parte menciona experiências decorrente da associação 

entre disciplinas, ou de uma disciplina com projetos de pesquisa ou extensão. Também 
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houve destaque de experiências de ensino-aprendizagem realizadas em canteiros 

experimentais, escritórios modelos e laboratórios de habitação (Figuras 13 e 14). A partir 

desses dados, buscou-se, então, aprofundar a visão sobre a inserção do tema de habitação 

social nos CAUs, através da análise da documentação que estes disponibilizam em seus 

websites.  

Figura 13 – Estudantes da FAU-USP em experiência de canteiro experimental 

 
Fonte:  Ronconi (2017, p. F20-4). 

 

Figura 14 – Equipe do escritório modelo da UNINOVAFAPI em visita (à esquerda) e apresentação de 
proposta à comunidade (à direita). 

 
Fonte: Soares, Barreto e Magalhães (2017, p. 37 e 39).  
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4.1 ENSINO DO PROJETO DE HABITAÇÃO SOCIAL EM ESTRUTURAS 
CURRICULARES DE CURSOS DE ARQUITETURA E URBANISMO 
 

Dos 120 cursos analisados, em 80 (i.e., aproximadamente 66,6% daquele total) 

não foi encontrada qualquer referência ao tema da habitação social (seja porque não era 

citado na documentação encontrada, ou porque, em 47, não foi possível localizar alguma 

documentação). Embora essa ausência não signifique que esses cursos não tratam do 

tema, mostra que ele não é citado no material disponível, portanto, se ele é abordado na 

prática acadêmica, isso ocorre em função da iniciativa do corpo docente. Nestes casos 

geralmente os nomes de disciplinas e textos de ementas são generalistas em relação ao 

conteúdo trabalhado. 

Não obstante, um terço dos cursos de graduação (40, ou seja, aproximadamente 

33,3%) apresentou alguma referência a HS na sua documentação. Se considerarmos 

apenas os 73 cursos com documentação disponível, essa proporção sobe para pouco mais 

que a metade (54%). Desses, 35 contém disciplinas cujo material de estruturação do curso 

aponta o direcionamento intencional ao estudo da HS, seja no próprio nome da disciplina 

ou no conteúdo da ementa ou plano de curso.  

No material levantado nesses 35 cursos, foram encontradas 88 disciplinas que 

mencionam habitação social explicitamente, das quais 53,4% são obrigatórias (47) e 

46,5% eletivas (41) – numa média de 2,5 menções/curso (variando de 1 a 12 citações). 

Como exemplos de disciplinas que remetem ao tema em sua nomenclatura, pode-se citar: 

“Ateliê de Habitação de Interesse Social (PUCRS, obrigatória) (Figura 15); “Projeto de 

Arquitetura VII – Habitação Social” (UFF, obrigatória); “Projeto de Habitação Social” 

(UFRJ, eletiva); “Assistência Técnica e Habitação de Interesse Social” (UFRN, eletiva); 

“Projeto de Interesse Social” (PUC-RIO, eletiva) (Figura 16).  

Figura 15 – Ementa da disciplina de Ateliê de Habitação de Interesse Social da PUCRS

 
Fonte: PUCRS (2011).  

Figura 16 – Ementa da disciplina de Projeto de Interesse Social da PUC-RIO 

Fonte: PUC-RIO (2003, p. 24). 
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A leitura desse material, mostrou ser possível a divisão destas disciplinas em 

outros dois grupos:  

(I) aquelas voltadas diretamente ao ensino de projeto, e que envolvem a 

prática projetual (seja de Projeto de Arquitetura, de Urbanismo ou de 

Paisagismo), somando 46 disciplinas (52,3%); e  

(II) aquelas com enfoque teórico ou que embasam o conhecimento a ser 

aplicado no exercício projetual, fomentando uma percepção crítica sobre 

o tema, aqui consideradas disciplinas de ‘suporte’, num total 42 disciplinas 

(47,7%).  

Ao conjugar essas classificações, nota-se que das 47 disciplinas obrigatórias que 

enfocam o tema, 68,1% são de projeto (32) e 31,9% de suporte (15); por sua vez, dentre 

as 41 eletivas, foram 34,2% disciplinas de projeto (14) e 65,8% de suporte (27). 

As disciplinas de suporte abordam assuntos como: política habitacional, estudos 

socioeconômicos que envolvem a questão habitacional, especificidades e teorias sobre 

HS, planejamento e gestão habitacional, tecnologia e materiais de construção, 

metodologia do projeto de HS.  Deste grupo, a disciplina “Teoria da Habitação”, ofertada 

pelo CAU da UFF é um bom exemplo de disciplina de suporte ao ensino de projeto de 

HS. Trata-se de uma disciplina obrigatória, teórica, oferecida no sexto período do curso 

(mesmo período em que é oferecida uma disciplina de projeto com enfoque em HS, 

denominada “Projeto de Arquitetura V – Habitação Social”), que, de acordo com sua 

ementa, aborda  
Conceitos de habitação e habitar. O processo histórico de produção da 
habitação social nas sociedades industriais capitalistas. A questão no Brasil 
industrial e as iniciativas privadas e públicas para seu equacionamento. As 
formas contemporâneas de habitar da classe trabalhadora brasileira. 
Exemplos recentes do enfrentamento da questão da habitação social no Brasil  
( UFF, 2015, on-line).   

Outro exemplo são as disciplinas “Teoria e Projeto IV: Projetos de Interesse 

Social” e “Metodologia de Projeto IV: Arquitetura de Interesse Social” (Figura 17) 

constantes na estrutura curricular do CAU da UNICAMP. Nesse CAU, há algumas 

disciplinas de Metodologia de Projeto e Teoria e Projeto com enfoques específicos, como: 

humanização, desempenho térmico, acústica, entre outros. Embora mais ampla que 

apenas a habitação, ao se falar em arquitetura e projetos de interesse social, entende-se 

que a metodologia e teoria apresentada por essa disciplina também contempla a questão 

da habitação (já que a ementa de outra disciplina voltada ao tema – “Projeto IV: 
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Arquitetura de Interesse Social” –, bem como da própria “Teoria e Projeto IV” destacam 

a habitação como tópico de interesse, conforme pode ser observados nas Figuras 18 e 19), 

denotando-se que esta questão exige uma estratégia projetual específica. No item 

processos de projeto e métodos de apoio, sua ementa contempla: “participação e inclusão 

do usuário e comunidades, variáveis físico ambientais, socioeconômicas, técnicas e de 

uso; relações de vizinhança. (...) sustentabilidade no ambiente construído” (UNICAMP, 

2017).  

Especificamente no que se refere às disciplinas de projeto ministradas nos cursos 

estudados nota-se que, quando obrigatórias, elas podem ser encontradas entre o 3º e o 9º 

período (Figura 20), na maioria dos cursos sendo oferecidas no 6º semestre do curso (11 

incidências), mas também com grande ocorrência no 8º semestre (8). Um detalhe 

interessante que foi percebido é que, quando se trata de uma disciplina oferecida nos 

semestres da metade do curso (5º ou 6º), essas disciplinas tendem a tratar o tema da HS 

dentro de uma das disciplinas de projeto ou urbanismo, podendo, em alguns casos, ter 

alguma interação com outras disciplinas do semestre. Já no caso das disciplinas 

localizadas nos semestres mais próximos ao fim do curso (8º ou 9º semestre), elas tendem 

a ser disciplinas de ateliê integrado, nas quais, o projeto é o tema central para se trabalhar, 

de forma integrada, várias áreas do conhecimento em um único componente curricular. 

Figura 17 – Ementa da disciplina de Metodologia de Projeto IV: Arquitetura e Interesse Social da 
UNICAMP

 
Fonte: Diretoria Acadêmica da UNICAMP (2016, on-line). 

Figura 18 – Ementa da disciplina de Teoria e Projeto IV: Projetos de Interesse Social da UNICAMP 

 
Fonte: Diretoria Acadêmica da UNICAMP (2016, on-line). 
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Figura 19 – Ementa da disciplina de Projeto IV: Arquitetura de Interesse Social da UNICAMP 

 Fonte: Diretoria Acadêmica da UNICAMP (2016, on-line). 
 

No entanto, o modo mais frequente de disponibilização das disciplinas de projeto 

de HS é em formato eletivo, que embora tenha a vantagem de ser escolhida pelo 

graduando de acordo com os seus interesses, apresenta a desvantagem de, em muitos 

casos, terem oferta sazonal. Apenas nos cursos da UFRGS e da UFT a disciplina de 

projeto que explicita a HS como tema é exclusivamente oferecida nessa última 

modalidade.  

Figura 20 – Gráfico com a distribuição das disciplinas obrigatórias que envolvem projeto de HS ao longo 
dos períodos dos CAUs 

 
Fonte: A pesquisa 

Mesmo que o nome da disciplina não contenha algum termo que remeta à 

habitação social, suas ementas a explicitam por meio de um programa que parte da 

teorização, geralmente relacionada à questão histórica da política habitacional e/ou a 

estudos de referências (muitas vezes feitos através de seminários), e que subsidiam o 

posterior desenvolvimento da prática projetual. Alguns destes componentes se atém à 

proposição de conjuntos habitacionais, enquanto outros exploram diferentes formas de 

intervenção (muitas vezes variando a cada semestre, para adequar o produto à área 

estudada – estudo que pode ser integrado com disciplina de urbanismo). Como exemplos 
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de disciplinas cuja vinculação com a temática está no plano de curso, e não na sua 

nomenclatura, destacam-se: Projeto de Arquitetura - Problemas Especiais (Eletiva, UnB), 

Prática de Projeto V (8º semestre, CEULM-ULBRA) e Projeto de Arquitetura 7 (8º 

semestre, UFMT), brevemente delineadas a seguir. Nota-se que, no último caso, HS é 

uma das duas opções possíveis determinadas para o tema do exercício projetual.  

Disciplina: Projeto de Arquitetura - Problemas Especiais (Eletiva, UnB).   
Programa:  
- A questão habitacional através da história. Origens fora do Brasil. 
Antecedentes da crise habitacional no país. A ação governamental. Tentativa 
de solução. Mecanismos e instrumentos legais. Os programas atuais. Políticas 
públicas e alternativas na área da habitação/renda do solo/déficit 
habitacional/formas de propriedade/produção x consumo da habitação. 
- Discussão a partir das experiências práticas executadas dentro do esquema 
oficial, desde a Fundação da Casa Popular até as experiências da CEF. As 
experiências executadas fora do padrão oficial. A participação comunitária na 
execução de projetos. Os processos de mutirão. Os projetos. (...). Os projetos 
integrados.  
- Obedecendo ao perfil teórico desenhado nos dois programas acima, será 
desenvolvido um estudo preliminar a partir de levantamentos físicos, 
cadastros sócio-econômicos e técnicos de abordagem.  
- Elaboração de um anteprojeto, a partir de análise crítica, feita ao estudo 
preliminar elaborado. (UnB, 2007, p.1).     

  Disciplina: Prática de Projeto V (8º semestre, CEULM-ULBRA). Ementa:  
- Estudo da questão habitacional no espaço sócio/econômico brasileiro, 
projeto de habitação de cunho social, com o desenvolvimento do Desenho 
Urbano de uma área específica e diversas soluções tipológicas de habitação, 
resolvidas com o conceito de composição de unidade, variedade e conjunto.  
- Conteúdo: Desenvolver uma metodologia de projeto para a intervenção 
arquitetônica e urbanística de conjuntos habitacionais para população de baixa 
renda. Conceituar a problemática habitacional através de leituras, análises de 
conjuntos habitacionais existentes e seminários. Elaborar o programa de 
necessidades com pré-dimensionamentos para o tema em estudo. Buscar 
tecnologias específicas e adequadas para a proposta. Estudar a Composição 
Arquitetônica dos conjuntos nas diversas escalas espaciais (da célula ao 
bairro), através das peças gráficas solicitadas. Desenvolver o projeto 
arquitetônico e urbano da área escolhida, através de peças gráficas legíveis e 
expressivas (CEULM-ULBRA, 2017, p.92).  

Disciplina: Projeto de Arquitetura 7 (8º semestre, UFMT). Ementa: 
Tema integrador, ergonomia, conforto ambiental, legislação/tecnologia 
alternativa. Análise de espaços existentes ou imaginários e sua reposição nos 
projetos considerados de grande complexidade, desenvolvidos à nível de 
Projeto Executivo integrada a proposta construtiva em escala de repetição. 
Apresentação com ênfase nos desenhos destinados à execução de obras. 
Projeto de habitação social/projeto de hotel com partido horizontal (UFMT, 
2008, p. 48).  

 
 Também se observam situações em que a prática projetual no campo da HS 

aparece não apenas nas ementas e planos de cursos em disciplinas de Projeto 
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Arquitetônico, mas também nos mesmos itens ligados ao Projeto Urbano. Esse é o caso 

da UFRN, na qual a disciplina de “Planejamento e Projeto Urbano e Regional 04”, 

obrigatória e oferecida aos estudantes do 6º período do curso, menciona habitação social 

como um dos conteúdos abordados, tanto em termos teóricos quanto no desenho urbano, 

visando o “aprofundamento da prática projetual para intervenção físico-ambiental no 

espaço urbano e da habitação de interesse social”. Ou ainda, na UNIFOR, cuja disciplina 

contempla o projeto de HS dentro do contexto urbano e paisagístico:  

Disciplina: Ateliê VI: Projeto Urbano e Paisagem (8º semestre, UNIFOR) 
– Ementa:  
Projeto de habitação de interesse social (HIS). Condicionantes projetuais. 
Estudo preliminar. Anteprojeto. Detalhamento construtivo. 
Programa:  
Unidade I – Projeto de Habitação de Interesse Social (HIS) 
Explicar problemáticas relativas à Habitação de Interesse Social (HIS) e os 
avanços e desafios da política habitacional brasileira. Versar sobre 
mecanismos ambientais como constituintes da infraestrutura urbana. Mostrar 
postura crítica diante de problemáticas da Habitação de Interesse Social (HIS) 
e de paisagens como infraestrutura. (...) 
Unidade II - Condicionantes Projetuais. (...) 
Leitura da paisagem: levantamento e sistematização de informações; análise 
e síntese. (...) Plano de Regularização Fundiária. 
Unidade III - Estudo Preliminar. 
Conceber soluções para problemas urbanos e arquitetônicos, de acordo com 
critérios ergonômicos, funcionais, ambientais, formais e espaciais. (...) 
Unidade IV - Anteprojeto. 
Desenvolver anteprojetos de urbanismo com consideração às questões de 
habitações de interesse social e ecologia da paisagem, bem como anteprojetos 
de arquitetura de edificações com consideração de implicações técnicas, 
bioclimáticas, de materiais construtivos, de sistemas estruturais e de relações 
entre espaços livres e construídos. (...) 
Unidade V - Detalhamento Construtivo. 
O detalhamento do projeto de urbanismo como instrumento de compreensão 
das técnicas construtivas. (...) Detalhamento de elementos da infraestrutura 
verde. (UNIFOR,2018, on-line). 

Na UFPEL, além de uma disciplina de Projeto Urbano, ministrada no 6º período, 

também há um ateliê vertical optativo com foco no projeto de HS, que envolve 

graduandos do 6º, 7º e 9º semestres e que tem como principal característica “o convívio 

no atelier de projeto de alunos de diferentes semestres do final do curso” (UFPel, 2016, 

p. 39). Em sua ementa consta: 
A disciplina objetiva desenvolver conteúdos relacionados a promoção da 
Habitação de Interesse Social, proporcionando aos estudantes o conhecimento 
sobre a política habitacional brasileira e capacitando-os a analisar de forma 
crítica a produção da moradia e seu entorno, bem como desenvolver um 
projeto de conjunto habitacional de interesse social multifamiliar ou 
unifamiliar, localizado em área degradada ou vazio urbano, considerando a 
cidade real e suas contradições. O planejamento da moradia deverá 
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implementar procedimentos e estratégias visando entender complexidades 
presentes na cidade existente. Para essa finalidade a ênfase da disciplina se 
encontra na articulação entre o projeto do conjunto e a cidade, no 
agenciamento dos espaços abertos situados entre as edificações e na definição 
de propostas de projetos qualificados, com a possibilidade de inserir premissas 
sustentáveis apropriadas para a produção da habitação social. Reconhecendo 
a necessidade de dominar diversos sistemas construtivos, a disciplina pretende 
trabalhar com diferentes tecnologias, não deixando de explorar o uso da 
alvenaria estrutural como uma das possibilidades ainda bastante utilizada 
como solução para a moradia social (UFPel, 2016, p. 210).  

Com poucas exceções, não há um destaque especial para a temática da habitação 

social nos Projetos Pedagógicos (PP) dos cursos. Uma dessas exceções é o CAU da UFC, 

cujo texto do PP em dois momentos destaca a habitação social como um dos focos da 

graduação: ao apontar os enfoques temáticos dos semestres; e ao mencionar seus projetos 

de pesquisa e extensão. No que se refere aos enfoques semestrais, o PP determina, de 

forma clara, que o 6º semestre do curso terá “Projeto de Interesse Social/Habitação” como 

tema integrador das disciplinas de Projeto Arquitetônico 4 e Projeto Urbanístico 2, 

visando: 
(...) discutir e desenvolver alternativas que levem à melhoria da habitação, 
com base em parcerias e no comprometimento de todos os agentes capazes de 
promover as mudanças requeridas. Busca-se divulgar práticas que obtiveram 
sucesso na busca de melhores condições de vida para as populações urbanas. 
A finalidade é promover avanços no atendimento, principalmente, das 
dimensões de sustentabilidade da habitação: ambiental, econômica, social e 
cultural (UFC, 2011, p. 44). 

Já no tocante à pesquisa (iniciação científica e extensão) o PP destaca a temática 

nas iniciativas empreendidas dentro do curso, e as possibilidades de o estudante aprender 

em contato com a realidade:  

A experiência do trabalho em projeto de extensão tem sido considerada como 
importante instrumento de conscientização da comunidade acadêmica em 
relação aos problemas reais da sociedade em que a universidade tem a 
condição de possibilitar ao aluno a aplicação de conhecimentos na vivência 
de situações concretas nas áreas de atuação (...). Assim é o caso dos projetos 
“Acessibilidade em Escolas de Ensino Fundamental e Médio das Redes 
Pública e Estadual” (desde 2001); “Fortaleza Acessível” (desde 2007); 
“Alternativas de Saneamento Ambiental para Comunidades de Baixa Renda” 
(2004-2006); e “Tipologias de Habitação de Interesse Social para o Estado 
do Ceará” (2006-2007). 
Em fase de implementação, cabe aqui ser destacada a recente criação do 
escritório modelo, denominado Canto, por seus integrantes. De modo 
processual, observa-se o encaminhamento de seus primeiros passos, 
justamente num momento em que a Lei de Assistência Técnica Pública se 
dissemina, na busca por garantia de democratização do acesso ao profissional 
de arquitetura e urbanismo. (...).  
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Para os próximos semestres, almeja-se a realização de práticas de extensão 
voltadas para a elaboração de planos urbanísticos de zonas especiais de 
interesse social, (...). Da mesma maneira, pretende-se promover a assistência 
técnica em habitação de interesse social para famílias de baixa renda, 
mediante o estudo das condições de moradia em áreas de ocupação e a 
formulação de proposições. 
No que tange à iniciação científica (...) merecem ser destacadas as atividades 
de pesquisa acadêmica vinculadas a redes e grupos de pesquisa dos quais 
docentes deste departamento tomam parte, envolvendo diferentes temáticas 
como: planejamento urbano, geotecnologias, urbanismo, história e teoria da 
urbanização, habitação de interesse social, representação, semiótica, 
arquitetura generativa, BIM (Building Information Modelling), permacultura, 
dentre outras, tem aberto oportunidades para atividades de iniciação científica 
(...). (UFC, 2011, p. 45-46).  

Outro Projeto Pedagógico que se destaca é o da UFMG, mais especificamente em 

seu curso noturno, cujo o Projeto Pedagógico determina que apenas no primeiro período 

as disciplinas sejam obrigatórias – do segundo ao oitavo período, o graduando pode 

escolher as disciplinas a cursar e em que sequência. Assim, não há como pré-determinar 

em que período do curso estão inseridas as disciplinas que envolvem projeto de HS. Este 

curso ainda se destaca como o curso com maior enfoque em HS – foram identificadas 12 

disciplinas cuja ementa ou nomenclatura especificam esse enfoque temático – o que se 

associa diretamente à sua estrutura diferenciada, definida a partir de um olhar voltado ao 

Planejamento Urbano e à questão da habitação, além de disciplinas sem vinculação com 

um período específico e cursadas de acordo com o plano de curso do discente, como 

apresentado em seu Projeto Pedagógico:  

Trata-se de um curso estruturado, prioritariamente, no estudo e na resolução 
de problemas de planejamento urbano e habitação de interesse social, sem 
perder, no entanto, a perspectiva legal da habilitação única de arquiteto e 
urbanista” (UFMG, 2008, p. 4).  

Houve casos em que as informações foram encontradas nos websites dos cursos. 

No caso da PUC-Minas, o texto em sua página de internet menciona a questão 

habitacional quando se refere aos projetos de pesquisa (informação confirmada no 

levantamento de artigos e também na entrevista com alguns docentes). No site do CAU 

do Centro Universitário Braz Cubas (Mogi das Cruzes/SP), onde há um breve texto sobre 

o Projeto Pedagógico do curso, também se encontra uma menção às HS, quando se refere 

ao conteúdo do sexto período do curso. O texto menciona um aprofundamento das 

questões urbanas, mas também se nota que há grande destaque dado à parte material do 

projeto:  
6º Período Maior ênfase ao urbanismo. Aborda questões relativas à 
configuração urbana e o processo de transformação do uso e ocupação do solo, 
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além da compreensão dos instrumentos de controle urbanístico e ambiental. 
Reflexões técnico-conceituais acerca das questões relativas aos projetos 
habitacionais. Análise de situações e necessidades humanas, bem como de 
obras de arquitetura voltadas para tal uso com elaboração de projeto básico e 
projeto executivo para habitação coletiva, incluindo habitação de interesse 
social, que amplia questões relativas às estruturas, vedações, cobertura, 
revestimentos argamassados de parede, tecnologia de execução de caixilhos e 
esquadrias, revestimento cerâmico entre outros materiais de pisos e paredes, 
bem como uma abordagem acerca da execução do acabamento final da obra. 
(CENTRO UNIVERSITÁRIO BRAZ CUBAS, 2013, on-line).   

 

4.2 SÍNTESE DOS DOCUMENTOS E ARTIGOS ANALISADOS  
 

A partir dos resultados encontrados, podemos observar que a hipótese que previa 

que a introdução da temática não é derivada da organização curricular dos cursos é 

parcialmente negada, já que em  um terço dos cursos investigados, encontrou-se material 

que especifica a abordagem de HS no ensino de projeto de Arquitetura e Urbanismo, 

como demonstrado no quadro 3, que resume a análise presente neste capítulo.  

É importante refletir sobre esses dados, destacando-se que, não necessariamente, 

o fato de o tema não ser mencionado na documentação dos demais cursos se constitui em 

algum tipo de prejuízo à temática ou ao ensino de projeto como um todo. Quanto a isto, 

podemos inferir, se confrontarmos esses dados com aqueles obtidos nas entrevistas e 

questionários (apresentados adiante), que a iniciativa docente –prevista na hipótese inicial 

– tem papel relevante no tratamento da temática dentro dos cursos, mesmo quando não 

prevista na organização curricular. Este fato também pode ser visto como positivo 

considerando-se a virtude de garantir flexibilidade às práticas docentes, facilitando 

adequações às mudanças impostas pelo tempo, diante de conjunturas locais, urbanas, 

sociais, tecnológicas, dentre outras, e do perfil do próprio corpo discente.  

Já em relação aos artigos (Quadro 4), percebe-se que há ênfase numa variação da 

estratégia comum aos ateliês de projeto de se promover o ensino baseado em simulação 

do programa arquitetônico. A ideia de se ter o problema apenas proposto pelos instrutores 

é extrapolada, e tem-se a estratégia de exposição dos estudantes à realidade, com o 

programa sendo determinado também pelos desejos e necessidades de moradores reais, 

com sua diversidade de perfis pessoais e familiares, com diferentes sociabilidades e 

culturas. Neste caso, além do diálogo entre aprendiz e instrutor, um novo elemento, 

representado pelo usuário, é inserido na construção do aprendizado proporcionado pela 

prática. Assim, retomamos a importância atribuída por Silva (2012) à compreensão do 
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projeto nas atividades de ensino/aprendizado estudantil, a medida que é fundamental 

entende-lo não apenas como objeto acabado, mas também como processo.  

Quadro 3 – Quadro resumo dos resultados do levantamento da documentação dos CAUs 

LEVANTAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DOS CAUS 

12
0 

cu
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80 cursos: 
não há 

referência à 
HS na 

documentação  

47 cursos: não foi localizada nenhuma documentação 

33 cursos: a documentação encontrava não citava HS 

73
 c

ur
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s c
om
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oc

um
en

ta
çã

o 
di

sp
on

ív
el

 

40 cursos 
apresentaram 

alguma 
referência à 

HS na 
documentação 

35 cursos cujas 
disciplinas possuem 

material de 
estruturação que 

direcionam ao tema 
da HS 

Total de 
88 

disciplinas 

47 disciplinas 
obrigatórias 

42 disciplinas eletivas 

46 disciplinas de ensino 
de projeto 

42 disciplinas de suporte 

5 cursos nos quais a HS é mencionada em outros locais, que 
não ementas ou nomenclaturas de disciplinas (ex.: PP, 

descrições do curso) 

Dentre as disciplinas 
de projeto que são 

obrigatórias, 
acontecem entre o 3º 

e 9º semestres:  
 com predominância 

no 5º/6º e 8º/9º 
semestres 

5º ou 6º semestre: HS dentro de uma das 
disciplinas de projeto ou urbanismo (podendo ter 

interação com outras disciplinas do semestre) 

8º ou 9º semestre: disciplinas de ateliê integrado, 
nas quais o projeto é o objeto central para se 
trabalhar, de forma integrada, várias áreas do 

conhecimento em um único componente 
Em geral, não há um destaque especial para a temática dentro dos PPs 

(com poucas exceções) 
Fonte: elaborado a partir dos dados da pesquisa 

 
Quadro 4 – Quadro resumo dos resultados do levantamento dos artigos 

LEVANTAMENTO DE ARTIGOS 
Resultados Pontos positivos 

mencionados Ressalvas 

Valorização da estratégia 
“exposição do aluno à 

realidade” 

Apresentar aos estudantes 
uma nova compreensão sobre 

os problemas sociais e 
urbanos 

 

Expor os estudantes a novas 
sociabilidades, necessidades 

e culturas 
 

Experiências relacionadas à 
integração de conteúdos 

Troca de ideias e diferentes 
pontos de vista dos docentes 

Necessidade de bom 
planejamento e flexibilidade 

Fonte: elaborado a partir dos dados da pesquisa 
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Diante dos resultados obtidos nessa investigação inicial, novas questões surgiram, 

alimentando a continuidade do trabalho realizado: Qual o perfil acadêmico do professor 

ligado à habitação social? Como realmente essa temática se enquadra na estrutura dos 

cursos de Arquitetura e Urbanismo (ela está isolada ou integrada a outros quesitos 

pertinentes ao projeto de arquitetura e urbanismo)? Qual a opinião dos docentes sobre o 

ensino de projeto de habitação social? Tais perguntas foram inseridas em um questionário 

e tratadas em entrevistas, cujos resultados são discutidos a seguir.   
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5. O PROJETO DE HABITAÇÃO SOCIAL NA GRADUAÇÃO 
BRASILEIRA – ABORDAGENS E ESTRATÉGIAS DE 
ENSINO 

 

Os questionários (Apêndice A) foram disponibilizados on-line, entre os dias 16 de 

março e 10 de maio de 2018 e tiveram como público alvo os professores cujo trabalho 

estivesse relacionado ao ensino de projeto de habitação social em IES brasileiras quer 

públicas quer privadas.   

Responderam a esse instrumento 50 professores, 35 vinculados a instituições 

públicas (24 federais e 11 estaduais) e 15 a instituições particulares (Figura 21a). 

Considerando a procedência geográfica destes respondentes (Figura 21b), 22 docentes 

atuam em instituições localizadas na região Sudeste (44%), 15 no Nordeste (30%), 8 no 

Sul (16%), 4 no Centro-Oeste (8%) e 1 no Norte do país (2%). 

Os resultados revelaram que são poucos os cursos em que a habitação social é um 

tema abordado no primeiro ano do curso, confirmando o resultado encontrado na 

documentação, e que as poucas iniciativas destinadas aos estudantes nesta fase são 

projetos de extensão.  

Figura 21 – Gráficos demonstrando a distribuição geográfica e o tipo de IES à qual os respondentes são 
vinculados.

 
FONTE: Respostas fornecidas aos questionários desta pesquisa 

 

No segundo ano surgiram as primeiras disciplinas obrigatórias (6) e eletivas (2) 

(13,3% e 12,5% das ocorrências, respectivamente, de um total de 45 disciplinas 

obrigatórias e 16 eletivas). O terceiro ano foi o período dentro dos CAUs que mais 

concentra as abordagens de HS: 42,2% das disciplinas obrigatórias (19) e 37,5% das 
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disciplinas eletivas (6) são destinadas aos discentes que estão cursando esta fase da 

graduação. No quarto ano houve uma pequena queda da oferta de disciplinas focadas em 

HS, em relação ao terceiro: 26,6% (disciplinas obrigatórias) e 31,2% (disciplinas eletivas) 

– 12 e 5 disciplinas, respectivamente. No quinto ano foram identificadas 17,7% das 

disciplinas obrigatórias (8) e 18,7% das eletivas (3). Note-se que as disciplinas de projeto 

(arquitetônico e urbano) evoluem em complexidade ao longo do CAU, e que no meio do 

curso, os estudantes já adquiriram habilidades projetuais suficiente para lidar com os 

desafios inerentes ao tema habitação social: questões econômicas e construtivas, sociais, 

paisagísticas e urbanas. Assim, quanto mais ao fim do curso, mais estas questões são 

exigidas e percebidas nos projetos desenvolvidos.  

Os professores foram perguntados sobre as maneiras como o assunto é abordado nos 

cursos e as principais estratégias adotadas por eles para inserir as especificidades do tema 

nas práticas de ensino-aprendizagem na graduação. A partir das respostas, foi possível 

complementar o estudo das documentações dos cursos. Foi possível ir além das 

informações predeterminadas em Planos de Cursos e Ementas (quando foram 

encontradas), possibilitando averiguar, inclusive, ações e abordagens que foram 

originárias das iniciativas docentes. Somou-se a estes dados, as respostas das entrevistas. 

Os resultados encontrados foram analisados sob um viés quantitativo e qualitativo, 

contribuindo para os objetivos de averiguar as principais estratégias de ensino e os modos 

como o tema está sendo abordado na graduação. Apresentados a seguir, esses resultados 

foram categorizados em modos de atuação (abrange dados sobre a modalidade em que o 

tema é trabalhado – ensino, pesquisa ou extensão – e suas características) e estratégias de 

ensino.  

 

5.1 MODOS DE ATUAÇÃO  
 

Os questionários mostraram que a modalidade em que a HS é mais abordada é no 

contexto dos conteúdos das disciplinas, embora pesquisa e extensão também figurem 

como modos de atuação na área. Somando-se todas as respostas, foram totalizadas 97 

iniciativas, entre pesquisa, ensino, extensão, orientações e grupos de pesquisa. Se 

considerarmos os 50 professores respondentes do questionário, a modalidade disciplinas 

(eletivas ou obrigatórias) foi mencionada por 90% dos participantes (sendo as disciplinas 

obrigatórias mais frequentes – mencionada por 80% deles) que correspondem a 49,5% 

das iniciativas. A modalidade pesquisa foi mencionada por 48% dos professores, e 
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representa 24,7% das maneiras como HS é trabalhada nos CAUs. A extensão corresponde 

a 22,7% das ocorrências, sendo mencionada por 44% dos professores. Ainda foram 

citados, embora com pouca expressividade, orientações de trabalhos finais de graduação 

(2 ocorrências) e grupo de pesquisa (apenas um caso). Nas Figuras 22 e 23, pode-se 

observar que não houve grandes variações nos resultados encontrados entre instituições 

públicas e privadas. 

Figura 22 – Gráfico: porcentagens das modalidades em que a HS é trabalhada nos CAUs brasileiros 
(geral)  

 
FONTE: Respostas fornecidas aos questionários desta pesquisa 

 
Figuras 23 – Gráficos: porcentagens das modalidades em que a HS é trabalhada nos CAUs de Instituições 

Públicas e Privadas de Ensino 

      
FONTE: Respostas fornecidas aos questionários desta pesquisa 

 
A denominação das disciplinas ou projetos de pesquisa e/ou extensão conduzidos 

pelos docentes foi investigada, uma vez que, o nome proporciona a primeira impressão 

das pessoas sobre o assunto ali trabalhado, ensinado ou estudado. Para analisar os nomes 

de disciplinas e projetos de pesquisa e extensão, através do auxílio do software Iramuteq, 

foi feita uma divisão de corpus textuais – um para os nomes das disciplinas obrigatórias 
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e eletivas e outro para os projetos de pesquisa e extensão. Para os nomes de disciplinas, 

obteve-se um corpus constituído por 35 textos (correspondentes apenas aos respondentes 

que indicaram estes nomes), com igual número de seguimentos de texto. Foram 

identificadas 144 ocorrências (palavras, termos ou vocábulos), sendo 49 termos distintos 

e 32 termos de ocorrência única. Já em relação aos nomes de projetos de pesquisa e de 

projetos de extensão, obteve-se um corpus constituído por 20 textos (mais uma vez, 

correspondentes apenas às respostas que contemplavam os nomes dessas modalidades) e 

23 seguimentos de texto. Houve 174 ocorrências, sendo 100 termos distintos, com 75 

ocorrências únicas.  

Na denominação das disciplinas, a análise da frequência das palavras revelou que 

o termo projeto é o mais frequente (25 ocorrências), seguido do termo habitação de 

interesse social (ou correlatos como: habitação social ou HIS). No entanto, através da 

Análise Fatorial de Correspondência (AFC) é possível constatar que esses dois termos 

têm pesos diferentes, quando separamos as disciplinas obrigatórias das eletivas.  

O termo projeto perde relevância dentre o grupo das disciplinas obrigatórias, 

aparecendo atrelado aos termos ateliê e integrado – que são os termos mais fortes dentre 

esta modalidade de disciplinas, conforme pode ser observado na Figura 26. Seguem 

exemplos de como o termo aparece nos nomes das disciplinas: “Projeto de Ateliêr 

Integrado V” [Q16, IES federal, SE]; “Projeto Integrado 3” [Q36, IES federal, NE].  O 

termo pode ainda ser suprimido, como, por exemplo: “Ateliê Integrado de Arquitetura e 

Urbanismo” [Q5, IES federal, NE].  

Observa-se que as nomenclaturas adotadas para as disciplinas obrigatórias são 

mais generalistas, não se vinculando diretamente ao tema daquele período. Percebe-se 

ainda um destaque à questão do ateliê de projetos, geralmente englobando mais de uma 

disciplina (integrado). Ou seja, o projeto de HS tende a ser inserido em um dos ateliês 

constantes nas estruturas curriculares dos cursos, mas não é uma temática 

necessariamente obrigatória para aquele estágio – fato que explica a baixa 

correspondência com as disciplinas obrigatórias (Figura 24).  

Resumindo, em geral, a HS está inserida em disciplinas ministradas no modelo de 

ateliê de projetos, com disciplinas integradas – neste último caso, com mais destaque para 

a correspondência as instituições públicas (integrar, integrado, integração) (Figura 25). 

Por exemplo, na UFU, existe a disciplina de Ateliê de Projeto Integrado V – que apresar 

de não ter HS no nome, o assunto é adotado como tema central do ateliê [Q11 e Q16]. 

Com base no plano de ensino disponibilizado por um dos respondentes, identifica-se que, 
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de modo resumido, parte-se de um estudo teórico sobre HS (tipologias, interiores, layout, 

necessidades, espaço doméstico) e de pesquisa do perfil dos moradores (padrões 

familiares atuais e APO) para introduzir o discente ao tema e ao exercício projetual neste 

campo.  

Figura 24 – Resultado da Análise Fatorial de Correspondência (AFC): nomes das disciplinas X tipo de 
disciplinas (obrigatórias ou eletivas) 

 
FONTE: Resultado fornecido pelo Iramuteq, a partir das fornecidas aos questionários desta pesquisa 

Figura 25 – Resultado da AFC: nomes das disciplinas X tipo de IES (públicas ou privadas) 

 
FONTE: Resultado fornecido pelo Iramuteq, a partir das fornecidas aos questionários desta pesquisa 
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Outro exemplo é a disciplina de Projeto Integrado 3, da UFRN, que une em um só 

componente curricular professores de Projeto, Desenho Urbano e Paisagismo. A 

disciplina é conduzida a partir de um roteiro que inclui questões arquitetônicas, de 

desenho urbano e paisagísticas, e serve como norteador para as ações do ateliê [Q21]. 

Há também casos em que há a integração de conteúdos com outras disciplinas, 

mas uma delas concentra o exercício projetual relacionado à HS, como na disciplina de 

Projeto de Arquitetura III, do CAU da Universidade de Uberaba. O respondente 

descreveu o trabalho desenvolvido na disciplina como 
Exercício projetual sobre contexto local (estudos preliminares) focando 
fenômenos urbanos em discussão na disciplina de Planejamento Urbano. 
Áreas livres desenvolvidas com a disciplina Paisagismo. O objeto 
arquitetônico em desenvolvimento pelas equipes é trabalhado nas disciplinas 
de tecnologia das construções e conforto ambiental [Q45, IES privada, SE].  
 

Outro dado encontrado, confirmado pela Figuras 26, é que a maioria das 

denominações das disciplinas de projeto destaca a Arquitetura e o Urbanismo; mas 

também foram identificadas disciplinas cujo foco recaía sobre o projeto urbano 

(exemplos: “Urbanismo 1” [Q41, IES federal, S]; “Projeto de Urbanismo III” [Q15, IES 

federal, CO]). No exemplo da disciplina de “Estudos Urbanos e Regionais” da UFCG, 

o/a docente que respondeu ao questionário destaca que a ênfase do projeto remete à 

urbanização de favelas, e não diretamente sobre a unidade habitacional [Q55, IES federal, 

NE] – ou seja, neste caso, optam por trabalhar e refletir junto aos estudantes sobre os 

espaços comuns e públicos já existentes. 

Também foi identificada uma disciplina cuja denominação destacava os projetos 

de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo - Projeto Integrado de Arquitetura, Urbanismo 

e Paisagismo [Q38, IES federal, SE] – e, ainda, um caso no qual o tema da HS estava 

inserido em um ateliê de projeto de paisagismo (“Projeto de Paisagismo” [Q52, IES 

privada, NE]).  

Já dentre as disciplinas eletivas, os termos ateliê e integração (integrar) perdem 

espaço para os termos ligados ao projeto; e termos mais generalistas como Arquitetura e 

Urbanismo perdem peso em relação a habitação social. Neste caso, infere-se através dos 

títulos das disciplinas que, em geral, o foco recai sobre as especificidades de determinado 

tipo de projeto (projeto visto mais como objeto de estudo do que enquanto prática 

projetual, embora este entendimento ainda esteja presente). Os depoimentos a seguir 

exemplificam esse argumento:  
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- Projeto de Urbanização Alternativa [Q17, IES federal, SE]: “É uma disciplina 
que atende a demandas sociais, vindas de coletivos ou associações e que se 
destina a discutir projetos em favelas e fazer pequenas intervenções (mutirão)”; 

- Projeto Habitação de Interesse Social [Q 27 e Q28]: “Visitamos alguns 
exemplos de HIS na cidade do Rio de Janeiro. Escolhemos uma área da cidade e 
fazemos, em conjunto, um breve diagnostico da área e de referências. Depois os 
alunos em grupos fazem uma proposta para a área escolhida. Ao longo do curso 
além do atelier são inseridas algumas aulas/palestras” [Q27, IES federal, SE]; 
“Visitas a conjuntos exemplares, aulas teóricas, e execução de um projeto de 
aproximadamente 1000 unidades habitacionais” [Q28, IES federal, SE]; 

- Habitação de Interesse Social [Q29, IES estadual, S]: “Na disciplina HIS o tema 
é estudado através de aulas teóricas e atividades práticas como seminários 
(estudos de caso) e desenvolvimento de projetos sobre o tema”. 

 
No caso dos projetos de pesquisa e projetos de extensão, por estes não estarem 

inseridos em uma organização tão rígida, como uma estrutura curricular, por exemplo, os 

termos habitação social, habitação de interesse social ou HIS apareceram de forma mais 

explícitas em muitas denominações (Figura 26), tais como: “Ressignificação de morar em 

casas de madeira: projeto de HIS em madeira” [Q8, IES estadual, CO]; “Habitação de 

interesse social, sustentabilidade e desenvolvimento municipal” [Q23, IES privada, S]; 

“Habitação evolutiva: estratégias de flexibilidade na habitação social” [Q25, IES federal, 

S]; “Análise de Inserção Urbana de Habitação de Interesse Social em Pelotas-RS: estudo 

de caso para MCMV – faixa 1” [Q39, IES federal, S].  

Outro destaque dentre os projetos de pesquisa e extensão foi a frequência 

encontrada para o termo assistência técnica (também encontrado como assessoria 

técnica), geralmente associado a projetos de extensão que fazem a ponte entre a 

universidade e a sociedade. São exemplos: “Oficina Comunitária de Arquitetura e 

Assistência Técnica” [Q7, IES estadual, CO]; “Assistência Técnica gratuita a comunidade 

de baixa renda” [Q20, IES privada, NE]; “Escritório de extensão: Assistência Técnica” 

[Q38, IES federal, SE]. 
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Figura 26 – Frequência dos termos encontrados nos títulos de Projetos de Pesquisa e Projetos de Extensão 

 
FONTE: Resultado fornecido pelo Iramuteq, a partir das fornecidas aos questionários desta pesquisa 

 

5.2 ESTRATÉGIAS DE ENSINO 
 

A partir dos artigos também foi possível mapear as estratégias de ensino mais 

utilizadas nas disciplinas. Além da prática mais usual ao ateliê de projetos tradicional – 

apresentação de um problema a ser resolvido, geralmente através de um projeto que será 

o fio condutor para inserção dos saberes ao longo do período – percebeu-se que nas 
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práticas de ensino que envolvem projeto de HS, é comum a integração com agentes 

externos e com a cidade, questão aprofundada no questionário.  

Dentre as respostas obtidas, a participação de agentes externos nas disciplinas, 

projetos de pesquisa e extensão é especialmente significativa: 77,6% dos professores 

afirmaram contar com colaboração externa, que consideram imprescindível à atividade. 

A maioria dessa participação é realizada por indivíduos vinculados à comunidade em 

estudo, podendo ser moradores da área, usuários de moradias estudadas/atendidas, 

potenciais usuários para uma proposta projetual ou, ainda, representantes da comunidade, 

coletivos ou organizações não governamentais (ONGs). Também é expressiva a 

participação de pessoas vinculadas à órgãos públicos (como as secretarias municipais de 

habitação), na pessoa dos arquitetos, outros técnicos ou agentes.  

Por exemplo, na disciplina obrigatória Teoria e Projeto: habitação de interesse 

social, do CAU da UNICAMP, utiliza-se da participação de Comunidades e Coletivos da 

Cidade de Campinas para promover uma compreensão maior da realidade e aproximar os 

graduandos da sociedade e da cidade, facilitando a realização das atividades didáticas 

propostas. Na disciplina 
os estudantes realizam diversos levantamentos, oficinas e dinâmicas junto à 
comunidade no bairro de estudo; levantam as demandas, constroem um 
programa arquitetônico coletivamente, apresentam diretrizes projetuais, 
desenvolvem propostas específicas de projeto (moradia, equipamentos, 
desenho urbano), apresentam para comunidade que avalia e comenta [Q12, 
IES estadual, SE]. 

Já na Universidade de Passo Fundo, a participação de técnicos da prefeitura e 

membros da comunidade, além de parceria com empresas construtoras, são estratégias 

usadas em projeto de pesquisa  
sobre programas e projetos de habitação de interesse social nos municípios 
polo da região norte do Rio Grande do Sul, investigando as políticas públicas, 
os empreendimentos habitacionais e os resultados no âmbito do projeto 
urbanístico, do projeto das habitações e da satisfação dos moradores [Q23, 
IES privada, S].  

Em uma das entrevistas, o professor comentou que essa parceria tanto com a 

comunidade, quanto com a prefeitura da cidade é fundamental. No caso em questão, como 

a disciplina é trabalhada há dez anos junto à mesma comunidade, isso gerou frutos que 

ultrapassam o semestre da disciplina,  

a tal ponto que, por exemplo, se criou uma extensão de habitação social 
que está integrada aos alunos que saem do Ateliê 6, eles são pensados 
para a extensão, como nós temos demandas externas de trabalho através 
de prefeitura, através de comunidades que nos pedem ajuda, então o 
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Ateliê 6 virou o ateliê onde começa ensino, pesquisa e extensão [E4, 
IES privada, S].  

O docente comemora os frutos gerados pela atividade mencionando ex-

graduandos que hoje trabalham na prefeitura, atuando com habitação social, e que 

gradativamente se tornaram os atuais elos entre o curso e a prefeitura.  

Também foram citadas como formas de colaboração externa as parcerias com 

outras instituições de ensino (brasileiras ou de outros países), com conselhos profissionais 

(CAU ou CREA), com instituições de pesquisas (IPEA e CNPq), as contribuições de 

profissionais do mercado ou de empresas de construção civil, a participação em redes de 

pesquisa (rede PROCEL18), dentre outras.  

Essas parcerias podem acontecer em forma de colaborações em pesquisa, como 

no caso do projeto “Minha Casa + Sustentável” – parceria entre UFRJ, UFJF, Ministério 

das Cidades e Secretaria Nacional de Habitação [Q28, IES federal, SE]. Por outro lado, 

na disciplina “Projeto de Arquitetura 3 [Habitação Social], da UFCG, a aproximação 

“com agentes públicos e privados e com a comunidade” foi justificada como uma forma 

de “proposição mais realista e com demanda estabelecida” para o exercício projetual 

proposto aos estudantes [Q14, IES federal, NE].  

Apesar de não ser maioria, há um percentual significativo de respondentes que 

indicaram haver participação de discentes de pós-graduação nas disciplinas, projetos de 

pesquisa e projetos de extensão (46,9% dos questionários). No caso da disciplina de 

“Infraestrutura Urbana” da UnB, o papel dos pós-graduandos de mestrado e doutorado é 

de trabalhar “aspectos conceituais e de avaliação dos programas de políticas públicas 

voltados ao tema” [Q13, IES federal, CO], enquanto “governo local [contribui] com dados 

para apoio de projetos de intervenção em áreas especificas”.  

 Esses agentes externos podem colaborar com as disciplinas, pesquisas ou 

extensão de forma pontual (como através de palestras ou fornecimento de dados 

relevantes ao trabalho desenvolvido) ou ainda, por meio de uma participação mais 

constate ao longo do tempo de desenvolvimento do trabalho – por exemplo, agentes da 

prefeitura acompanhando projetos de extensão que fornecem assessoria técnica a uma 

determinada comunidade.  

Também relevante para a discussão sobre estratégias de ensino, e geralmente 

presente nas discussões atuais sobre o ensino de AU como um todo, a integração entre 

 
18 Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Ministério de Minas e Energia / Eletrobrás) 
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disciplinas foi outro tópico investigado. Aqui consideramos dois tipos de interação: a 

integração horizontal – entre disciplinas de um mesmo período – e a integração vertical 

– entre a disciplina de projeto na qual o foco é o projeto de HS e disciplinas de períodos 

anteriores ou posteriores ao que ela se insere.  

Em relação à integração horizontal, 71,7% dos respondentes afirmaram haver 

integração entre, pelo menos duas disciplinas do período, sendo mais frequente entre 

disciplinas de Projeto de Arquitetura/Edificações e disciplinas voltadas para questões 

urbanas (Urbanismo, Estudos Urbanos e Regionais, Fundamentos de Urbanismo, Projeto 

Urbano, Desenho Urbano, etc.) - as mais citadas nos questionários (Quadro 5). Além 

dessas, também se verificou integração com disciplinas de natureza tecnológica e técnica 

construtiva, conforto ambiental, teoria/história da Arquitetura, maquetes e topografia.   

Seguem três descrições de trabalhos integrados mencionadas nos questionários, e 

um em entrevista, que ilustram formas de articulação de conteúdos nas disciplinas:  

Estudo dos processos de urbanização e parcelamento do solo urbano. 
Acessibilidade urbana com uso da teoria da Sintaxe Espacial. Elaboração de 
propostas de loteamento e expansão da área urbana. Proposta de implantação 
das redes de infraestrutura urbana e dos espaços abertos de uso coletivo. 
Desenho urbano e paisagismo aplicado ao parcelamento do solo urbano. 
Projeto arquitetônico de tipologias sociais (unidades habitacionais) e sua 
interação com o urbano [Q39, IES federal, S]. 

Trata-se de um trabalho integrado que envolve solução urbana, paisagística e 
arquitetônica para um conjunto habitacional de interesse social, tendo como 
referência a faixa 1 do programa MCMV. A proposta deve apresentar 
estratégias para promoção do conforto térmico, bem como justificativa para 
adoção de sistema construtivo [Q36, IES federal, NE]. 

Integração de conteúdo, especialmente com a disciplina de Paisagismo. Foi 
tentada aproximação com disciplinas da área de Estruturas, sem sucesso [Q16, 
IES federal, CE].  

Uma importante experiência que estamos tendo na habitação social é que 
conseguimos integrar a disciplina Habitação Social com Paisagismo, com a 
paisagem urbana. O professor está na mesma área. A professora de Urbano 
trabalha na mesma área e desenvolve toda a parte urbana, legislação, planos 
diretores, leis urbanistas, áreas de interesse social, enfim... E trabalhamos em 
conjunto: enquanto se está desenvolvendo a área do urbano, trabalhando, 
fazendo pesquisa da área, o professor de projeto estuda a parte da habitação. 
Eu fico fazendo pesquisas de trabalhos na América Latina sobre habitação e 
ajudando o trabalho do Urbano. Também levamos a discussão para a minha 
área do aspecto que a outra professora está desenvolvendo. Então 
potencializamos um projeto que vem desde projeto Urbano até a Unidade de 
moradia (aqui, comigo, tipologias, sistema construtivo), o paisagismo faz o 
mesmo (...) [E4, IES privada, S].  
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Também foram identificados casos de integração de disciplinas com foco central 

na intervenção urbana (tendo a disciplina de projeto urbano como “espinha dorsal” do 

período), sem a presença de disciplinas voltadas ao projeto arquitetônico. Essas 

disciplinas são integradas a outras, como paisagismo, infraestrutura urbana, estudos 

socioeconômicos, dentre outras. Em geral essa integração se dá através de conteúdos ou 

no atelier, embora também possa acontecer no que se refere às diretrizes projetuais e na 

avaliação. Nessa direção, dois casos merecem destaque: na UFRJ a disciplina eletiva 

voltada à habitação social se integra a outra disciplina eletiva denominada “Projeto de 

Urbanização Alternativa”; na UFBA, a integração entre uma disciplina de Ateliê de 

Projetos se dá com atividade de extensão.  

Quadro 5 – Frequência das disciplinas citadas na integração horizontal 

 
FONTE: Elaboração da autora 

Com relação à integração vertical, o percentual de respostas afirmativas diminui 

(em relação à horizontal) para 45,5%. Segundo os resultados encontrados (Quadro 6), a 

integração é mais frequente no eixo de planejamento e estudos urbanos – exemplificada 

pela resposta: “a disciplina é ofertada de forma que os alunos já tenham conhecimento do 

sítio e tenham apresentado proposta de urbanização para a área” [Q1, IES federal, NE].  

Também foram verificadas integrações com períodos anteriores nos eixos de 

conhecimento de Projeto de Paisagismo e História da Arquitetura, esta última, aliás, é 
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mais citada em relação à integração vertical do que na horizontal (disciplinas do mesmo 

semestre). 
Quadro 6 – Frequência das disciplinas citadas na integração vertical 

 
FONTE: Elaboração da autora 

Também é interessante destacar o caso da disciplina apresentada pelo questionário 

37 [Q37, IES privada, NE], que apresenta uma integração com os períodos posteriores, 

da seguinte forma: no 4º período do curso, os estudantes desenvolvem os projetos urbano, 

arquitetônico e estrutural; no período seguinte, trabalham sobre o produto do semestre 

anterior, os conteúdos de instalações hidráulicas e sanitárias, além de Sociologia Urbana; 

e no 6º período, desenvolvem o projeto de Instalações Elétrica.  

Um pouco menos frequente, mas ainda significativa, foi a ocorrência de 

integração com outros cursos de graduação: 31,25% dos respondentes afirmaram 

trabalhar em conjunto com cursos de outras áreas. Este tipo de integração foi mais 

observado nos cursos de instituições públicas (41,2% nas públicas contra 14,3% nas 

instituições privadas de ensino). Confirmando o caráter amplo e multidisciplinar da HS, 

foram citados cursos de diversas áreas do conhecimento que, além do viés mais técnico/ 

construtivo e projetual, característico de cursos como Engenharias (Civil e Urbana), 

Geociências e Design, também evidenciou interfaces com conhecimentos da área de 

ciências sociais aplicadas, como Direito, Geografia, História e Conservação/Restauro. 

Além disso, coadunando com os aspectos humanos e sociais, mais complexos nas 

realidades em que geralmente a HS se insere, figuram integrações com cursos de 

Psicologia, Medicina, Serviço Social, Artes e Pedagogia (Quadro 7). Tais integrações 

geralmente acontecem através da participação de professores convidados, também 
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podendo envolver projetos de pesquisa e/ou extensão em conjunto, interface de 

disciplinas e atuação em rede de pesquisa (caso específico encontrado: Rede PROCEL). 

Quadro 7 – Integração com outros cursos de graduação 

 
FONTE: Elaboração da autora 

Uma das docentes entrevistadas apresentou um exemplo desse tipo de integração 

com outras áreas em um projeto de extensão do qual faz parte, que repercute em disciplina 

de parcelamento do solo com foco em HS:  

Os últimos dois anos estão muito focados em uma nova área, que é a área que 
a universidade se inseriu, que é uma zona de recuperação, de revitalização 
urbana. Porque é uma zona portuária, altamente degradada, e a gente começou 
a ter contato com os moradores. Criamos um projeto que se chama 
Vizinhança, que é um projeto de extensão que é multidisciplinar, não somos 
só nós. As outras áreas: letras, artes, pedagogia, teatro, o pessoal da área de 
odontologia, da assistência. E é um projeto que também tem altos e baixos, 
dependendo da programação. (...) desde 2009 que nós estamos trabalhando 
nessa região e os alunos pegam o tema das ZEIS, então esse contributo da 
parte mais conceitual a gente está dando através das pessoas da legislação, aí 
você remete também às questões do estatuto, toda a questão da cidade, toda a 
legislação mais ampla para focar no tema das ZEIS. E eles tem que fazer um 
projeto de parcelamento solo, em que uma parte dele entra a unidade 
habitacional e a gente está discutindo muito os temas da flexibilidade, 
evolutibilidade, fazemos uma parceria com as disciplinas de Infraestrutura 
Urbana, em que os professores que dão essa disciplina sobre aquele mesmo 
loteamento, eles fazem a parte de lançamento das “infras” (...) [E3, IES 
federal, S].  

O uso de referências arquitetônicas/projetuais como modo de se contribuir para a 

construção do repertório do estudante sobre habitação social foi outra estratégia muito 

citada nos artigos e, por isso, aprofundada nos questionários. Com sua investigação 

buscou-se identificar tanto as principais referências utilizadas quando os critérios 

utilizados pelos professores para escolhe-las. Dos 50 docentes, 84% responderam que 
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utilizam referências de projeto nacionais, 78%, internacionais e 60% valorizam 

referências locais e/ou regionais. Em apenas 6% dos questionários foi informado que essa 

estratégia não era adotada na disciplina. Não houve variação significativa nessa 

proporção, ao se analisar as respostas por região do Brasil.  

As respostas sugerem atribuição de importância aos projetos desenvolvidos ao 

longo do último século, indicando uma abordagem historicista da evolução do projeto de 

habitação social. Os professores que optam por critérios temporais na escolha das 

referências ressaltaram ponderar sobre “o que foi produzido de HIS na história brasileira, 

mas de forma muito breve” [Q15, IES federal, CO], trazer “exemplos da História da HIS 

no Brasil e no mundo e também exemplos contemporâneos” [Q27, IES federal, SE], ou, 

ainda, manter “foco nas soluções projetuais, recuperando as experiências para HIS desde 

o [século] 19 até contemporâneo - já apresentadas nas disciplinas de história” [Q43, IES 

privada, SE].  

Em alguns casos, essa abordagem fica associada a escolha de um estilo específico 

(com destaque para o Modernismo) ou a determinados programas habitacionais, como 

acontece em: “Estuda-se a produção do século XIX até os dias atuais (...), a produção da 

Arquitetura Moderna, Pós-Moderna dentre outros” [Q29, IES estadual, S]; “Vilas 

Operárias - BNH – MCMV” [Q46, IES privada, SE]; “BNH, MCMV, contemporâneo” 

[Q55, IES federal, NE];  

Em parte das referências trata-se do tema a partir da década de 50, início dos 
programas de HIS no Brasil. Em consequência, trata-se do estilo modernista. 
No entanto, na totalidade as referências abrangem a contemporaneidade 
também [Q36, IES federal, NE].  

 Nos relatos acima e no exemplo a seguir percebe-se que várias pessoas também 

recomendam a opção por referências contemporâneas (em algumas situações, claramente 

mencionadas como oposição ao passado, mesmo que recente). Nesses casos, nota-se 

haver uma preocupação em situar o discente na produção atual, a fim de contextualizar 

mais fortemente o produto.  

A pesquisa na contemporaneidade de materiais e técnicas construtivas 
sustentáveis é importante como referência para o projeto de arquitetura de 
interesse social [Q54, IES privada, NE].  

 Tal tipo de reflexão contém, ainda, outro critério identificado para a escolha das 

referências: a seleção de exemplares com base nas técnicas, materiais e/ou sistemas 

construtivos utilizados, o que denota interesse pela questão tecnológica. Nesse caso, o 
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foco recai sobre a materialidade do projeto e na atualidade do uso dos materiais, bem 

como, em aspectos econômicos do empreendimento, ou seja, adota um viés mais técnico 

ao abordar o problema de projeto.  

Observam-se também, ainda que em menor número, justificativas cujo critério de 

escolha foi a adaptação da moradia aos usuários e às prováveis mudanças ao longo do 

tempo, nesses casos enfocando um projeto da unidade habitacional que disponibilize 

soluções de flexibilidade e/ou expansibilidade. Alguns exemplos: 

Modularidade, gramática da forma, padronização de sistemas construtivos e 
geração de alternativas, plantas flexíveis, possibilidade de ampliação das UH 
ao longo do tempo, adoção de sistemas auto sustentáveis (fossas por 
evapotranspiração, sistemas de geração de energia alternativos, entre outros) 
[Q1, IES pública, NE]; 

Habitação de Interesse Social; Habitação Evolutiva/Flexível; Construção 
vernacular [Q8, IES estadual, CO]; 

Projetos de natureza expansível/evolutiva [Q25, IES federal, S].  

Alguns respondentes apontaram a importância do estudante ser alertado para 

questões ligadas à habitação vernacular e à produção ligada às iniciativas populares e 

comunidades de baixa renda, iniciativas que foram consideradas importantes como fonte 

de referências ao trabalho em construção durante o semestre:  

A realidade factual da condição construtiva de moradias vernaculares em 
comunidades favelizadas, onde o objetivo precípuo da disciplina é valorizar a 
inserção projetual arquitetônica, urbanística e paisagística que promova o 
conceito de "recostura sócio-espacial" para as cidades brasileiras [Q4, IES 
privada, SE]; 

Projetos que surgem de demandas sociais (principalmente, populares) [Q5, 
IES pública, NE].  

 Também não podem ser ignorados nesse apanhado geral de respostas, critérios 

para a escolha de estudos de referência que tiveram  menor incidência que os anteriores 

mas figuraram nas respostas dos docentes aos questionários (alguns dos quais inclusive 

já presentes nos exemplos citados anteriormente), incluindo a seleção de projetos ou obras 

que: (a) representam estratégias projetuais específicas (como, por exemplo, projetos 

modulares, uso de gramática da forma, etc.), sobretudo quando tais soluções são 

consideradas sustentáveis; (b) mostram experiências exitosas de processos participativos 

e urbanização de favelas; resultam de concursos e do julgamento por pares; abrangem 

escolhas baseadas em determinada tipologia arquitetônica.  
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 Ainda com relação a esse item nota-se um certo destaque com relação ao âmbito 

geográfico dessas referências, com predominância ao Brasil como seu local de origem, 

notadamente São Paulo. As demais menções a localidade das referências foram 

relacionadas a América Latina e Europa, havendo ainda a menção indefinida a “países 

estrangeiros” (sem especificação). No entanto, é importante ressaltar que apenas dois 

docentes que mencionaram trabalhar com referência estrangeira não citaram também o 

trabalho com exemplares nacionais.  

5.2.1 Modelos de ensino desenvolvidos 

Um primeiro olhar para os modelos de ensino apresentados pelos docentes mostra 

que, de modo geral as experiências descritas nos questionários não fogem à estratégia do 

“aprender fazendo”, inerente ao ensino de projeto de arquitetura e urbanismo. Sob esse 

ponto de vista, o “roteiro básico” do ateliê de projetos também se faz presente no ensino 

de projeto de HS, resguardando os seguintes passos: (i) início em uma breve 

fundamentação teórica; (ii) realização de estudos de referência; (iii) levantamento dos 

principais condicionantes do projeto presentes no local onde a intervenção irá acontecer 

(dimensões, topografia, vegetação, hidrografia, condições de conforto ambiental, 

presença de serviços públicos e restrições legais incidentes); (iv) desenvolvimento de uma 

proposta projetual pelo alunado, produto em função do qual os estudantes serão avaliados. 

O relato abaixo ilustra esse modelo:  

Após o estudo das condições locais - legislação - e referências arquitetônicas 
nacionais e internacionais o aluno propõe soluções projetuais para HIS [Q46, 
IES privada, SE].  

Entretanto, essa descrição sucinta e linear é uma exceção, se comparada à maioria 

dos relatos coletados durante a pesquisa (não apenas as experiências contidas nos 

questionários, mas sobretudo aquelas disponibilizadas nos artigos dos docentes, relatadas 

durante as entrevistas e observadas durante as visitas). O estudo desse material 

possibilitou constatar-se que o ensino de projeto de habitação social apresenta diversas 

variáveis que o diferencia dos demais, e que são adicionadas a esse modelo padrão de 

ateliê de projetos. Dentre estas, a que mais foi presente nas respostas do questionário 

sobre o trabalho desenvolvido nas disciplinas de ensino de projeto de HS foi a acentuada 

preocupação em manter uma intrínseca relação com o contexto real e social do local em 

que acontecerá a intervenção projetual. Para tanto, os professores se empenham em 

apresentar aos estudantes a realidade de determinados contextos urbanos (desconhecida 
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muitos deles), inserindo-os nas comunidades através da realização de 

exercícios/atividades que acontecem em momentos específicos do semestre:  

Buscamos apresentar a realidade brasileira sobre a condição habitacional no 
país, com as mazelas proporcionadas pela ausência de políticas públicas e 
gestão na formatação de propostas adequadas à recuperação sócio-espacial de 
áreas favelizadas [Q4, IES particular, SE]; 

Na disciplina de Projeto de arquitetura 2 procuramos dar um tema de habitação 
social evolutiva, e definimos uma comunidade ou bairro para fazer coleta de 
dados e a partir do levantamento definir o perfil do usuário e um programa de 
necessidades [Q8, IES estadual, CO]; 

Com o tempo, nos últimos anos a gente modificou um pouco a disciplina. 
Chegou uma professora nova, (...), e ela trouxe a metodologia participativa. 
Foi quando a gente começou a implementar essas metodologias. (...) ao invés 
de fazer uma visita a essa comunidade, a gente fazia duas visitas: a primeira 
era o reconhecimento da comunidade e a segunda eram oficinas participativas. 
A gente dividia em grupos de faixa etária (...). A gente pedia para os líderes 
juntarem várias pessoas, fazia grupo de crianças, de jovens e adultos, 
separados. (...) Depois os alunos sistematizavam todo esse material. A gente 
apresentava esse material para eles [os moradores] e então fechávamos o 
diagnóstico social, em paralelo eles faziam o diagnostico técnico e daí saiam 
as propostas. [E7, IES federal, NE]19.  

Alguns professores enfatizam que essa aproximação com a realidade contribui 

para a construção de uma consciência crítica entre os graduandos. Para isso apontam a 

importância de o exercício de projetação acontecer a partir da lógica da “reflexão na ação” 

(SCHÖN, 2000), que corresponde a momentos de consolidação dessa consciência. Tal 

reflexão também é fomentada pelos estudos de referência, os quais costumam ser não 

apenas apresentados, mas sim debatidos em classe, durante a realização de estudos de 

caso ou seminários. Em algumas situações, os conteúdos de disciplinas teóricas são 

retomados, para aprofundamento de assuntos específicos. Em outros casos, os estudos de 

referência se convertem em outra maneira de fazer os discentes terem contato com a 

realidade social em que aquele tipo de habitação está inserido.  

Na disciplina de políticas de Habitat eles estudam e analisam os produtos 
arquitetônicos das políticas vigentes por períodos históricos. Nas de projeto - 
Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo; analisam obras paradigmáticas 
nacionais e internacionais (Vitruvius, Arcoweb, Archdaily e escritórios 
específicos) e visitam a produção local dos conjuntos habitacionais para 
formarem uma crítica consistente da produção atual e seus impactos na malha 
urbana. Quando possível fazem entrevistas com os moradores dos conjuntos 
visitados [Q30, IES estadual, SE].  

 
19 Apesar de atualmente estar vinculada a uma IES federal, este relato se refere ao tempo em que a 
professora era vinculada a uma IES particular.  
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Visitamos alguns exemplos de HIS na cidade do Rio de Janeiro. Escolhemos 
uma área da cidade e fazemos, em conjunto, um breve diagnostico da área e 
de referências. Depois os alunos em grupos fazem uma proposta para a área 
escolhida. Ao longo do curso, além do atelier são inseridas algumas aulas/ 
palestras [Q27, IES federal, SE].  

Muitos exercícios projetuais e estudos de referência descritos pelos professores têm como 

base os conjuntos habitacionais, porém, em sentido contrário, foram feitos a partir de 

relatos de experiências de ensino onde o exercício projetual proposto focava em propostas 

de menor escala a fim de possibilitar o foco em aspectos que não são trabalháveis dentro 

de um semestre, como projetos maiores ou, ainda, para permitir o maior envolvimento 

dos estudantes com a população, o que pode inclusive proporcionar experiências de 

materialização das ideias discentes (como acontece nos ‘mutirões com a comunidade’) 

ou da troca de saberes entre as partes.  

Tenho procurado trabalhar com os alunos a microescala e a mesoescala para 
que possam ter maior domínio sobre todos os aspectos de HIS [Q9, IES 
federal, NE]; 

É uma disciplina que atende a demandas sociais, vindas de coletivos ou 
associações e que se destina a discutir projetos em favelas e fazer pequenas 
intervenções (mutirão) [Q17, IES federal, SE].  

Neste último texto apresenta-se uma outra variável encontrada no ensino de 

projeto de habitação social: a possibilidade de ter o problema de projeto definido por 

agentes externos ao contexto da sala de aula, neste caso, por demandas sociais de 

coletivos ou associações. Segue outra descrição, que resume bem como essas 

particularidades podem surgir no contexto das disciplinas:  

Para a elaboração de um projeto de habitação social, o aluno é mantido no 
ambiente do conhecimento teórico aliado à prática do desenvolvimento do 
projeto legal, para experimentar os conceitos de ordem e proporção, apreender 
como pesquisar e analisar a legislação pertinente, como analisar e dimensionar 
o empreendimento quanto às necessidades do cliente (sociedade x mercado), 
a abordagem sobre estruturas e os impactos das instalações no projeto de 
edificações HIS. O conteúdo teórico envolve a história das habitações no 
Brasil e suas tipologias ao longo dos séculos para em seguida entrar nas 
produções de HIS e sua história e atualidade. Temas como déficit habitacional, 
valores de mercado, sistemas construtivos, políticas públicas e ocupação 
urbana são abordados ao longo das aulas. A disciplina é ministrada através de 
uma abordagem crítica, buscando estabelecer relações entre a teoria e a 
prática, aplicando metodologias ativas para incentivar o aluno a ser 
protagonista na produção de conhecimento e das soluções geradas, tais como 
estudo de caso, método de projetos e PBL- aprendizagem baseada em 
problemas. As avaliações são feitas a partir dos exercícios teóricos e práticos 
de desenvolvimento de Projeto Arquitetônico. (...) [Q37, IES particular, NE]. 
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Neste tipo de preocupação também podem ser inseridas particularidades 

encontradas nas respostas do questionário e que envolvem: (i) a atenção à cidade 

informal, como trabalhos desenvolvidos em assentamentos precários, favelas ou ZEIS; 

(ii) a possibilidade de agentes externos (como a própria comunidade) participarem de 

etapas do projeto (tipo participativo) com formas diferenciadas de levantamento de dados 

(como oficinas junto à população) e dos momentos de apresentação e avaliação dos 

produtos finais das disciplinas; (iii) a forte presença da integração entre disciplinas 

ministradas no semestre (como já constatado anteriormente), especialmente entre Projeto 

Arquitetônico, Urbanismo e Paisagismo, mas não somente entre tais componentes 

curriculares. 

5.3 SÍNTESE DOS RESULTADOS DE QUESTIONÁRIO E ENTREVISTAS  
 

A partir dessas análises, verificou-se que a HS está presente em abordagens tanto 

dentro das disciplinas como, também, em projetos de pesquisa e extensão. Nas 

disciplinas, percebeu-se que quando correspondem a componentes curriculares 

obrigatórios, há uma tendência a não se vincular a temática à nomenclatura, adotando-se 

termos mais generalistas, como projeto e atelier integrado. Novamente, como no caso 

das documentações dos cursos (capítulo 4), entende-se esta desvinculação (entre tema e 

nomenclatura dos componentes curriculares) como uma característica que confere maior 

liberdade aos docentes, sendo a opção pela adoção da temática da habitação social 

consequência da iniciativa docente, permitindo adequações no plano de ensino das 

disciplinas obrigatórias, quando os professores julgarem pertinente. Por outro lado, as 

denominações das disciplinas eletivas tendem a ser mais específicas, vinculando-se 

diretamente o conteúdo a ser abordado dentro do componente curricular, adotando-se 

termos como habitação social (e relativos) nas nomenclaturas. Por serem componentes 

que não têm disponibilidade contínua, e, geralmente, são ofertados aos estudantes de 

acordo com a pertinência do tema ou a demanda, mais uma vez, a vinculação da temática 

não impacta a flexibilidade no ensino.  

Há de se destacar, ainda, a grande quantidade de iniciativas de pesquisa e extensão 

encontradas, denotando uma grande aproximação entre o trabalho com a HS temática e 

essas modalidades, especialmente com a extensão – que representa um vínculo mais 

direto entre o meio acadêmico e a sociedade. Nesse campo, adverte-se, que a aprovação 

da Lei de Assistência Técnica constitui um marco no incentivo a tais atividades. De fato, 
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a possibilidade de oferecer assessoria gratuita à população tem o potencial de se converter 

em uma espécie de ‘laboratório profissional’ para os estudantes, ampliando suas 

oportunidades para trocar conhecimentos, ter contato com os usuários finais das suas 

propostas e perceber/refletir sobre os impactos de suas propostas. 

Em relação às estratégias de ensino mais adotadas, é essencial destacar a 

participação dos agentes externos ao curso (indivíduos vinculados às comunidades; 

estudantes de pós-graduação; profissionais dos órgãos públicos ou atuantes no mercado 

de projeto e construção) ou, ainda, a parceria com outras instituições (de ensino, de 

pesquisa ou com conselhos profissionais). Desta forma, novos pontos de vista são 

adicionados ao ambiente de aprendizado, podendo haver contribuições pontuais antes ou 

durante o exercício projetual, ao ainda, ao longo do processo de projeto. Todos esses tipos 

de participação são pertinentes dado à amplitude de saberes que a habitação social evoca, 

exigindo uma estratégia de ensino que fomente a ampliação do ponto de vista com 

contribuições de diferentes áreas e setores.  

Outra estratégia que evidencia esse caráter amplo de conhecimento é a integração 

de disciplinas ou conteúdos, especialmente a integração com outros cursos de graduação, 

quando outras áreas de conhecimento respondem à necessidade de compreensão da 

natureza multidisciplinar da temática. A integração horizontal, que acontece dentro do 

quadro curricular do próprio CAU, também cumpre esse papel, figurando como a 

estratégia de integração mais utilizada (citada por 71,7% dos professores que 

responderam ao questionário). A integração vertical, além dessa contribuição, apresenta 

a vantagem de se abordar o conhecimento de forma gradual, dando-se continuidade ao 

conteúdo trabalhado. Através da integração vertical, é fornecido ao aluno a possibilidade 

de aquisição de uma base de conhecimento (tanto teórico quanto relacionado ao 

reconhecimento da área de intervenção) que, uma vez adquirido, permite a sua aplicação 

na prática projetual, como reforço à reflexão e assimilação do conteúdo.  

O uso de referências arquitetônicas é uma que é bastante difundida, de forma geral, 

no ensino de projeto arquitetônico ou urbano. No caso específico do projeto de HS, 

percebeu-se que é dada uma grande ênfase à história recente do país e da habitação social. 

Os projetos desenvolvidos ao longo do século XX (como a produção de Le Corbusier ou 

de Reidy, por exemplo) são utilizados como referência para estudo por muitos docentes. 

Neste aspecto, percebeu-se que há uma vertente que adota uma abordagem historicista da 

evolução do projeto da habitação social, com destaque para a produção do Movimento 

Moderno e, também, dos programas habitacionais desenvolvidos ao longo do último 
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século. Em contrapartida, também há professores que indicaram a opção pela adoção de 

referências contemporâneas, como uma forma de situar o aluno na produção atual, bem 

como apresentar formas de utilização de materiais, sistemas construtivos ( ou outras 

soluções técnicas ou tecnológicas); ou ainda, apresentar exemplares arquitetônicos com 

recursos de adaptação da moradia aos usuários (flexibilidade ou expansibilidade). Ao 

final da análise dessas respostas, percebeu-se que há uma significativa valorização da 

produção arquitetônica brasileira.  

O modelo desenvolvido para o ensino de projeto de HS, de forma geral, representa 

uma variação do “roteiro básico” do ateliê de projetos. Através desse roteiro, a temática 

ou tipologia de projeto é inserida através de uma breve fundamentação teórica, seguida 

pelos estudos de referência, levantamento dos condicionantes projetuais (estudo da área 

e da legislação pertinente) para subsidiar o desenvolvimento de uma proposta projetual. 

Na versão do ensino de projeto de HS, a essa sequência de passos, em muitos casos, 

adiciona-se à estratégia de ensino o cuidado em manter a relação de todo o processo de 

projeto com o contexto real e social do local. Esse cuidado extrapola a ideia de estudar 

um lote e área existente. Na maioria dos casos relatados, os estudantes são inseridos nas 

comunidades e têm contato direto com os moradores. As atividades desenvolvidas levam 

os discentes a compreender a realidade desses habitantes e a aprender com eles, através 

de oficinas, dinâmicas e estratégias de projeto participativo. As atividades que precedem 

o desenvolvimento das propostas de projeto, inclusive os estudos de referência, têm como 

um dos objetivos construir uma consciência crítica nos aprendizes.   

Mais uma alternativa a esse modelo é a redução da escala dos projetos, 

possibilitando aos estudantes um maior aprofundamento e detalhamento que o tempo da 

disciplina não permite, no caso das propostas de maior escala (como elaborar o 

detalhamento construtivo, por exemplo). Em alguns casos, de menores intervenções, os 

estudantes podem ter até a possibilidade de materializar suas propostas. Quando isso é 

possível, o discente tem a oportunidade de refletir sobre seu projeto ao vê-lo ser 

construído, percebendo melhor as questões de materialidade e tendo que desenvolver a 

habilidade da criatividade a partir de problemas concreto.  

Nos modelos de ensino de projeto encontrados, uma variável se destacou, em 

relação aos demais ateliês de projeto: a definição do problema de projeto, ou mesmo, do 

programa de necessidades ser feita por agentes externos ao contexto da disciplina. Não 

são os professores que determinam um programa padrão. Ele é construído a partir do 

contato com os moradores e junto com eles. Essa estratégia pode ser considerada positiva 
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ao levar os discentes a compreender como se constrói esse programa de necessidades e 

de desenvolver a sensibilidade para a percepção das necessidades dos usuários, levando-

os, muitas vezes, à desconstrução de ideias pré-concebidas e à reflexão sobre seus 

próprios conhecimentos.  

Outras variáveis que se destacaram, estando fortemente inseridas no ensino de 

projeto de HS são a forte presença da integração entre disciplinas e a atenção dedicada à 

cidade informal. A primeira se justifica pela sintetização dos vários saberes no exercício 

de projetação, ajudando os discentes quando precisam de respostas à diversidade de 

problemas e questões que o contato com o contexto real pode apresentar. No caso da 

segunda, percebe-se a oportunidade oferecida aos estudantes de refletir sobre uma parcela 

(significativa) da cidade que por anos foi menos privilegiada dentro do ensino acadêmico. 

Os Quadros 8 e 9 sintetizam esses resultados. 

Quadro 8 – Quadro resumo dos resultados encontrados para modos de atuação no ensino de projeto de HS 

MODOS DE ATUAÇÃO 

Dentro dos 
componentes 
curriculares 

Obrigatórias Denominações 
mais generalistas 

Termos mais frequentes: ateliê, 
integrado 

Eletivas Denominações 
mais específicas 

Termos mais frequentes: 
habitação social (e termos 
relativos) 

Dentro de projetos 
de pesquisa e 

extensão 

Destaque para as iniciativas de 
extensão ligadas à questão da 
assistência técnica. 

Termos mais frequentes: 
habitação social (e termos 
relativos); assistência técnica.  

Fonte: elaborado a partir dos dados da pesquisa 
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Quadro 9 – Quadro resumo dos resultados encontrados para as principais estratégias aplicadas ao ensino de 

projeto de HS 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO MAIS ADOTADAS 

Estratégias Contribuições 

Participação 
de agentes 
externos 

 Comunidade 
 Profissionais de órgãos 

públicos 
 Profissionais atuantes no 

mercado de projeto e 
construção 

 Alunos de pós-graduação 
 Parcerias com outras IES ou 

entidades 

 Adição de múltiplos pontos 
de vista 

 Colabora com a 
multiplicidade de saberes 
inerentes ao tema 

Integração de 
disciplinas ou 

conteúdos 

 Com disciplinas no mesmo 
período (integração 
horizontal) 

 Entre períodos diferentes 
(integração vertical).  

 Com outras graduações 

 Responde ao caráter 
multidisciplinar do tema 

 No caso da integração 
vertical: permite a 
assimilação gradual do tema.  

Uso de 
referências 

arquitetônicas 

 Abordagem historicista de 
evolução do projeto de HS 

 Ênfase na história recente do 
país e da HS 

 Ênfase na produção do 
Movimento Moderno 
(nacional e internacional) 

 Ênfase na produção 
contemporânea, com foco 
nas soluções projetuais e 
construtivas 

 Construção de repertório, 
mas com o desenvolvimento 
de uma apreciação crítica dos 
projetos/obras estudados.  

Variação do 
modelo 

básico do 
ateliê de 

projetos (em 
3 fases) 

 Maior preocupação em 
manter o contato com o 
contexto real 

 Definição do programa de 
necessidades por agentes 
externos à disciplina 

 Forte presença de integração 
 Maior atenção à cidade 

informal 

 Trabalha a percepção às 
necessidades e diferenças dos 
usuários 

 Permite a desconstrução de 
ideias pré-concebidas e 
reflexão sobre os próprios 
conhecimentos, por parte dos 
estudantes 

 Promove a reflexão sobre o 
impacto das decisões 
projetuais na vida das pessoas 

Influência da 
Lei de 

Assistência 
Técnica 

 Aplicação dos princípios da 
lei no trabalho dos 
estudantes, promovendo 
assessoria gratuita a 
comunidades 

 A prática se converte em um 
laboratório 

 O estudante tem a 
possibilidade de trabalhar as 
habilidades de lidar e se 
comunicar com o púbico alvo 
do projeto 

 Promove a reflexão sobre o 
impacto das decisões 
projetuais na vida das pessoas 

Fonte: elaborado a partir dos dados da pesquisa 
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Esses resultados indicam que há particularidades que diferenciam o ensino do 

projeto de habitação social do ensino de outros temas de projeto, e induzem a novas 

questões a trabalhar: Qual o perfil dos professores responsáveis por esse ensino? Quais 

são suas relações com o ensino de HS? Como percebem essa temática? Os questionários 

e as entrevistas também contemplaram essas questões, cujos resultados serão tratados no 

capítulo 6.  
  

  



114 
 

6. O PROJETO DE HABITAÇÃO SOCIAL NA GRADUAÇÃO 
BRASILEIRA – OS DOCENTES 

 

Um dos objetivos da pesquisa foi compreender a relação dos docentes que atuam 

no ensino de projeto de habitação social com esta temática. Para tanto, questionários e 

entrevistas incluíram perguntas relacionadas à trajetória profissional dos respondentes, 

suas relações com a temática e opiniões sobre o ensino do projeto de habitação social.  

6.1 DOCENTES: PERFIS E TRAJETÓRIAS 
 

Dos 50 respondentes dos questionários, 35 são professores vinculados a IES 

públicas (federais e estaduais - 24 e 11 docentes, respectivamente) e 15 a IES privadas. 

Em termos geográficos eles são provenientes das cinco grandes regiões geográficas 

brasileiras, na seguinte proporção: Sudeste (22 pessoas; 44%), Nordeste (15 pessoas; 

30%), Sul (8pessoas; 16%), Centro-Oeste (4 pessoas; 8%), Norte (1 pessoa, 2%). A 

grande maioria destes respondentes (72%) têm mais de 10 anos de experiência na 

docência. Já em relação ao trabalho com HS, 50% dos respondentes o fazem a mais de 

10 anos (Figura 27).  

Figura 27 – Tempo de docência X tempo de trabalho com HS 

     
Fonte: Respostas fornecidas aos questionários desta pesquisa 

Ao investigar-se seu tipo de inserção na área, foram encontrados tanto casos em 

que a atuação no ensino os levou ao trabalho com HS, quanto professores com menor 

tempo de sala de aula, mas que já trabalhavam com HS antes e levaram essa experiência 

prévia para a docência. Nas entrevistas isso ficou mais claro, como no caso de um docente 

de IES privada de João Pessoa que, iniciou seu interesse pelo tema ainda na graduação e 
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depois atuou na Secretaria de Planejamento de João Pessoa, na área de habitação social 

e, posteriormente, ingressou na docência. Ele relatou que sempre se interessou por 

habitação social, seja construções novas, seja intervenções em comunidades carentes pré-

existentes, que trabalhar com isso na gestão municipal ampliou seu repertório, inclusive 

influenciando sua pesquisa de mestrado.  

Em complementação a essa informação, a fim de compreender tanto a relação dos 

docentes com o tema, quanto a influência de fatores como sua formação e atuação 

profissional nessa motivação, foram averiguados os motivos que os levaram a 

trabalharem com HS. A maioria deles (24%) indicou a influência da própria carreira 

docente, ao serem designados a ministrar disciplinas que tinham HS como tema condutor 

do projeto ou ao substituir um professor que trabalhava com a temática. Em segundo lugar 

foi mencionada a iniciação no tema através da pesquisa de mestrado ou doutorado (21%), 

ou ainda, como membros de grupos de pesquisa. Não é surpresa, portanto, que as duas 

palavras com maior ocorrência nas respostas, segundo a análise textual do Iramuteq, 

sejam justamente disciplina (aqui entendida como sinônimo de componente curricular) e 

pesquisa.  

Além disso, verifica-se que 19% dos professores iniciaram seu trabalho com HS 

como arquitetos projetistas, autônomos ou servidores de órgãos públicos (como 

secretarias ou empresas municipais de habitação), experiência que posteriormente foi 

trazida para as salas de aula. Três pessoas ainda destacaram experiência em trabalhos ou 

cooperações para entidades internacionais20. Neste grupo, a análise estatística textual 

destacou a repetição do uso da expressão “experiência profissional” e a variação “prática 

profissional” para descrever a atuação profissional fora do meio acadêmico.  

Nove professores (14%) responderam que seu interesse pelo tema iniciou ainda 

durante a graduação (através de disciplinas, iniciação científica ou trabalho final de 

graduação). Enquanto, seis professores disseram ter começado a trabalhar com o tema por 

iniciativa/interesse pessoal. Estes professores, ao serem questionados “como começou a 

trabalhar com o tema da HS?”, apresentaram respostas que ilustram a sensibilidade desses 

professores com relação à necessidade de se trabalhar a temática nos cursos ao qual estão 

vinculados:  
 

 

 
20 Como Banco Internacional de Desenvolvimento, Banco Mundial, Organização das Nações Unidas.  
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Por ser pouco abordada no curso [Q33, IES privada, SE];   

Em função da experiência profissional e pela necessidade da temática no curso 
[Q58, IES privada, SE];  

A disciplina que leciono é ‘Projeto Integrado de Arquitetura Urbanismo e 
Paisagismo’, não é obrigatório trabalhar com HIS, mas utilizo como tema a luta 
por moradia e ocupações urbanas e o trabalho final é um projeto de HIS [Q38, 
IES federal, SE].  

Um dos entrevistados relatou que a introdução do tema de Habitação Social em 

uma disciplina de projetos foi iniciativa própria em conjunto com outro docente, em uma 

época em que esse tema ainda era pouco frequente nos cursos de Arquitetura. 
 
Na Universidade Católica eu levei essa disciplina. Foi criada por mim e outro 
professor, casualmente uruguaio, porque tinha uma carga muito forte da 
habitação no Uruguai, por cooperativas. Então achamos que deveríamos 
montar essa disciplina e se implementou como disciplina curricular [E4, IES 
privada, S]. 

Há casos em que o interesse se iniciou durante a graduação, mas partiu do próprio 

indivíduo, como uma das professoras entrevistadas [E3, IES federal, S] que comentou 

que sempre teve interesse pelo tema, porém, na época em que cursou a graduação, na USP 

(década de 1970), o tema da habitação social ainda era pouco trabalhado dentro do curso 

de Arquitetura e Urbanismo. Estava começando a haver algumas discussões, em função 

da produção do BNH, mas ainda em pequena escala. No entanto, ela soube que na Escola 

de Engenharia da USP, já havia trabalhos sobre racionalização da construção – por serem 

constantemente procurados para dar soluções técnicas para as questões de construção em 

massa, acabaram desenvolvendo estudos sobre o assunto. Desta forma, por sua iniciativa, 

procurou se aproximar dessas discussões e se tornou bolsista da Escola de Engenharia, 

trabalhando lá por um ano em um tema que não era diretamente ligado à habitação, que 

eram os centros sociais urbanos. Isso acabou a levando a desenvolver um desses centros 

em seu trabalho final de curso, que foi efetivamente construído, lhe proporcionando uma 

experiência muito rica sobre o tema da pré-fabricação. A professora fez mestrado na área 

de Planejamento Urbano (pois não havia mestrado em Arquitetura) trabalhando habitação 

através do tema da terra urbana. Em seu doutorado, já em Arquitetura, optou por estudar 

o que tinha acontecido com os grandes conjuntos habitacionais da época em que se 

formou, analisando-os através da ótica da Avaliação Pós-Ocupação (APO).  

Nos questionários, três pessoas disseram que o trabalho com HS iniciou com a 

realização de trabalhos voluntários junto à movimentos sociais, comunidades de baixa 
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renda e pastorais. Duas, através da atuação em trabalhos de assistência técnica (duas 

dessas incluídas no grupo que mencionou trabalho voluntário) e outras duas, através de 

projetos de extensão. Apenas um dos respondentes disse ter começado a trabalhar com o 

projeto de HS durante seu período de estágio.  

A nuvem de palavras da Figura 28 ilustra graficamente os resultados encontrados, 

com destaque para as duas palavras com maior ocorrência: disciplina (no sentido de 

componente curricular) e pesquisa.  

Figura 28 – Nuvem de palavras: como os docentes começaram a trabalhar com a HS 

 
FONTE: gerado pelo software Iramuteq a partir dos dados coletados  

6.2 O ENSINO DE HABITAÇÃO SOCIAL AVALIADO PELOS DOCENTE  
 

Aos professores, foram feitas duas perguntas abertas para averiguar a avaliação 

deles em relação ao ensino de projeto de HS: (1) Qual a sua opinião sobre o ensino atual 

de HS que acontece nos cursos de Arquitetura e Urbanismo brasileiros, de um modo 

geral?; e (2) Qual aspecto julga fundamental a ser considerado no projeto nesse campo, 

e que vem sendo esquecido? Para facilitar a compreensão e leitura dos resultados, as 

respostas foram agrupadas por palavras ou ideias chave, resultando em 18 ideias/opiniões 

(Quadro 10).  

 

 

 

 
 



118 
 

Quadro 10 – Ideias / opiniões chave sobre o ensino de HS 

 
Fonte: Respostas fornecidas aos questionários desta pesquisa 

Também foi realizada uma análise textual, utilizando-se o Iramuteq, que 

auxiliou na compreensão estatística e interpretação desses resultados. Como esperado, 

foram apontados pontos positivos e negativos, com maior incidência para os últimos. As 

opiniões negativas recaíram sobre a forma como o tema é abordado e/ou sobre a 

importância dada a ele dentro das graduações. A maior parte das críticas indicou que 

muitos docentes consideram o ensino de projeto de habitação social insuficiente, como 
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nos exemplos abaixo, onde é possível perceber preocupações relacionadas às demandas 

sociais, à cidade informal, políticas às públicas e a materialidade do projeto:  
Muito aquém do que seria desejável, principalmente numa instituição de 
ensino pública que tem por OBRIGAÇÃO formar profissionais voltados para 
o atendimento de demandas SOCIAIS. [Q1, IES federal, NE, grifos em 
maiúsculas do participante] 
 
É insuficiente em termos de cursos e atrasado na abordagem, com efeitos nas 
políticas públicas promovidas e nos resultados na materialidade da cidade. 
[Q41, IES federal, S] 
 
Muito aquém do necessário!! Nossas faculdades não têm nenhum interesse 
pelas grandes questões habitacionais – sociais, nem pela materialidade do 
projeto [Q17, IES pública, SE] 

 

Outra questão considerada pouco desenvolvida pelos participantes diz respeito ao 

rebatimento prático do que é ensinado nas universidades. Isso explicita uma das 

particularidades do tema HS frequentemente mencionada: a necessidade de uma maior 

articulação com a realidade, tanto urbana quanto social.  

Creio que é um tema abordado, mas com rebatimento prático mínimo [Q10, 
IES federal, SE] 
 
Quase inexistente e não prepara os alunos para a demanda real das cidades 
brasileiras [Q13, IES federal, CO]  
 

Em relação a isso, dois entrevistados comentaram a necessidade de se pensar o 

ensino prático de arquitetura de uma forma mais ampla, não apenas em relação ao projeto 

de HS. Uma delas argumentou que vê nessa falta de experimentação uma grande falha 

dos cursos de arquitetura, pois os estudantes têm poucas oportunidades de contato com 

os usuários finais:  
a gente dá essa palhinha dentro da disciplina e tem alguns projetos de extensão 
(...) um escritório, que é um escritório modelo dos alunos, mas é meia dúzia, 
é pouca gente, (...) tinha que ser uma oferta formal de dentro do currículo [E3, 
IES federal, S].  

Nos dois casos, os entrevistados citaram experiências da área da saúde como 

referência, e uma delas ressaltou, como contraponto, o caso da Residência em Arquitetura 

e Engenharia da UFBA:  
Eu acho que os arquitetos se afastaram da realidade. Por que que os médicos 
vão para as comunidades participar de programas de prevenção? Não é só 
médico, mas pessoas da área da saúde, dentistas, serviço social, e os arquitetos 
e engenheiros não. Então essa é a ideia da Ângela, que ela tem filho médico e 
ela montou essa residência com base na experiência das áreas das ciências da 
saúde. (...)o arquiteto, ele...tudo bem, se forma. Mas cadê as experiências de 
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saber como lidar com grupo, uma dinâmica de grupo, como fazer as ideias 
surgirem, como registrá-las, como atuar nessa interdisciplinaridade que a 
gente até fala que é uma transdisciplinaridade [E5, IES federal, NE].  

Alguns respondentes concentraram suas críticas na questão de a abordagem da 

temática estar, em geral, mais relacionada à iniciativa docente e menos privilegiada dentro 

dos currículos dos CAUs:  
O ensino é fragmentado. Depende mais das pesquisas e experiência dos 
professores na área. [Q22, IES privada, SE]. 

Como não tem uma indicação clara das diretrizes curriculares, são poucos os 
cursos que abordam a temática. [Q32, IES estadual, SE]. 

Entendo que fica sob a vontade e vocação do professor a opção de trabalhar 
(ou não) com HIS. Deveria ser uma decisão curricular. [Q39, IES federal, S]. 

De forma descontinuada, depende muito do interesse dos docentes. [Q40, IES 
estadual, SE]. 

Por sua vez, outros professores destacaram avanços – e percebe-se aqui a 

importância atribuída à extensão e à pesquisa, nessas respostas, no sentido de reconhecer 

a contribuição dessas iniciativas para a presença da temática nos cursos:  

Não tenho uma avaliação abrangente sobre o ensino de HIS, mas tenho a 
impressão que tem avançado na articulação com pesquisa e extensão e com as 
demandas sociais, principalmente as relacionadas a comunidades e 
movimentos sociais. [Q14, IES federal, NE]. 

Melhorou bastante, embora em muitas escolas a disciplina ainda seja eletiva 
ou de extensão o que permite que a formação do arquiteto e urbanista tenha 
lacuna importante. Mas, há experiências muito interessantes. [Q12, IES 
estadual, SE]. 
 
As poucas experiências que conheço, considero relevantes e necessárias, 
diante dos problemas persistentes com os projetos de provisão pública 
materializados no país. [Q25, IES federal, S]. 
 
O ensino de HIS cresceu muito nas últimas décadas, tornando-se as vezes o 
protagonista dos cursos de Arquitetura [Q46, IES privada, SE]. 
 
Existe grande variação na abordagem das escolas de Arquitetura e Urbanismo, 
mas o tema deveria ser tratado com maior atenção, particularmente nas 
instituições públicas, seja na oferta de disciplina ou no desenvolvimento de 
projetos de pesquisa e extensão, ainda em pequeno número se observado o 
interesse e a demanda nacional. No entanto é preciso reconhecer que o tema 
tem sido mais recorrente e está muito presente nos trabalhos de conclusão de 
curso. [Q29, IES estadual, S]. 

 

Alguns professores fizeram questão de pontuar que sua opinião foi baseada em 

uma percepção parcial da problemática e induzida por sua própria experiência, pela 
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realidade da sua instituição ou do conhecimento que têm sobre o trabalho de alguns 

colegas. Outros, contudo, disseram não ter conhecimento suficiente para opinar ou ainda, 

não responderam à essa questão – esse grupo representou 30% dos respondentes. Convém 

destacar outras impressões que, embora tenham aparecido em menor número, dizem 

respeito a questões importantes para o campo:  

 - há diferenças entre a abordagem entre IES públicas e privadas; 

- as instituições públicas deveriam dar maior atenção ao projeto de HS;  

- assistência técnica e trabalhos em áreas de interesse social ainda são abordados 

de modo insuficiente, bem como os temas regularização habitacional e 

requalificação de imóveis existentes para HS.  

Na análise textual do Iramuteq, obteve-se um corpus constituído por 50 textos e 

70 seguimentos de texto. Foram identificadas 1.013 ocorrências, com 453 termos 

distintos, e dentre estes, 319 termos com ocorrência única. Conforme se observa nas 

figuras 29 e 30, a palavra mais frequente nas respostas foi não, relacionada às duas 

tendências observadas: críticas negativas ao ensino de projeto de HS e desconhecimento 

do assunto, tais como: “(...) não prepara os alunos (...)” [Q13, IES pública, CO]; “Não há 

abordagem relativa à regularização habitacional (...)” [Q23, IES privada, S]; “Acredito 

que esse tema não é trabalhado nas universidades particulares” [Q30, IES estadual, SE]; 

“Não conheço o suficiente a experiência de outros cursos brasileiros para discorrer sobre 

eles” [Q59, IES pública, N].  

Também houve respostas indicando haver docentes que observam limitações no 

atual ensino de projeto de habitação social:  

Ainda limitado. É um tema exceção dentro dos cursos. Por vezes apenas 1 
disciplina abordar as questões que envolvem HIS, que é um tema complexo e 
predominante nas cidades brasileiras, e não é possível abordar em apenas 1 
disciplina. Os cursos, no geral, preparam os alunos para a cidade dita "formal" 
[Q53, IES privada, NE]. 
 
Acredito que HIS não se trata apenas de se projetar grandes conjuntos 
habitacionais ou de intervenções em áreas de interesse social, mas deveria 
também incorporar as preocupações com a assistência técnica e com a 
microescala da unidade unifamiliar em lotes extremamente reduzidos e 
localizados em ZEIS, onde se tem uma grande necessidade do trabalho do 
arquiteto, porém pouca atenção ainda é voltada para este nicho do mercado 
[Q9, IES pública, NE]. 
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Figura 29 – Nuvem de palavras - opinião dos professores sobre o ensino de habitação social 

 
Fonte: gerado pelo software Iramuteq a partir dos dados coletados  

 

Figura 30 – Frequência de palavras/termo, a partir de 4 ocorrências - opinião dos professores sobre o 
ensino de habitação social 

 
Fonte: gerado pelo software Iramuteq a partir dos dados coletados  

 
Essas relações podem ser percebidas claramente no grafo de análise de 

similitude21 (Figura 31). Observando a imagem nota-se haver uma ligação forte entre não 

e as palavras desconhecer e opinar: justamente fruto dos 30% de docentes que disseram 

 
21 A análise de similitude possibilita a identificação das relações entre as palavras. 
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‘não ter informações suficientes para emitir opinião’. Há ainda uma relação forte com o 

termo habitação social (que une todas às menções sinônimas a ele, como HIS, habitação 

de interesse social, moradia popular, etc.). Essa conexão indica opiniões negativas 

relativas ao seu ensino, ou seja, o que não se deve fazer ou ainda, respostas que mostram 

haver falta de interesse pela temática nos CAUs (observa-se, inclusive, ligação entre o 

termo curso e o termo não). O termo cidades brasileiras também aparece, de forma mais 

fraca, ligada ao não – essa ligação apareceu, nas respostas, através da preocupação de 

alguns professores com uma possível desvinculação do ensino e da realidade nacional, 

como visto em alguns exemplos anteriores. 

Figura 31 – Grafo da análise de similitude - opinião dos professores sobre o ensino de habitação social 

 
Fonte: gerado pelo software Iramuteq a partir dos dados coletados 

 

 Ainda devido ao número expressivo de respondentes que não opinaram por 

julgarem pouco conhecimento em relação à questão do ensino de projeto de HS, o 

segundo termo mais frequente é desconhecer. O termo ainda aparece em terceiro lugar e 

indica uma relação com o fato de muitos professores acreditarem que as abordagens do 

tema no ensino estão defasadas ou em fase de desenvolvimento. Seguem alguns 
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exemplos: “Ainda distante da demanda” [Q48, IES estadual, SE]; “Ainda pontual e pouco 

desenvolvido” [Q58, IES privada, SE];  
Acredito que a discussão, embora antiga, ainda não tenha se esgotado e 
merece estar inserida na formação de arquitetos e urbanistas. Pensar a 
complexidade de HIS é fundamental a esse processo de formação, se 
pretendemos instigar o desenvolvimento de profissionais comprometidos com 
a realidade de grande parte da população brasileira [Q16, IES federal, SE]. 

 

No grafo da figura 37, o termo aparece relacionado a vários termos referentes 

aos contextos onde essa abordagem acontece: ensino, pesquisa, extensão, disciplina; 

desenvolvimento, instituições públicas de ensino, demandas sociais, etc. 

Dentre os aspectos que julgam fundamentais a ser considerados no projeto de 

HS e que julgam estar sendo esquecidos (Figura 38), foram citadas questões diversas, tais 

como: humanização da arquitetura; flexibilidade, expansibilidade, personalização; 

participação do usuário; questões econômicas (custos de construção); sustentabilidade; 

tecnologia; conhecimento do perfil do usuário e de novos perfis familiares; infraestrutura, 

inserção urbana, relação entre produção de HS e segregação espacial, dentre outros. As 

respostas foram categorizadas em 43 grupos de ideias, que podem ser visualizados no 

quadro 11. Nessa imagem, podemos verificar que também ocorreram 18 respostas que 

foram mencionadas apenas uma vez, as quais são: aspectos funcionais; humanização; 

provisão; aprimoramento da linguagem e de estratégias de comunicação das ideias; 

trabalhar em áreas já ocupadas; tecnologias sociais; melhoria das habitações existentes 

(reforma); formas de acesso a recursos financeiros pela população de baixa renda; 

regularização fundiária; pensar além da unidade habitacional; direito a transporte, lazer e 

saúde; questões de infraestrutura; consultoria e assessoria à população de baixa renda; 

habitabilidade; conhecimentos dos requisitos dos órgãos financiadores; diversidade de 

saberes acadêmicos e populares; estar contido com ênfase nos parâmetros curriculares; e, 

formas de fiscalização e monitoramento. 
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Quadro 11 – Categorização e frequências dos aspectos fundamentais a serem considerados no ensino de 
projeto de HS 

 
Fonte: Respostas fornecidas aos questionários desta pesquisa 

Na análise textual do Iramuteq, foram tratados 96 segmentos de textos contidos 

em 50 respostas. Foram encontradas 1203 ocorrências – sendo 511 termos distintos e, 

desses, 365 ocorrências únicas. Nessa análise textual, as duas palavras mais frequentes 

foram não e projeto (Figuras 32 e 33), em decorrência da natureza da pergunta (Qual 
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aspecto julga fundamental a ser considerado no projeto nesse campo, e que vem sendo 

esquecido?), o que acabou por induzir os respondentes a citarem aquilo que não está 

sendo contemplado de forma satisfatória e também a mencionarem toda uma variedade 

de aspectos relacionados ao projeto.  

Figura 32 – Frequência de palavras/termo, a partir de 4 ocorrências - opinião dos professores sobre 
aspectos fundamentais que estão sendo esquecidos no ensino de projeto de HS 

 
Fonte: gerado pelo software Iramuteq a partir dos dados coletados   

 

Além disso, com base no grafo da análise de similitude (Figura 34), é possível 

inferir algumas tendências dessa relação do não com outros termos, inclusive o termo 

projeto. Infere-se que as opiniões tendem a recair sobre o fato de que o projeto não deve 

ser pensado apenas como unidade habitacional, de que não se pode deixar de 
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abordar/vincular a realidade ao ensino de projeto de HS e que não é contemplada a 

questão da construção e do custo como deveria ser – esta última tendência aparece com 

menor destaque e vinculada a questão construtiva. Tais relações foram confirmadas ao se 

analisar as categorias e os textos relacionados a cada uma, detalhadas a seguir. 
 

Figura 33 – Frequência de palavras/termo, a partir de 4 ocorrências - opinião dos professores sobre 
aspectos fundamentais que estão sendo esquecidos no ensino de projeto de HS 

 
Fonte: gerado pelo software Iramuteq a partir dos dados coletados  

Figura 34 – Grafo da análise de similitude - opinião dos professores sobre aspectos fundamentais que 
estão sendo esquecidos no ensino de projeto de HS 

 
Fonte: gerado pelo software Iramuteq a partir dos dados coletados 



128 
 

No levantamento das categorias de respostas, duas questões se destacaram como 

mais frequentes, cada uma mencionada por 20% dos docentes: (i) a importância da 

inclusão da questão social no ensino de projeto de HS; (ii) a questão material e construtiva 

do projeto. A questão social apareceu, não somente como um estudo teórico e estanque, 

mas sim através das sugestões de maior aproximação do ensino com as demandas reais e 

das comunidades – “a integração com a comunidade local” [Q58, IES privada, SE] – e 

uma maior atenção à realidade local e à ciência da realidade brasileira e das questões que 

geram segregação socioespacial. Sobre a questão material/construtiva, os professores 

alegaram sentir falta de se trabalhar mais questões como processos e sistemas construtivos 

e aplicação da tecnologia à construção de HS – algumas respostas mencionaram: 

“Habitação e cidade e tecnologia e processos construtivos” [Q45, IES federal, SE]; 

“Sustentabilidade de técnicas e materiais construtivos” [Q54, IES privada, NE]. Outros 

exemplos de respostas que abordaram essas questões:  
A aproximação com realidades e demandas é fundamental; e os estudos 
relativos a sistemas e componentes construtivos e tecnologias sociais não vêm 
sendo priorizados [Q14, IES federal, NE]; 
 
(...) a questão SOCIAL. Hoje os trabalhos desenvolvidos pelos alunos dos 
cursos de arquitetura e o urbanismo estão, em muitos casos, completamente 
desvinculados das demandas REAIS. Perdem-se a oportunidade de fazer com 
que os trabalhos por eles desenvolvidos possam ser DE FATO aproveitados. 
Jogam-se fora muitas horas de trabalho em projetos voltados para uma ELITE 
minoritária, deixando de lado a inserção do ARQUITETO e do URBANISTA 
na cidade informal, onde sua atuação é de fato imprescindível [Q1, IES 
federal, NE]. 

A questão da economia (custos) também é abordada por alguns respondentes, 

vinculada às questões construtivas (também indicado pela análise de similitude), porém 

com uma menor frequência (mencionada por 8% dos professores): “Questões econômicas 

- os alunos não sabem fazer orçamento nem conhecem profundamente as técnicas 

construtivas e a realidade brasileira” [Q46, IES privada, SE]; “A questão de políticas 

públicas, sistemas construtivos e questões econômicas, importantíssimo nesse assunto de 

HIS” [Q28, IES federal, SE].  

 Outra questão muito mencionada foi a necessidades de se contemplar a reflexão 

sobre a inserção urbana da habitação social e da população de baixa renda (12% das 

respostas). 

O que é esquecida (ou melhor: o que não é considerada) é forma como os 
moradores pobres vem se inserindo na estrutura urbana. É a partir dessa leitura 
cuidadosa que devemos pensar o ensino de HIS no Brasil, que não passa 
apenas por construção de novas unidades, mas especialmente por pensar 
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políticas/programas/projetos de melhorias das habitações existentes. Falo de 
reforma! Pensar disciplinas de projetos de reforma [Q15, IES federal, CO]. 

Dos professores, 10% mencionaram a importância da formação de um repertório 

mais amplo sobre a temática. Em geral, as respostas sugeriram algumas especificidades 

para o conteúdo que deveria ser contemplado nas disciplinas nesse sentido: “A 

perspectiva crítica e a abordagem sobre projetos/experiências heterodoxas” [Q19, IES 

federal, S]; 

(...) Julgo essencial, o repertório metodológico de processos participativos e 
métodos para concepção de projetos, considerando aspectos formais, 
funcionais e tectônicos [Q5, IES federal, NE]; 

Atenção à realidade local, visto que as referências projetuais - especialmente 
internacionais - são normalmente bastante distantes da realidade de um país 
capitalista pobre e em desenvolvimento. Este aspecto pode deformar a 
formação e o interesse do aluno ao se deparar com a chamada "realidade do 
mercado" - que obviamente não deve ser uma barreira, mas sempre constitui-
se em um desestímulo à prática, especialmente no interior do país, longe das 
capitais [Q11, IES federal, SE]; 

Ciência das experiências realizadas, conhecimento dos dados gerados em 
pesquisas (APO etc.), conhecimento da legislação e requisitos exigidos pelos 
órgãos financiadores, domínio das técnicas construtivas e das principais 
demandas da população [Q29, IES estadual, S].  

 Os aspectos relacionados à participação do usuário no processo de projeto (projeto 

participativo), bem como, o estudo dos modos de vida dos usuários de HS e das novas 

fora de morar figuraram em 8% das respostas. Sobre a questão do projeto participativo, 

uma das respostas traz uma ressalva ser destacada: “A questão participativa é sempre 

problemática, pois na maioria das vezes, gera expectativas não atendidas” [Q52, IES 

privada, NE]. Contudo, as demais falas destacaram essa necessidade e o conhecimento 

dos modos de morar, como algo positivo no ensino de projeto de HS:  

Acho que deve ser considerada flexibilidade, personalização, participação 
popular, diversidade plástica, formas de gestão, fiscalização, monitoramento, 
APO, de modo a garantir maior apropriação e identidade dos usuários [Q55, 
IES federal, NE];  

O conhecimento sobre as necessidades e o modo de vida do público alvo, para 
que se possa superar a standartização (e, muitas vezes, inadequação) das 
soluções que são produzidas pelo mercado que visa apenas a redução dos 
custos da construção para maximização dos lucros [Q36, IES federal, NE];  

As subjetividades e as dinâmicas do morar da população pobre, que eu chamo 
de "expressões do morar" [Q7, IES estadual, CO].  
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 Outras questões consideradas fundamentais foram: o estudo dos instrumentos 

legais, como por exemplo, o Estatuto das Cidades, e das políticas públicas voltadas à 

habitação; projetos que considerem a flexibilidade, expansibilidade e personalização das 

unidades habitacionais; a importância do uso de pesquisas e da APO como instrumento 

para conhecimento e projetação; ciência das demandas e necessidades básicas da 

população alvo de HS; trabalhar o projeto sem esquecer da urbanidade e da qualidade dos 

espaços abertos, de seus equipamentos e das áreas livres. A resposta abaixo resume a 

maioria das tendências encontradas:  

Entendimento relacionado à novas formas contemporâneas de habitar. Novos 
modos de viver e tendências de agrupamentos que reoriente a discussão da 
célula habitacional e do espaço doméstico atual. Visão mais ampliada, ou seja, 
abordagem através da multiplicidade e heterogeneidade de processos 
projetuais conectados à produção da habitação de interesse social. Formação 
de repertório mais qualitativo e propositivo. Apreensão crítica: a cidade 
produzida pelo aparelho de estado e mercado imobiliário legal, confrontando 
a cidade construída pelo cotidiano de seus habitantes e o mercado informal. 
Aspectos antropológicos e subjetivos do habitar nessa perspectiva de 
dimensão coletiva. Colisões urbanas: situações planejadas e situações 
espontâneas. Aproximação real com habitação popular: quem faz, porque faz, 
como faz e quanto custa. Análises de casos de demandas reais de moradias em 
assentamentos com situação de precariedade, baixa-renda e conflito fundiário. 
Articulação de aspectos micro e macro da vida habitacional coletiva, sua 
inserção no tecido e na dinâmica urbana do território. Reflexões críticas sobre 
as atuais políticas habitacionais, planos de financiamento e o papel da 
arquitetura e do urbanismo nesse processo [Q34, IES pública, NE].  

Ao se considerar o conjunto de respostas relacionadas à opinião dos professores, 

percebe-se que eles entendem que o projeto de HS não se limita a questões puramente 

relacionadas ao projeto (arquitetônico e de urbanismo), e isso remete à natureza complexa 

da temática. Também por isso, percebe-se um número amplo de variáveis que o grupo de 

respondentes julga indispensável ao ensino de projeto de HS, relacionadas a questões 

sociais, políticas, econômicas, técnicas, construtivas, legais, dentre outras.  

Duas perguntas adicionais foram feitas aos entrevistados: uma, relacionada às 

dificuldades que vivenciam no ensino de projeto de HS e outra relacionada ao futuro do 

ensino da temática. Um dos aspectos enfatizados diz respeito à violência urbana:  
Eu vejo essa dificuldade muito clara. Eu vejo um desestímulo, inclusive, por 
parte dos professores e por parte dos alunos, por causa dessa dificuldade de 
conseguir acessar, (...) de você conseguir entrar... Apesar de que eu sempre 
me senti, durante todo esse tempo eu dava outras disciplinas também, e eu 
sempre me sentia mais segura dentro da favela do que dentro da cidade 
comum, porque dentro da favela todo mundo sabia o que você estava fazendo 
ali, todo mundo observava, os líderes estavam te acompanhando. Na cidade 
aberta, você é qualquer pessoa que está passando, do jeito que a cidade está 
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hoje eu acho que é bastante inseguro. Mas eu acho que essa é uma dificuldade 
que existe para um futuro próximo (...). Então, eu acho que quem tem 
trabalhos muito antigos, como a Dulce tem com Mãe Luíza, eu acho que ainda 
está dando enquanto você é conhecido, mas à medida que os professores 
começarem a ser substituídos vai ser um problema. [E7, IES federal, NE]22.  

Um professor comentou que, inicialmente, uma dificuldade era fazer as pessoas 

entenderem a amplitude da temática, ou seja, que habitação social vai além do projeto dos 

conjuntos habitacionais em áreas afastadas, pensados com base na repetição, na 

massificação, na não identificação. Aos poucos, o próprio docente foi percebendo uma 

mudança na visão dos demais professores, e a diminuição dessa visão restrita. Nesse 

sentido, uma questão que o professor entende como fundamental para o futuro, é a 

priorização do olhar sobre a cidade informal em relação às pressões para a expansão 

urbana, o que exigiria a criação de uma espécie de ‘ordem’ para o enfrentamento desses 

assuntos – não apenas em seu ensino, mas inclusive no que se refere a possíveis 

intervenções na cidade. 
Primeiramente, trabalhar na cidade existente; não construir novos centros 
habitacionais. Que fossem melhoradas as condições de habitabilidade das 
comunidades carentes das áreas mais centrais, que estão mais próximas das 
cidades urbanas (...). Então, eu gostaria que se eu tivesse que classificar uma 
sequência de ações no ensino, que isso fosse refletido na gestão, eu faria da 
seguinte forma: primeiramente, considerar exatamente as ações nas 
comunidades carentes, a partir de uma legalização, regularização fundiária 
através da aprovação das ZEIS, dando prioridade, como antes eu falei, a essas 
áreas mais centrais, em relação ao tecido urbano; segundo, verificar a 
reabilitação do uso habitacional  à moradia digna, em áreas de edifícios que 
estejam abandonados, centro históricos; e, por fim, considerar essas áreas de 
expansão urbana que não podem deixar de ser ignoradas, porque existe [E6, 
IES privada, NE].  

Com ponto de vista semelhante, outro professor reforçou a necessidade de olhar-

se para a cidade informal, se referindo a importância de a universidade investir na 

formação de um novo perfil profissional.  

Já viram o que aconteceu com o ‘Minha Casa Minha Vida’, com essa 
intervenção dos arquitetos? Não temos arquitetos preparados para trabalhar 
com habitação social. Não temos! Então, eu acho que tem que começar a haver 
pelo menos uma conscientização do próprio professor da universidade, do 
próprio instituto, como focar o problema da cidade informal, então isso tem 
que ser um foco, preparar e trabalhar para isso. (...) se criou aos arquitetos esse 
conceito de ser uma estrela. Temos que sair de ideia de que somos o centro do 
planeta e temos que trabalhar com uma equipe: um sociólogo, um 
antropólogo. Então essa interdisciplinaridade, eu acho que é uma coisa 
fundamental para começar a fomentar o trabalho que realmente nos interessa, 

 
22 Apesar de atualmente estar vinculada a uma IES federal, este relato se refere ao tempo em que a 
professora era vinculada a uma IES particular. 
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que é entender uma cidade que a maioria é informal. Então, acho que temos, 
sim, que começar a nos preocupar com a interdisciplinaridade; temos que 
começar a aprender que não é o arquiteto que supervisiona a habitação, é um 
conjunto de profissionais que estudam e fazem parte da equipe; e, isso sim, a 
faculdade tem que fazer. É importante e nós estamos fazendo, o aluno 
começou a trabalhar sobre habitação então vai consultar um sociólogo, um 
antropólogo, um assistente social, um geólogo para aprender que ele não é o 
chefe, o cara principal, mas apenas uma peça [E4, IES privada, S].  

Em todas as falas dos professores entrevistados, ficou clara a preocupação com o 

‘pensar a cidade’, em especial a ‘cidade informal’. Muitos professores apontaram 

esperança nas novas gerações de estudantes, mais engajadas socialmente, mais diversas. 

Também se percebe que, apesar de muitas críticas e da ênfase para pontos que precisam 

ser melhorados, há novas iniciativas na área e muita preocupação com o ensino de projeto 

de HS. A diversidade de iniciativas muitas vezes parece ser desconhecida pelos demais 

professores que, em algumas de suas falas aparentam desconhecer outras ações nesse 

campo relacionadas, por exemplo, à assistência técnica ou urbanização de favelas. Foram 

poucos (quase exceções) os docentes que mencionaram acreditar que a forma como 

trabalhavam HS era suficiente, ou que afirmaram que a temática tem espaço adequado 

em sua IES. No entanto, quando juntamos todos os relatos e exemplos tratados, é possível 

perceber que há um cenário amplo desse ensino se construindo na realidade brasileira. A 

fim de dar mais visibilidade a esse panorama, foram escolhidos alguns casos para serem 

aprofundados, no sentido de ilustrar essas iniciativas e as diversas formas com que podem 

aparecer no contexto nacional.  

6.3 SÍNTESE DOS PERFIS E AVALIAÇÕES DOS DOCENTES 

A partir da análise dos dados, foi percebido que a maioria dos professores que 

trabalham com o ensino de habitação social têm uma relação intrínseca com a temática, 

se relacionando com a mesma não apenas no ensino, mas também na pesquisa e na 

extensão – a maioria com experiência de mais de 10 anos no ensino ou no envolvimento 

com o tema. A maioria desses professores (24%) tiveram influência do próprio trabalho 

como docente na iniciação ao trabalho com a temática. Destaca-se que, mesmo sendo 

induzidos por uma necessidade ou circunstância imposta pela atividade laboral, esses 

docentes tendem a se envolver com o tema além da espera do ensino ou do componente 

curricular que lecionam, ampliando esse relacionamento com o tema em atividades de 

pesquisa e extensão. Esse fato contraria parcialmente a hipótese de que a HS é trabalhada 

dentro dos cursos majoritariamente por consequência da iniciativa docente, uma vez que 
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o contrário foi observado. Não obstante, a iniciativa docente (como forma de despertar o 

interesse pela temática) tampouco é uma situação inexistente: dentre os professores 

pesquisados, esteve presente em 6% dos questionários, além de ter sido relatada em 

algumas das entrevistas.  

A experiência em pesquisa também tem importante papel na sensibilização do 

interesse docente pelo tema: 21% deles iniciaram seu contato com a temática a partir de 

pesquisas de mestrado ou doutorado; ou, ainda, em virtude da participação em grupos de 

pesquisa. Há também aqueles que iniciaram seu aprofundamento no assunto através da 

atuação como projetistas, aproveitando esse conhecimento para contribuir com o ensino 

(muitos deles migrando para essa área de atuação). Em 14% dos casos, verificou-se que 

a própria vivência com o tema durante o período de graduação desses docentes (em 

componentes curriculares, iniciação científica ou trabalho final de graduação) os levou-

os a se interessar por habitação social. No Quadro 12 há um resumo dos principais pontos 

identificados no perfil dos docentes que responderam à pesquisa.  

Quadro 12 – Quadro resumo dos resultados obtidos para o perfil dos docentes que responderam à 
pesquisa 

PERFIL DOCENTE 

Possuem relação intrínseca 
com a temática 

Não limitam sua atuação à sala de aula, se envolvendo com 
pesquisa ou extensão; ou com trabalhos fora do meio 
acadêmico (projetos, atuação junto ao setor público, trabalhos 
voluntários).  

A maioria iniciou o 
envolvimento com a 
temática devido ao próprio 
trabalho docente 

Ainda assim, tendem a se aprofundar e trabalhar com a 
temática além do exigido pela atividade de ensino de projeto 

Importância da pesquisa na 
iniciação dos docentes com 
o tema 

muitos iniciaram o aprofundamento na temática em pesquisas 
de mestrado ou doutorado, ou na participação em grupos de 
pesquisa 

Inciativa docente Embora em menor proporção, a iniciativa docente foi relatada 
nas entrevistas e questionários como motivação para iniciar o 
trabalho com HS 

Perfil extensionista Há um grande número de professores que se envolvem e 
desenvolvem trabalhos de extensão 

Professores mais focados na 
realidade local de ensino 

Muitos docentes desconhecem como o ensino de projeto de HS 
acontece de forma mais ampla no país 

Fonte: elaborado a partir dos dados da pesquisa 

A avaliação dos professores sobre o ensino de habitação social apresentou críticas 

que recaíram sobre a abordagem do tema e sobre a importância dada a ele dentro das 

graduações. Houve docentes que julgaram o ensino de projeto de HS insuficiente, com 

destaque à preocupação em relacionar o que se é ensinado com as demandas sociais, a 

cidade informal, as políticas públicas e a materialidade do projeto. Esses dados reforçam 
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a ideia, mencionada no capítulo anterior, de que o modelo de ensino do projeto de HS, 

apesar de semelhante ao de demais ateliês de projeto, apresentam uma preocupação mais 

manifesta com a vinculação com o contexto urbano real, ultrapassando os limites da 

cidade formal e também incluindo questões sociais e construtivas. Dentre os respondentes 

também há a críticas ao fato de, em muitos casos, a abordagem depender de iniciativa 

docente e não ser privilegiada/incentivada nos currículos dos cursos. Conquanto, outros 

professores reconhecem que a pesquisa e a extensão têm contribuído para a maior atenção 

à temática nos cursos. No Quadro 13 estão sintetizadas as considerações mais frequentes 

sobre o ensino de HS no país.  

Quadro 13 – Quadro resumo dos principais resultados para a avaliação dos docentes sobre o ensino 
de projeto de HS 

AVALIAÇÕES DOCENTES 
Principais pontos fracos ou melhorias 

necessárias apontados 
Principais pontos fortes apontados 

Abordagem do tema desatualizada e 
insuficiente:  
 Necessidade de se relacionar o ensino 

com as demandas sociais, a cidade 
informal, as políticas públicas e a 
materialidade do projeto 

Pesquisa e extensão têm contribuído para uma 
maior atenção à temática 

Falta de valorização do tema dentro das 
graduações, muitas vezes dependente da 
iniciativa docente:  
 Necessidade de ser mais privilegiado 

dentro dos currículos dos cursos 

 

Fonte: elaborado a partir dos dados da pesquisa 
 

Identificou-se, ainda, haver um grande percentual de docentes que disseram 

conhecer pouco sobre a realidade mais ampla do ensino de HS (além do contexto 

institucional em que estão inseridos) – 30% dos respondentes. Este fato evidenciou a 

importância dos dados levantados, no sentido de responder a essa lacuna de informações 

sobre as iniciativas relacionadas ao ensino de projeto de habitação social nas diferentes 

regiões do país. Nesse sentido, o capítulo a seguir contribui com alguns casos estudados, 

que foram considerados de destaque pelas diferentes formas de abordagem que 

apresentam e por representarem alguns dos tópicos que se evidenciaram nos resultados 

apresentados até este momento, e apontados pelos docentes como questões que não 

podem ser esquecidas no ensino de projeto de HS, tais como: relação com a realidade e o 

contexto social, materialidade do projeto, relação com a cidade informal, valorização do 

processo de projeto, inserção de HS nos currículos dos cursos de AU, integração de 

conteúdos, participação do usuário no processo de projeto, entre outros.  
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7. O PROJETO DE HABITAÇÃO SOCIAL NA GRADUAÇÃO 
BRASILEIRA: CASOS DE DESTAQUE.  

 

Ao longo da pesquisa, algumas iniciativas se destacaram em relação ao modo de 

tratamento do tema da HS: seja na estruturação de uma disciplina ou da própria 

graduação; seja em projetos de pesquisa e extensão; ou ainda, como proposta de 

complementação ao ensino, ofertada aos discentes que estão ingressando no mercado 

profissional. Para tanto optou-se por selecionar casos que se destacassem no cenário 

nacional, representando diferentes maneiras de se abordar e apresentar o projeto de HS 

aos estudantes em formação. Tentou-se, ainda, não limitar essa escolha a componentes 

curriculares, buscando exemplos que ilustrassem situações diversificadas, demonstrando 

como a articulação entre ensino, pesquisa e extensão, ou ainda, entre graduação e pós-

graduação, pode resultar em experiências mais ricas e abrangentes.  

Assim, foram selecionados para um estudo aprofundado a disciplina de Projeto 

VII: Habitação Social (UFF); o Grupo de Estudos em Reforma Agrária e Habitat (UFRN); 

o projeto de extensão na Ocupação Solano Trindade (UFRJ); o Projeto MORA (UFU); a 

Residência Profissional em Arquitetura, Urbanismo e Engenharia (UFBA); e, o curso 

noturno da UFMG. Esses casos ilustram diferentes abordagens do ensino de HS, embora, 

é importante frisar, não são os únicos.  

Para levantamento dos dados, foram realizadas visitas in loco, empreendidas 

leituras de projetos políticos pedagógicos dos cursos, de planos de disciplinas e de artigos 

publicados pelos professores, além de serem realizadas entrevistas com os docentes. Em 

alguns casos, também aconteceu o acompanhamento de aulas.  

 

7.1 A RELAÇÃO COM A REALIDADE COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO  
 

A disciplina Projeto de Arquitetura VII: Habitação Social – antes denominada 

Projeto de Habitação Popular – já foi, obrigatoriamente, a última disciplina de projeto 

cursada pelos discentes da graduação da Escola de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade Federal Fluminense (EAU/UFF), antes do trabalho final de curso. Ela existe 

na estrutura curricular da graduação da UFF há mais de 20 anos. A escola tem tradição 

em abordar o tema da Habitação Social – a seja em ensino, pesquisa ou extensão – 

associado à criação da EAU, ainda na década de 1970. 
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Trata-se de um componente curricular obrigatório, e faz parte dos componentes 

ofertados aos discentes que estão cursando o 8º período do curso (4º ano). No programa 

disponibilizado no site da instituição são previstas 30h de carga horária teórica e 60h de 

prática (Figura 35). No fluxograma do curso da EAU/UFF (Anexo 3), é possível verificar 

que como pré-requisitos aparecem as disciplinas de Projeto de Arquitetura dos semestres 

anteriores (com exceção de Projeto de Arquitetura VI –Restauração, do 7º período23) e a 

disciplina de Teoria da Habitação – que é ministrada no semestre anterior, como uma 

preparação teórica para o Projeto de HS trabalhado em Projeto de Arquitetura VII.  

Em entrevista, concedidade no dia 22 de março de 2019, o docente Gerônimo 

Leitão24, um dos professores, atualmente, responsável pelo componente curricular, 

mencionou que, por ser a última disciplina de projeto cursada na graduação, os estudantes 

têm maturidade e conhecimento (adquiridos nas demais disicplinas de projeto de 

arquitetura e de urbanismo), estando, portanto, em condições de sintetizar essa bagagem 

nas propostas apresentadas às comunidades – as quais devem adequar-se ao contexto 

social e ao trabalho, que abrange duas escalas de intervenção que se complementam: a 

urbana e a do objeto arquitetônico.  

Em linhas gerais a disciplina foi planejada com dois objetivos:  
contribuir para a formação de arquitetos qualificados para a prática, em um campo 
projetual que possui características particulares que exigem consciência social e distinta 
postura profissional (...) formulação de soluções de habitação social comprometidas com 
a participação popular no processo de planejamento, a qualidade do ambiente construído 
e o desenvolvimento urbano sustentável (LEITÃO; VIÑAS; FREITAS, 2015, p.10].  

Para tanto, a cada semestre letivo, é escolhida uma área de estudo localizada em 

algum dos municípios da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Sua seleção é efetuada 

de acordo com um dos três campos de projeto de interesse social que pode ser abordado 

na disciplina e que são alternados a cada semestre: (i) urbanização de assentamentos 

informais; (ii) requalificação de imóveis abandonados (para uso habitacional); ou (iii) 

ocupação de terrenos desocupados.  
 
 
 
 
 
 

 
23 Por haver pré-requisito com as disciplinas até o 6º período, há a possibidade do estudante cursar Projeto 
de Arquitetura VII antes de chegar ao 8º período, caso deseje, já que a disciplina de Teoria da Habitação 
não possui pré ou co-requisitos.  
24 Na entrevista o docente também apontou um artigo, em co-autoria com uma colega, no qual a atividade 
é apresentada: Leitão e Viñas (2015), e que já tinha sido detectado na pesquisa específica. Por indicação do 
entrevistado, o texto será citado várias vezes nesse relato, mesclando-se ao depoimento do professor. 
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Figura 35 – Programa básico da disciplina de Projeto de Arquitetura VII – EAU/UFF 

 
Fonte: http://eau.uff.br/ 

Os trabalhos de urbanização de favelas focalizam assentamentos informais 

localizados em sítios com diferentes características e suas problemáticas (como riscos de 

deslizamentos em encostas, áreas com riscos de enchentes ou áreas públicas ocupadas, 

onde se buscou construir bairros populares, com a ajuda das intervenções dos estudantes). 

A requalificação de imóveis abandonados geralmente exige que a estrutura existente seja 

compatibilizada aos novos usos e a viabilidade econômica seja conciliada com a 

necessidade de criar padrões satisfatórios de habitabilidade. Por sua vez, a atividade em 

terrenos desocupados (mas situados em áreas urbanas com infraestrutura de saneamento, 

transporte e serviço - conforme estabelecido pelo Estatuto das Cidades) visa sua ocupação 

por meio de projetos de edificações multifamiliares voltados para segmentos 

populacionais de menor renda.  

A orientação dos trabalhos é feita principalmente pelos professores da disciplina, 

os quais, em consonância com a natureza multidisciplinar da temática, costumam solicitar 

a colaboração de docentes ligados a outras unidades da IES, notadamente aqueles ligados 
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a Infraestrutura do Saneamento, Cálculo Estrutural, Transportes e Serviço Social, 

propiciando aos estudantes uma experiência de diálogo multidisciplinar comum à 

atividade profissional. Note-se, no entanto, que tal integração não é institucionalmente 

formalizada; ela tem acontecido espontaneamente, em geral devido à amizade entre 

professores, que se disponibilizam para palestras, participação em avaliações e consultas 

(por exemplo, sobre áreas de risco, contenção de encostas e similares). Os mestrandos e 

doutorandos do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFF 

também colaboram com a disciplina, por meio da atividade de estágio docência.  

o que constitui uma forma de aproximação do aluno de pós-graduação com o 
processo didático do curso de graduação, além de proporcionar aos alunos da 
disciplina o acesso a visões multi-facetadas do projeto de habitação social, de 
acordo com as experiências distintas desses mestrandos. A vivência desses 
mestrandos, que atuam no mercado de trabalho na área de habitação social, 
inclusive governamental, vem possibilitando um equilíbrio entre a visão 
acadêmica e as reais práticas de ações do governo e da iniciativa privada na 
área habitacional. Essa interação permite, ainda, um diálogo com profissionais 
que retornam à universidade, após experiências na área de habitação social em 
órgãos públicos, o que representa uma troca enriquecedora para todos. Ao 
mesmo tempo, a reflexão realizada por esses profissionais no ambiente 
acadêmico promove, também, um movimento de renovação do pensamento e 
da forma de atuação desses arquitetos e urbanistas (LEITÃO; VIÑAS; 
FREITAS, 2015, p. 8-9).  

Outro tipo contribuição à disciplina é a participação de arquitetos e urbanistas que 

atuam em órgão da administração pública (como Secretarias Municipais de Habitação e 

a Companhia Estadual de Habitação do Estado do Rio de Janeiro) ou em outras atividades 

no campo da habitação social, inclusive de outros estados.  

Os estudantes, divididos em equipes de no máximo 4 pessoas, devem desenvolver 

projetos), de acordo com os temas e as áreas, ao longo de 1 semestre, que por questão 

didática, é divido em três etapas. A primeira delas é destinada aos levantamentos 

socioeconômicos nas áreas para onde serão realizadas as propostas de intervenção. 

Através de entrevistas, registros fotográficos e reunião com lideranças comunitárias 

locais, os estudantes são capazes de construir o perfil social da população que será 

atendida e também se estabelece o primeiro contato deles com a comunidade (Figura 36). 

Nessa etapa, ainda, são coletados também, juntos a diferentes órgãos públicos, dados 

sobre infraestrutura e disponibilidade de equipamentos comunitários na área. Além disso, 

nessa fase, os graduandos devem construir um referencial teórico-projetual.  Ao final 

dessa etapa, são construídas as diretrizes para as propostas das intervenções urbanistas – 
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que são definidas em assembleia, em conjunto com os moradores da localidade (Figura 

37).  
Figura 36 – Estudantes realizando 

levantamentos na Fábrica Mundial, e Honório 
Gurgel, Rio de Janeiro, no primeiro semestre 

de 2007. 

Figura 37 – Estudantes e moradores em assembleia, 
na Vila Taboinhas, Rio de Janeiro, no segundo 

semestre de 2012. 

  
Fonte: Leitão,  Viñas e Freitas (2015, p. 6) 

Na segunda etapa os discentes desenvolvem croquis de estudos preliminares que 

darão origem a um Plano Geral de Intervenções, a ser detalhado na terceira etapa. Eles 

são incentivados a desenvolverem os projetos quase que exclusivamente no atelier, de 

forma a possibilitar uma troca de informações referentes às diferentes abordagens 

projetuais. Além disso, a ideia desse momento da disciplina é possibilitar um processo de 

projeto participativo, incentivando o engajamento da comunidade na concepção das 

propostas. Para isso, o docente destaca a necessidade de atenção para dois aspectos: o 

cuidado com as metodologias de explicitação do projeto, adequado ao diálogo com a 

população; a questão operacional, que efetivamente possibilite a realização dos encontros 

regulares entre representantes da comunidade, graduandos e professores, considerando-

se as dificuldades de deslocamento e conciliação de horários.  

Nesse contexto, a terceira etapa do trabalho realizado é o desenvolvimento do 

Plano Geral de Intervenções, que consiste na elaboração dos projetos arquitetônicos e 

urbanísticos. Estes projetos, que devem contemplar o detalhamento de detalhes 

construtivos considerados relevantes, devem ser concebidos sob o viés da racionalidade 

construtiva, da sustentabilidade ambiental, da economicidade, do conforto térmico e da 

qualidade formal. Sempre que possível, é realizada uma assembléia na própria 

comunidade para o encerramento do curso. Nela, os estudantes apresentam os projetos 

desenvolvidos, cujas cópias são entregues às lideranças locais. A ideia é que os moradores 

possam utilizar os estudos elaborados pelos discentes, em pleitos e negociações que, 

eventualmente, venham a ocorrer junto à administração pública.  
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Além da questão da regularidade dos encontros, a condução deste trabalho 

enfrenta algumas dificuldades adicionais, como: (i) falta de segurança derivada do 

aumento da violência urbana, e que tem impacto na forma como a disciplina é conduzida, 

e mesmo na escolha das áreas para o trabalho; (ii) baixa contribuição efetiva da atividade 

acadêmica para as políticas públicas e para o atendimento das demandas das comunidades 

envolvidas no projeto, devido à existência de resistência por parte dos órgãos 

governamentais em construir parcerias com as IES; (iii) pouco comprometimento das 

associações de moradores com o encaminhamento das propostas, em função de mudanças 

na direção das entidades sem preocupação com a continuidade das realizações anteriores.   

(...) há que considerar, que, embora, na seleção das comunidades onde serão 
desenvolvidos os projetos, a questão da segurança seja um dos critérios de 
escolha, em algumas dessas áreas, observa-se a presença de narcotraficantes 
ou de milicianos, o que representa um constrangimento para a atuação das 
equipes (...).  

Seja por motivações de caráter político, seja por existir uma desconfiança em 
relação à produção acadêmica, cujos prazos e produtos seriam, supostamente, 
incompatíveis com a dinâmica da administração pública – alguns gestores 
afirmam, inclusive, que a Universidade é “distanciada do mundo real” –, 
poucos projetos serviram, de fato, como referência para intervenções nas áreas 
objeto de estudo (LEITÃO; VIÑAS; FREITAS, 2015, p. 7-10).  

Soma-se a isso, um determinado grau de desmobilização dos movimento social 

organizado e também uma fragilização na questão da urbanização de favelas nas esferas 

dos governos municipais e do estado do Rio de Janeiro, que ou forcaram em programas 

como o MCMV ou, mais recentemente, retiraram a questão habitacional da agenda dos 

governos, dificultando o diálogo e articulação com essas esferas.  

Por essas dificuldades, em vários semestres os docentes têm optado mais pelo 

trabalho com vazios urbanos em áreas centrais dos municípios, numa perspectiva crítica 

ao Programa Minha Casa Minha Vida – tema relevante para a temática da habitação 

social, onde os aprendizes podem realizar exercícios de projeto refletindo critacamente 

em relação à produção, que vem sendo desenvolvida como a principal solução para o 

déficit habitacional e para a população de menor renda.  

Como alternativa para lidar com a dificuldade de se atuar com comunidades dentro 

do modelo formatado da disciplina, os professores optaram por continuar esse trabalho 

através de um projeto de extensão. Segundo o entrevistado, nessa modalidade existe 

maior liberdade e autonomia, pois não há a necessidade de se estar atrelado a ementas e 

prazos pouco flexíveis, e se torna possível maior engajamento dos estudantes, quer 

bolsistas ou voluntários. Atualmente, este projeto conta com parceria de cooperação 
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acadêmica da Universidade Jade Hochschule, de Oldenburg, Alemanha, grande 

contribuição para a troca de conhecimentos entre os discentes e professores das 

instituições. Anualmente (e alternadamente) são desenvolvidos trabalhos conjuntos com 

as comunidades cariocas ou alemãs, para que os estudantes desenvolvam propostas de 

intervenção de cunho social e habitacional para a área trabalhada.  

 Ao ser questionado sobre as contribuições e diferenciais de Projeto de Arquitetura 

VII, Leitão mencionou que é de grande valia para os discentes essa oportunidade de 

contato com uma realidade que é desconhecida por muitos deles. O professor mencionou 

que percebeu, ao longo desses anos, uma motivação muito grande entre os graduandos na 

busca por soluções, graças a perspectiva de contribuir efetivamente com soluções para a 

luta daqueles moradores pelo direito à cidade. Outro ponto positivo é a possibilidade de 

abordar questões urbanísticas de uma forma mais concreta. Ou seja, poder pensar em 

soluções urbanas, como o dimensionamento e a destinação final da rede de esgoto, quais 

as condições de abastecimento de água naquela localidade ou, ainda, pensar qual a melhor 

solução para a drenagem. Leitão comenta que essa experiência é importante, já que é o 

arquiteto quem deve ser designado para coordenar as intervenções urbanas – como no 

caso do Programa Favela-Bairro, que teve início no Rio de Janeiro, no ano de 1995, e do 

qual o professor foi consultor. Nesse sentido, o professor faz uma analogia com um 

maestro, que apesar de não tocar todos os instrumentos, precisa conhece-los, de tal modo 

que o permita reger a orquestra. Do mesmo modo, mesmo que sua atribuição profissional 

não o permite calcular uma cortina atarantada, por exemplo, é importante ao arquiteto 

saber como ela pode ser aplicada ao projeto, e conversar com o engenheiro sobre como 

torna-la algo mais adequado para a inserção num projeto de intervenção urbana.  

Outra contribuição positiva, na opinião do professor, é a desmistificação da ideia 

de que o profissional de Arquitetura e Urbanismo é apenas responsável por fazer 

“desenhos” de belas casas ou palácios, se distanciando da execução e da realidade 

daquelas comunidades de menor renda.  
Acreditamos (...) que é fundamental que a universidade revele ao estudante 
que a essência do curso de Arquitetura e Urbanismo vai além de grandes obras, 
projetos de visibilidade, residências de luxo ou planejamento de interiores. É 
também – e, sobretudo – a construção do direito a cidade. É inaceitável, 
portanto, a formação do aluno sem o conhecimento da realidade habitacional 
do seu país: daí a importância da existência de disciplinas na grade curricular 
relacionadas ao tema da teoria e projeto de habitação social (LEITÃO; 
VIÑAS; FREITAS, 2015, p. 3).  
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Durante o semestre, as discussões sobre a concretude das propostas – como ficará 

de pé? Que material irá usar? Por quê? – se tornam experiências muito ricas para os 

estudantes e, ainda, contribuem para uma percepção por parte dos moradores sobre a 

importância do arquiteto para a construção.  

7.1.1 Comentários sobre a experiência de Projeto de Arquitetura VII: Habitação 
Social  

Percebe-se nessa experiência do componente Projeto de Arquitetura VII: 

Habitação Social do CAU da UFF um exemplo de uma versão do modelo de ateliê de 

projetos no ensino do projeto de HS. A disciplina apresenta uma etapa destinada ao 

aprofundamento do conhecimento sobre a área, seguida pelo exercício projetual, com 

estreita relação dos estudantes com os moradores da área e incentivo ao uso de métodos 

de projeto participativo. Destaca-se, nesse caso, a importância que é dada às metodologias 

de explicitação do projeto e ao diálogo com a população.  

Dentre as estratégias utilizadas, encontram-se a participação de agentes externos 

e a integração. No caso da primeira, a participação dos alunos de pós-graduação 

possibilita o enriquecimento do debate com novas visões por parte de indivíduos que estão 

estudando o assunto de forma mais aprofundada e ainda possuem, em muitos casos, uma 

vivência no mercado de projeto e produção de habitação social – aproximando o ensino 

da realidade prática. Essa aproximação também é proporcionada pela participação de 

arquitetos e urbanistas ligados a órgãos da administração pública.  

A integração, por sua vez, ocorre de forma vertical, com disciplina teórica sobre 

o tema (Teoria da Habitação). Esse componente, ao ser ministrado no semestre anterior, 

permite aos estudantes a familiarização com as especificidades que envolvem o assunto 

de habitação social, antes de iniciar a disciplina de projeto – permitindo um maior foco 

nas questões projetuais durante o ateliê. Essa disciplina teórica pode ser considerada um 

diferencial da estrutura curricular do CAU da UFF, uma vez que, é mais frequente a 

ocorrência desse tipo de conteúdo em componentes eletivos, como foi constatado nas 

análises das documentações levantadas nos sites dos cursos. Também ocorre uma forma 

de integração com outras áreas do conhecimento, através da participação de professores 

de outras graduações da IES. Esta ocorre em decorrência de iniciativa docente devido à 

não formalização institucional de tal parceria.  

A posição da disciplina dentro da estrutura curricular do CAU da UFF, no quarto 

ano do curso, permite a proposição de problemas complexos, com soluções adequadas ao 
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contexto social e urbano, sem desconsiderar as necessidades dos usuários. Novamente, 

podemos destacar que esse ateliê exemplifica como acontece a versão do ensino do 

projeto de HS: a complexidade de se atentar à problemas inerentes a contextos reais, 

muitas vezes únicos ou não previstos, oportuniza aos estudantes refletir sobre as 

consequências e resultados de suas propostas e intervenções, especialmente quando 

ligadas à cidade informal.  Destaca-se, nessa abordagem, o uso da participação popular 

no processo de projeto. É importante destacar que o uso dessa estratégia exige atenção a 

questões de comunicação e diálogo com a população, sendo interessante levar os 

aprendizes a refletir sobre a representação do projeto. Além disso, a necessidade de se 

apresentar propostas que poderão efetivamente ser construídas também exige dos 

estudantes um maior aprofundamento no conhecimento sobre a representação técnica 

relacionada ao detalhamento construtivo – conhecimento muito importante para a prática 

projetual como um todo.  

Apesar desses pontos positivos, esse modelo de ateliê apresenta limitações 

relacionadas à segurança urbana e à dificuldade em adequar o tempo da disciplina ao 

tempo das intervenções nas comunidades. Como alternativa para o primeiro problema 

(segurança), o trabalho com vazios urbanos em áreas centrais vem sendo adotado – se 

aproximando mais do modelo do ateliê tradicional, mas mantendo a preocupação com a 

crítica às referências advindas do PMCMV. Já em relação à questão tempo, a extensão 

figura como uma modalidade mais adequada, que permite maior autonomia a estudantes 

e professores e ainda, um engajamento mais profundo dos aprendizes.  

 

7.2 A CONTRIBUIÇÃO DA PESQUISA E DA EXTENSÃO PARA O ENSINO 
DE PROJETO DE HABITAÇÃO SOCIAL 
 

Ao longo deste estudo, percebeu-se que a pesquisa e a extensão desempenham um 

papel fundamental na interligação entre os moradores de conjuntos habitacionais, 

assentamentos, comunidades e favelas e a universidade. Nos três casos apresentados a 

seguir, o trabalho desenvolvido em projetos de pesquisa e extensão torna possível inserir 

as demandas comunitárias nas atividades da graduação e, além disso, o conhecimento 

gerado é repassado às disciplinas. Além disso, para os discentes interessados em HS esses 

projetos representam uma forma de atuação ainda na graduação.  

Estão inseridos nesse grupo três modelos de atuação: (i) atividade em 

assentamentos em área rural com assessoria de grupo da IES, como acontece na relação 
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entre a disciplina Atelier Integrado do CAU/UFRN e as atividades do GERAH/UFRN; 

(ii) atuação em uma ocupação em área urbana, caso ilustrado pela atenção da UFRJ à 

ocupação  Solano Trindade (assentamento formado a partir de uma ocupação de terras 

abandonadas e assessorado por projeto de extensão); e (iii) vínculo com projeto de 

pesquisa e extensão universitária que utiliza um método específico como suporte, a 

exemplo do projeto [MORA], da UFU, que adota a APO para avaliar a produção 

habitacional brasileira recente. 

7.2.1 Projeto de extensão relacionado à habitação social em meio rural 
 

A história do CAU/UFRN registra que a disciplina Atelier Integrado foi iniciada 

na década de 1990, ofertada ao 8º semestre do curso. Em suas primeiras versões ela 

promovia a junção de três disciplinas distintas - Projeto de Arquitetura; Planejamento 

Urbano e Regional; Tecnologia -, reunidas em torno de um único processo/produto 

vinculado à HS. A cada semestre o trabalho era realizado junto a um assentamento, dentro 

do qual os estudantes discutiam e trabalhavam projetos relacionados ao parcelamento do 

solo, aos equipamentos coletivos e à unidade habitacional. As propostas eram trabalhadas 

e discutidas em conjunto com as comunidades e geravam as bases para que fossem 

desenvolvidos os projetos pelos técnicos, que subsidiaram as intervenções. Ao longo do 

tempo aconteceram parcerias com professores de vários cursos, como Engenharia Civil, 

Ciências Sociais, Educação e Biblioteconomia.  

Em 2006, com a mudança de currículo do curso (atualmente denominado A-5), o 

Atelier Integrado passou a ser um único componente curricular, ofertado como 

obrigatório aos graduandos do 9º período, e exigindo deles a aplicação e revisão dos 

conhecimentos das cinco áreas de estudo que estruturam o CAU da UFRN: Representação 

e Linguagem, Projeto, Estudos Urbanos e Regionais, História e Teoria da Arquitetura e 

do Urbanismo e Tecnologia. A disciplina é conduzida por dois professores (um da área 

de Projeto de Arquitetura e outro de Estudos Urbanos e Regionais) e, em momentos 

específicos, há a participação de professores de Estruturas e Instalações, em aulas e 

orientações específicas.  

Nessa trajetória de mais de 30 anos, é impossível não notar a estreita relação 

estabelecida entre a disciplina e o Grupo de Estudos em Reforma Agrária e Habitat 

(GERAH), que surgiu em 1994 por inciativa da professora Amadja Henrique Borges, e 

está vinculado ao DARQ/UFRN. O grupo, que atua nos campos da pesquisa e extensão 
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universitária, tem como foco a produção habitacional em área rural. Entre as comunidades 

trabalhadas estão assentamentos rurais como Maria da Paz, Rosário, Eldorado dos 

Carajás, Nova Esperança, Roseli Nunes, Oziel Alves, Resistência Potiguar I, Bernardo 

Marim e outros, atividade que conduziu ao reconhecimento nacional do grupo, pois ele 

viabilizou moradia para as famílias assentadas em projetos de reforma agrária no 
estado do Rio Grande do Norte, em parceria com o Movimento dos Trabalhadores 
Rurais sem Terra (MST) e com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (INCRA/RN)” (FEDERAÇÃO NACIONAL DOS ARQUITETOS E 
URBANISTAS, 2016, on-line).  

Em entrevista concedida no dia 08 de abril de 2019 para esta pesquisa, a Profa. 

Amadja Borges comentou que, como meio rural não é comumente trabalhado no 

cotidiano da arquitetura e do urbanismo, inicialmente as experiências de assessoria aos 

movimentos que ali acontecem se basearam em estudos das técnicas de mutirão urbano, 

encontrados nas experiências paulistas. No entanto, segundo ela, aos poucos, percebeu-

se a necessidade de adaptar tal abordagem, pois o meio e a população rural têm suas 

próprias lógicas. Assim, a pesquisa-ação empreendida pelo grupo conduziu ao 

desenvolvimento de uma forma de trabalho coerente com a realidade daquele habitat, o 

que correspondeu à gradativa construção de uma nova metodologia: “o desenho do 

possível”, aqui descrita conforme um dos artigos publicados pelo grupo.  

A construção dessa metodologia teve início em 1994. Como principal 
referência metodológicas têm-se H. Léfèbvre (1978) e suas concepções de 
vida cotidiana, dos momentos de ruptura, do vivido e dos sonhos, no sentido 
de compreender as necessidades específicas dos assentamentos do MST, 
movimento popular que, apesar de conviver com as contradições do modo de 
produção capitalista, empreende ações no sentido de transformação e criação 
de novas relações sociais. Ela cria parâmetros para o desenho de 
assentamentos rurais, enquanto reflexo do vivido e das expectativas de 
organização do Movimento, através de um processo de planejamento 
participativo (BORGES; MEDEIROS; CERQUEIRA, 2009, p. 26).  

O grupo compartilha esse conhecimento, desenvolvido a partir da sua atuação em 

projetos populares, visando a construção de alternativas que atendam às necessidades 

específicas dos assentamentos rurais da chamada reforma agrária, contribuindo para a 

formação de arquitetos e urbanistas qualificados para atuarem em assessoria técnica 

(BORGES; MEDEIROS, 2012). Nesse sentido, os conhecimentos adquiridos e a 

metodologia desenvolvida no grupo têm dialogado com o ensino de graduação e pós-

graduação.  
Na Universidade, tem‐se a oportunidade de atuação conjunta em pesquisa e 
extensão, trazendo para o ensino novas perspectivas de conhecimento 
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interdisciplinar, integrando o planejamento ao projeto e o seu processo 
construtivo (BORGES; MEDEIROS; CERQUEIRA, 2009, p. 31-32).  

 
Na graduação a principal aplicação dos conhecimentos do GERAH está associada 

justamente ao Atelier Integrado, no qual são adotados: métodos pedagógicos embasados 

na abordagem de Paulo Freire; o método progressivo-regressivo de Henri Lefebvre; e o 

método de análise do discurso denominado “ a palavra do habitante”, desenvolvido por 

Raymond (2001) e Haumont (2001).  

Em 2015, o secretário de habitação de Parnamirim, município da região 

metropolitana de Natal/RN, convidou o GERAH para fazer uma pesquisa-ação junto à 

comunidade quilombola Moita Verde nos limites do município. Foi firmada uma parceria 

entre universidade, Caixa Econômica Federal e a Prefeitura de Parnamirim. A pesquisa 

permitiu que as disciplinas ATHIS e Atelier Integrado se inserissem no trabalho, o que 

possibilitou aos estudantes a oportunidade de propor projetos para usuários reais. Como 

parte da atividade de estágio docência do doutorado, esta pesquisadora acompanhou e 

contribuiu com as atividades do Atelier no semestre de 2016.1. As equipes de estudantes 

desenvolveram projetos de melhorias, projetos de novas casas e intervenções nos espaços 

coletivos dos sítios da comunidade. Cada grupo atendia a uma família ou sítio, 

entendendo-se que seus projetos subsidiariam intervenções reais, sob responsabilidade 

dos técnicos da prefeitura, e financiados pelo PMCMV, através da parceria com a CEF. 

Como o orçamento era limitado (pelos parâmetros da CEF, no caso das melhorias e 

construção das casas; e pela própria realidade da comunidade, nas intervenções em áreas 

coletivas), os estudantes lidaram com um novo tipo de criatividade, encarando o 

vernacular e o trivial como a referência para a forma e deixando de lado a “inovação 

formal”, comum à graduação.  

O contato com a comunidade, a compreensão da relação dela com o seu espaço, 

as técnicas de projeto participativo foram fundamentais na experiência da disciplina. 

Além disso, os estudantes tiverem de desenvolver formas de representação que 

facilitassem a compreensão dos moradores e o diálogo com eles; assim, as maquetes 

foram amplamente utilizadas (Figura 38). O trabalho foi dividido em três fases: 

reconhecimento do lugar (Figura 39), contato com os moradores e levantamento de dados 

sobre os sítios e as moradias; elaboração das propostas projetuais; apresentação das 

propostas aos moradores (Figura 40) e mutirão para construção das intervenções nas áreas 

coletivas dos sítios.  
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Figura 38 – Maquetes das propostas de reformas produzidas pelos estudantes 

 
Fonte: acervo pessoal da autora 

 
 

Figura 39 – Grupo de discentes percorrendo um dos sítios para reconhecimento da área 

 
Fonte: acervo pessoal da autora 

 
 

Figura 40 – Graduandos e moradores discutindo as propostas apresentadas 

 
Fonte: acervo pessoal da autora 
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A princípio os estudantes tiveram dificuldade de trabalhar com o orçamento 

enxuto ou de conseguir adequar o projeto de reforma à legislação, quando a residência 

original estava inadequada do ponto de vista das áreas mínimas, lote mínimo ou recuos. 

Outra dificuldade foi conseguir conciliar seus horários com os da família atendida, ou 

mesmo marcar assembleias, pois os horários da disciplina coincidiam com o trabalho 

daquelas pessoas. No entanto, o saldo final foi positivo. É interessante observar como, 

gradativamente, os estudantes foram ficando mais à vontade para lidar com as famílias, 

ouvir suas demandas, respeitar suas opiniões e comunicar suas ideias de projeto de forma 

clara. Assim, a grande contribuição da disciplina para a formação graduada se relacionou 

ao reconhecimento da própria especificidade da realidade social, territorial e profissional 

em que se inseriram os projetos, ou seja, trabalhar em um contexto concreto, e colocar 

em prática conhecimentos adquiridos ao longo do curso. O contato direto com a 

população e a possibilidade de materialização dos produtos propostos (que exigiu atenção 

para questões construtivos e orçamentárias, geralmente pouco relevantes em ateliers de 

projeto convencionais), se converteram em motivos de maior motivação e engajamento 

dos discentes.  

Um ponto interessante sobre a evolução da disciplina Atelier Integrado ao longo 

dos anos, relatado pela professora Amadja Borges, foi a diferença dos projetos 

desenvolvidos por graduandos que cursaram o currículo antigo e aqueles do novo. 

Segundo ela, nas primeiras experiências os discentes não desenvolviam bons projetos de 

casas populares, pois, na época, essa era a única disciplina que trabalhava com HS no 

curso. Com a mudança de currículo a disciplina de projetos do 5º período do CAU/UFRN 

também se voltou para o tema, de modo que os estudantes passaram a estar mais bem 

preparados para o Atelier Integrado, podendo, assim, se aprofundarem em novas questões 

e desenvolverem projetos mais completos e detalhados. No entanto a docente também 

ressaltou ainda perceber carências no conhecimento dos graduandos sobre questões 

construtivas, fragilidade que enfrenta recorrendo à assessoria de professores do curso de 

Engenharia Civil. Em sua opinião, é necessária maior atenção a essa questão ao longo da 

graduação.  

Além da contribuição ao ensino através das disciplinas, é preciso evidenciar o 

aprendizado proporcionado aos estudantes que se vinculam aos trabalhos de extensão do 

grupo, através de bolsas ou de forma voluntária, como comprovam os relatos de seus 

egressos:  
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Enquanto bolsista de extensão e também voluntária na pesquisa, nossa 
participação se dava com o acompanhamento e desenvolvimento de relatórios 
das visitas à área, assim como colaboração com o desenvolvimento de 
desenhos e maquetes. Dessa forma, passamos a contribuir com a construção 
de plantas e mapas para subsidiar as oficinas e discussões com os assentados. 
Nesta atividade especificamente, trabalhamos com a interpretação de mapas 
específicos: hidrologia, vegetação, tipo de solo e topografia, assim, dada a 
escala de trabalho (um assentamento rural de 1.170 ha) e, ao mesmo tempo, o 
nível de detalhes exigido (arruamento e loteamento em concordância com 
essas informações, especialmente a topografia) proporcionou um exercício 
para o desenvolvimento de elementos que só foram abordados nos anos 
seguintes da graduação. [...] 

(...) para além dessas questões técnicas, o maior aprendizado se deu com o 
acompanhamento do processo de planejamento participativo com o grupo, de 
como se dá a troca entre o saber técnico e o popular. Para tanto, foi necessário 
criar estratégias de apresentação das informações para que pudessem ser 
compreendidas pelos assentados e assim, munidos deste conhecimento, 
agregarem a sua experiência para propor soluções que, muitas vezes, foram 
surpreendentes para a assessoria (BORGES, MEDEIROS, 2012, p. 111).  

De acordo com as autoras, o acompanhamento do processo construtivo das 

moradias dos assentamentos, em regime de mutirão proporciona momento para troca de 

saberes e orientações, que são de grande contribuição para o amadurecimento estudantil, 

pois  

a vivência em um canteiro de obra possibilitou o entendimento da importância 
do planejamento e da organização para a obra, do almoxarifado à organização 
das equipes de construção; outro ponto interessante foi o conhecimento do 
andamento dos serviços executados na construção das moradias – da fundação 
ao acabamento (BORGES; MEDEIROS, 2012, p. 111-112).  

De fato, observa-se que alguns dos estudantes que fizeram parte do grupo durante 

a graduação, após a concussão do curso continuaram participando de suas atividades, 

como responsáveis técnicos no acompanhamento dos processos de projeto e intervenção. 

Além disso, vários trabalhos finais de graduação surgiram, a partir da experiência 

vivenciada nas disciplinas ou junto ao grupo de pesquisa.  

Além do Atelier Integrado, outra disciplina que também se apoia na atividade do 

GERAH é a optativa  Assistência Técnica a Habitação de Interesse Social – ATHIS, que 

surgiu logo após a aprovação da lei federal de mesmo nome, em 2008, ministrada pelas 

professoras Amadja Borges e Maria Dulce Bentes Sobrinha que aliam sua experiência na 

área – a primeira em área rural e a segunda, em meio urbano. Além do aprofundamento 

teórico e do reconhecimento de iniciativas de sucesso, são realizadas visitas a 

experiências locais e viagens de estudos e, ao final do semestre os estudantes 

desenvolvem propostas de assessoria técnica. Em seu início, após ser ofertada por dois 
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semestres seguidos, a disciplina optativa foi interrompida pois, segundo a professora 

entrevistada, “naquele período havia um perfil discente menos atraído pelo assunto”. No 

entanto, alguns anos depois apareceu uma leva de estudantes mais interessada na função 

social da profissão, que reivindicou sua reativação da disciplina, cuja procura atualmente 

é bem maior do que a quantidade de vagas ofertada. É importante ressaltar que, no 

CAU/UFRN há outros professores e grupos de pesquisa que trabalham com a temática, 

promovendo troca de saberes entre professores e estudantes em outros momentos da 

graduação e, também, na pós-graduação.  

 

7.2.2 Projeto de extensão relacionado à ocupação em área urbana 
 

A Ocupação Solano Trindade está localizada no município de Duque de Caxias, 

região metropolitana do Rio de Janeiro e teve início em julho de 2014, por iniciativa do 

Movimento Nacional pela Luta Pela Mordia (MNLM). Ao movimento – que milita em 

prol do cumprimento da função social da propriedade, previsto no artigo 39 do Estatuto 

das Cidades (BRASIL, 2008a) – havia sido prometido o fornecimento de terras que 

estavam abandonadas, por parte da Secretaria do Patrimônio da União - SPU. Porém, 

como após um longo tempo a promessa não foi cumprida, o movimento decidiu ocupar o 

terreno que hoje comporta “Solano Trindade” – terreno, este, que também estava, na 

ocasião da ocupação, há aproximadamente 15 anos sem uso – como forma de pressionar 

pelo cumprimento da função social daquelas terras. Trata-se de um terreno de 45.000 m², 

localizado no bairro de São Bento, em Duque de Caxias, que fazia parte do Centro 

Panamericano de Febre Aftosa, sob a responsabilidade do INCRA (OBSERVATÓRIO 

DAS METRÓPOLES, 2016).  

Em 2014, a ocupação começou. Devido às características de Solano, o 
Movimento apostou em um trabalho focado na produção de alimentos 
orgânicos que são comercializados na feira da UFRJ e que geram renda para 
as famílias. Há ainda um restaurante ecológico que movimenta a economia 
local e para o coletivo de mulheres. O saneamento é ecológico, feito com 
soluções alternativas para o tratamento de esgoto com pneus, além da 
compostagem de resíduos. Já existiam dois edifícios quando começou a 
ocupação, um deles já foi recuperado para se transformar em moradia. O 
segundo passará pelo processo de requalificação agora (CAU/RJ, 2018, on-
line).  

A ocupação, além de uma iniciativa com fins habitacionais, também teve um 

caráter profissional, pois visa promover formas de capacitar seus moradores e de 

promover condições de trabalho e renda.  
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Em agosto de 2014, o MNLM, por necessidade de apresentar um projeto 

arquitetônico-urbanístico  que demonstrasse a pertinência e a viabilidade da proposta para 

a ocupação, entrou em contato com a professora Luciana Andrade, do Programa de Pós-

graduação em Urbanismo (PROURB), da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) 

da UFRJ, que já tinha experiência na assessoria a ocupações residenciais urbanas. O 

MNLM já estava em contato com a Faculdade Nacional de Direito (FND) e com o 

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional (IPPUR), ambos da mesma 

instituição, para assessoria nas respectivas áreas.  

Segundo a professora, em entrevista a essa pesquisa, no dia 01 de abril de 2019, a 

proposta desenvolvida teve um caráter arquitetônico-urbanístico, mas não chegou a se 

configura como um estudo preliminar – era uma proposta que indicava uma possibilidade 

de ordenação do espaço e de solução das unidades habitacionais, mas que admitia alguns 

ajustes e flexibilidade. O trabalho foi viabilizado com o interesse manifestado por duas 

estudantes trabalhando com a Ocupação de Solano Trindade em seu trabalho final de 

graduação (TFG) (Figura 41). Uma delas estava começando o primeiro semestre nesse 

ano, enquanto a outra já estava no segundo - o TFG na FAU/UFRJ é desenvolvido durante 

dois semestres (TFG1 e TFG2). Em 2015, a segunda aluna continuou realizando seu 

trabalho na ocupação e mais uma graduanda iniciou o TFG voltado para aquele local.  
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Figura 41 – Lâmina de apresentação de um TFG de habitação social desenvolvido para a ocupação pela 
então graduanda Fernanda Petrus Silva. 

 
Fonte: UFRJ (2019). 

O desenvolvimento desses trabalhos finais foi de grande importância para 

subsidiar a defesa da permanência dos moradores na terra: segundo Luciana Andrade, ao 

serem apresentados a Secretaria do patrimônio da União e a instâncias da prefeitura de 

Duque de Caxias, os trabalhos geraram interesse e algumas medidas, apoiadas por estas 

instâncias, foram realizadas em prol da ocupação.  Entretanto, por não se tratarem de 

projeto profissional e, também, por não poderem contar com alguns documentos 

necessários, como por exemplo a topografia detalhada do terreno, inevitavelmente as 

propostas desenvolvidas no contexto de TFG apresentavam imprecisões que não seriam 

admitidas em um estudo preliminar que visasse a efetiva implantação do projeto. 

No segundo semestre de 2015, com a decisão do MNLM de solicitar recursos para 

o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), foi necessário pensar na confecção de 

um projeto profissional.  Não só duas das arquitetas que se engajaram no projeto como 

estudantes, mantiveram seu vínculo com Solano, depois de formadas, como dois 

arquitetos que tinham trabalhado nas acessórias técnicas de São Paulo se aproximaram 
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do coletivo de assessoria técnica que se formou para dar apoio a Solano Trindade25.  

Como ressaltado pela professora Andrade, a partir desse momento, essas atribuições 

fugiam da alçada da universidade. Ainda que a UFRJ tenha seguido com os trabalhos de 

extensão, era preciso o envolvimento de profissionais que assumissem a responsabilidade 

técnica.  

No início do ano letivo de 2015, a professora Luciana Andrade formulou o projeto 

de extensão intitulado “Ocupação Solano Trindade: inovação nas formas associativas de 

trabalho e produção da cidade”, que integrou o Programa "Autogestão Urbana no Rio de 

Janeiro", coordenado pela professora Luciana Lago, do IPPUR/UFRJ. Neste contexto, foi 

firmado um acordo de cooperação entre o MNLM e a UFRJ para desenvolvimento das 

atividades de extensão desses (OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, 2016).  
A proposta(...) que inclui a implementação de um campus transdisciplinar 
experimental, tem como objetivo, complementar o uso habitacional 
potencializando as seguintes ações: 

– inovação em tecnologia social – capacitação e formação da cooperativa 
de moradores; 

– aperfeiçoamento da formação de graduandos e pós-graduandos da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro; 

– aperfeiçoamento da formação docente; 

– intercâmbio de saberes entre diversas áreas do conhecimento, 
estabelecendo uma efetiva transdisciplinaridade (OBSERVATÓRIO DAS 
METRÓPOLES, 2016, on-line).  

A viabilização do projeto de extensão foi possível pela sua articulação não só com 

a pesquisa, como também com o ensino. No local há edifícios que estavam abandonados 

e um dos desafios é promover a sua recuperação para atender a um dos equipamentos 

desejados pela comunidade: o centro de formação. Por se tratar de um espaço que envolve 

reforma e readequação de espaços interiores, a disciplina de Projetos de Interiores se 

mostrou adequada para os estudantes pensarem essa recuperação. A disciplina 

obrigatória, oferecida aos graduandos do 6º período do curso, foi ministrada pela própria 

professora Luciana Andrade, que já tinha experiências anteriores como docente da 

matéria. Como a FAU da UFRJ é uma faculdade grande, houve a opção de mais de uma 

turma para essa mesma disciplina, sendo que cada turma teve um enfoque específico. Os 

estudantes puderam, portanto, optar pelo trabalho desenvolvido nessa turma que, 

especificamente, partiria de uma abordagem: os discentes trabalhariam com a ocupação 

e os projetos deveriam levar em consideração o baixo custo e, sempre que possível, 

 
25 O coletivo posteriormente se autodenominou Catálise. 
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também o uso de materiais recicláveis. Logo, os estudantes que optaram por cursar 

Projeto de Interiores nesta turma, foram aqueles que estavam interessados nessa 

abordagem. Foram ministradas aulas contextualizando o estudante sobre a ocupação e 

também foram realizados exercícios práticos que resultassem em propostas para o lugar.  

Ao trabalhar a disciplina com um enfoque nas classes populares, o que é diverso 

do que comumente é ministrado, foi potencializada a conexão entre conteúdos que 

extrapolam a compartimentação disciplinar. No contexto de Solano Trindade, a disciplina 

de Projeto de Interiores foi articulada com a de com Processos Construtivos III. O trabalho 

com as questões demandadas pela recuperação do edifício principal de Solano Trindade 

reuniu, além das especificidades de seus conteúdos, os desafios das questões de baixo 

orçamento, envolvendo consequentemente reciclagem e busca por materiais mais baratos. 

Além disto, o desenvolvimento de Projeto de Interiores, tal como foi proposto, 

acionou o diálogo com conteúdos de outras disciplinas, interagindo com o Planejamento 

Urbano e Regional, ao tratar da questão da moradia e da função social da propriedade, de 

aspectos da morfologia urbana e do tipo de cidade que estamos construindo. Em um dos 

períodos, a questão das patologias da construção chamou a atenção e um grupo de 

estudantes, que fez uma análise da parte do edifício principal em que estavam envolvidos 

com o projeto de interiores. Isto se deu em articulação com a disciplina de Patologia das 

Construções. Em todos os semestres, os discentes conversaram com moradores e com as 

lideranças, na busca por desenvolver propostas para os espaços interiores da edificação 

principal da ocupação.  

Outra disciplina ofertada no âmbito da articulação entre as atividades de ensino, 

pesquisa e extensão na Ocupação Solano Trindade foi Detalhamento de Telhado 

(disciplina eletiva). Também respeitando a ementa, nela foram trabalhados os conteúdos 

teórico e prático. Este envolveu ação dentro da ocupação, para possibilitar aos estudantes 

a experimentação da remontagem de um sistema de madeiramento de telhado na escala 

1:1. Segundo a professora, o trabalho desenvolvido foi muito bem recebido pelos 

estudantes, que puderam ver na prática como se comporta em escala real o sistema de um 

telhado de barro, com estrutura de madeira – eles participaram da recuperação parcial do 

telhado (Figura 42). No entanto, para a professora, um dos desafios com o qual se deparou 

foi a questão da segurança dos discentes e todos os envolvidos no processo. Conforme 

descreveu a professora, para um docente, é uma experiência tensa, embora foram tomadas 

todas as providências de segurança, com o uso de luvas, óculos, capacetes e outros 

equipamentos de segurança no trabalho. Não ouve nenhum incidente, mas a docente 
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considera que seria necessário a realização de seguro para todas as atividades de extensão 

que envolvam algum tipo de risco de acidentes, como foi o caso.  

Figura 42 – mutirão de recuperação do telhado realizado por moradores, estudantes e professores na 
Ocupação Solano Trindade. 

 
Fonte: Perfil da Ocupação Solano Trindade na rede social Instagram26 

A terceira disciplina realizada na ocupação foi Projeto de Habitação de Interesse 

Social, que é uma disciplina optativa de escolha restrita – o que significa que os estudantes 

tem que escolher uma entre as que fazem parte de um grupo restrito de disciplinas. Ao 

início do semestre, a professora deu aos estudantes a possibilidade trabalhar em Solano 

Trindade ou em outro terreno, explicando as vantagens e desvantagens de cada caso. Após 

debate, os estudantes optaram por trabalhar na ocupação. O trabalho desenvolvido pelos 

graduandos resultou em uma série de propostas de estudos de implantação e projetos para 

as moradias. Um dos diferenciais desse trabalho para os discentes foi a conversar com os 

moradores e com as lideranças, o que representou a oportunidade de entender as 

demandas de uma população real. Devido ao tempo da disciplina, os estudantes não 

puderam se comprometer tanto com a questão da construtibilidade, como ocorreu em 

Projeto de Interiores. Ainda assim, tiveram a possibilidade de articular, nos projetos, 

saberes relacionados a diversos aspectos do terreno, como as preexistências - tanto dos 

edifícios existentes, quanto das ações já realizadas, como a mandala agrícola -, os desejos 

 
26 Disponível em: <https://www.instagram.com/p/BZm_BbrDYNY/>. Acesso em: 11 abr. 2019.  
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coletivos, o conforto ambiental e aos espaços de convivência, apresentados em forma de 

estudos preliminares. As várias soluções apresentadas revelaram-se potencial para um 

debate com moradores e lideranças sobre as várias possibilidades de implantação num 

terreno, com os mesmos condicionantes. A discussão demandaria, sem dúvida, a 

explicitação das características consequências de cada uma das implantações. Isto acabou 

não ocorrendo por diversos motivos, dentre os quais por não haver tempo hábil no 

semestre letivo. 

Além das disciplinas, outra iniciativa de ensino desenvolvida na ocupação foi um 

workshop realizado com estudantes da UFRJ e da Universidade Técnica de Berlim 

(Technish Universität Berlin - TU-B), possibilitando a troca de conhecimento entre 

discentes, pesquisadores e docentes das duas instituições, além da troca ocorrida também 

com moradores.  

Por um ano a partir de agosto de 2018, a professora se encontra afastada da FAU-

UFRJ para realização de pós-doutorado na UFBA, mas outros professores também 

manifestaram interesse em ministrar disciplinas no contexto da questão da ocupação, 

como foi o caso da disciplina de Projetos Executivos.  

Questionada sobre as dificuldades encontradas, a professora apontou que a 

estrutura horária e o modelo de ensino excessivamente fragmentado são obstáculos ao 

diálogo transdisciplinar, tanto dentro do próprio curso, como, também, com outros cursos 

e com os moradores. Atividades conjuntas de ensino-extensão com cursos como Direito, 

Design e Engenharia seriam bem-vindos, mas a articulação se torna complicada devido 

ao desafio de compatibilização das estruturas horárias tal como desenhadas na atualidade. 

O diálogo com outros cursos, contudo, aconteceu dentro do projeto de extensão, com a 

articulação das atividades e projetos dos cursos de Direito, Engenharia Florestal e 

Planejamento Urbano. Em relação ao próprio projeto de extensão, Luciana Andrade 

ressaltou o excesso de burocracia, que se converte em outro obstáculo ao 

desenvolvimento desse tipo de iniciativa.  

Outra situação que compromete o desenvolvimento dessa experiência é a questão 

da segurança. A professora diz que a preocupação se refere tanto à questão do risco de 

acidentes de trabalho, como já apontado anteriormente, quanto à violência urbana. Ela 

comenta nunca ter tido incidentes dentro de Solano Trindade, mas no entorno e em Duque 

de Caxias, a violência tem aumentado nos últimos anos. Além da preocupação com a 

segurança dos estudantes, quando um professor leva os estudantes para trabalhar em uma 

periferia, ainda há um risco maior de ser responsabilizado por isso, uma vez que esses 
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locais são mais associados a áreas de risco e de negligência com a segurança pública, do 

que quando se trabalha em áreas centrais ou turísticas. 

 Como pontos positivos, a professora aponta que a possibilidade dos discentes 

lidarem com questões complexas de projeto. Mesmo que ainda haja alguma idealização 

na hora de se pensar o projeto, as questões concretas relativas ao local e a seus habitantes 

trazidas pela disciplina induzem o estudante a pensar o projeto sem se desvincular das 

necessidades reais. A possibilidade de trabalhar com experimentação (como na 

construção do mobiliário, testando vários tipos de materiais alternativos, mais baratos ou 

reciclados, etc. e montando vários modelos) foi indicada como um diferencial na 

formação graduada. Outra experiência rica para os aprendizes foi a troca de 

conhecimentos com a comunidade, processo em que professores e estudantes contribuem 

com as informações acadêmicas enquanto os moradores trazem suas experiências e 

histórias de vida.  

 

7.2.3 Projeto de pesquisa e extensão que utiliza APO como suporte  
 

O [MORA] Pesquisa em Habitação foi iniciado em junho de 2009, vinculado à 

Faculdade de Arquitetura, Urbanismo e Design (FAUeD) da Universidade Federal de 

Uberlândia (UFU). Um de seus objetivos é reunir, em espaço físico e virtual, discussões 

sobre o habitar, através da criação de um “espaço aberto à críticas e reflexão buscando 

uma maior relação entre o meio acadêmico e a prática através de ações que contribuam 

efetivamente com a melhoria da qualidade da habitação” ([MORA] PESQUISA EM 

HABITAÇÃO, 2012, on-line). O grupo de pesquisa tem um caráter interdisciplinar, 

envolvendo discentes e professores de graduação e pós-graduação dos cursos de 

Arquitetura e Urbanismo, Design, Geografia e Ciências da Computação. A Produção da 

Habitação de Interesse Social é a linha de trabalho do grupo, em que são inseridos os 

projetos de pesquisa e extensão relacionados à HS. As demais linhas, são: produção da 

Habitação Verticalizada em Cidades Médias; Desempenho do Ambiente Construído e 

Resiliência e Adaptabilidade no Ambiente Construído.  

Em relação especificamente aos trabalhos sobre HS, o foco recai sobre a avaliação 

de empreendimentos habitacionais produzidos através do PMCMV e sobre a relação dos 

usuários com os imóveis após ocupados. São estudadas questões como: resiliência e 

adaptabilidade do ambiente construído, impacto ambiental das adaptações empreendidas 

pelos moradores, qualidade e significado do habitar, etc. Para tanto, uma das 
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metodologias mais utilizadas (e aprimoradas) pelo grupo é a Avaliação Pós-Ocupação 

(APO).  

Para aprofundamento da pesquisa, no dia 09 de outubro de 2018 foi realizada uma 

entrevista com a professora Simone Villa, idealizadora e coordenadora do grupo, e que 

iniciou seu trabalho com habitação social quando adentrou à docência, ministrando aulas 

em IES particulares da cidade de Ribeirão Preto. Se dividindo entre várias frentes de 

atuação, em paralelo ao mestrado e doutorado, a professora ministrava aulas em 

disciplinas e ateliês voltados ao tema, atuava em uma ONG voltada à questão habitacional 

(Habitar para a humanidade), trabalhava em escritório e foi conselheira de habitação junto 

a administração das cidades em que viveu. Como sempre se preocupou com o lado prático 

do projeto, ela queria trazer essa dimensão à academia.  

Sobre o [MORA], a docente comentou que o grupo atua tanto em pesquisa, como 

ensino e extensão. Na extensão, o grupo desenvolve projetos de atendimento a 

comunidades e que contribuem para pesquisas – como exemplo, citou um projeto de 

pesquisa e extensão em parceria com a Universidade de Sheffield, no Reino Unido, em 

que é tratada a questão da resiliência na habitação social (tanto social, quanto do ambiente 

construído), para suportar ou absorver a capacidade de transformação do ambiente 

construído e das pessoas frente aos impactos existentes. Outra pesquisa desenvolvida pelo 

grupo desenvolve protótipos de habitação social. Esses protótipos são construídos com 

base em levantamentos de APO que têm o objetivo de averiguar problemas e aprofundar 

as questões comportamentais e espaciais. Como forma de atualização e otimização dos 

métodos e técnicas de APO, o grupo vem trabalhando na implementação de sistemas 

interativos em meios digitais, em parceria com a Faculdade de Computação da UFU 

(FACOM/UFU), na busca por instrumentos e metodologias mais fiéis e que também 

possam interagir com as pessoas, os moradores, levando informações importantes de 

forma acessível a eles. Além dos cursos já citados, a professora também comentou que o 

grupo tem o auxílio do curso de Psicologia no desenvolvimento de dinâmicas e grupos 

focais que são trabalhados junto às comunidades. A professora ressalta que ao 

desenvolver as ferramentas e instrumentos há uma preocupação em sempre contribuir 

para a comunidade que estão estudando. Tenta-se sempre oferecer um retorno, não 

somente fornecendo os resultados, como também, propondo ações que possam melhorar 

a qualidade de vida dos habitantes do local, seja através de reformas, assistência técnica, 

ou atuando como facilitador em processos organizados pelos próprios moradores.  
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A relação com do grupo com o ensino se dá, inicialmente, pela própria atuação 

dos professores do grupo na disciplina de Ateliêr de Projeto Integrado V (API V), 

disciplina que é voltada ao tema da HS e que é conduzida por três professores: um de 

projeto, um de urbanismo e um de paisagismo. Soma-se a isso a participação de 

estagiários docentes do mestrado, que são, geralmente pesquisadores do grupo. Outra 

forma de relacionar o trabalho do grupo ao ensino se dá através da aplicação de 

metodologias de APO desenvolvidas na pesquisa, dentro da disciplina.  
Tal disciplina objetiva fomentar a crítica sobre a produção atual de HIS, 
enfocando a importância a APO como processo analítico crítico de ambientes 
habitacionais de interesse social. Para isso são utilizadas aulas expositivas 
com debates sobre os conteúdos apresentados, da indicação de obras 
referenciais e da aproximação dos alunos com a realidade analisada por meio 
da aplicação de alguns instrumentos de avaliação em estudos de caso (VILLA, 
SARAMAGO, ARAUJO, 2018, p. 8).  

 Na disciplina, os estudantes devem desenvolver projetos integrados de 

Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo voltados à questão da HS. Para isso, desenvolvem 

o diagnóstico, numa primeira etapa, através da elaboração de uma APO em um 

empreendimento habitacional, utilizando procedimentos como:  

⋅ levantamento de dados (a partir de visitas ao conjunto e consultas a construtoras, 

órgãos públicos e escritórios responsáveis pelo projeto);  

⋅ registros fotográficos (que complementam observações que são melhores 

descritas com o auxílio de imagens);  

⋅ aplicação de questionários (desenvolvido pelos professores dentro das pesquisas 

do grupo [MORA]);  

⋅ entrevistas com moradores (que complementam as respostas dos questionários 

com informações mais subjetivas ou não previstas).  

 O objetivo é levar os graduandos a compreender a relação entre as unidades 

habitacionais, os espaços coletivos e a inserção urbana; “examinar todos os elementos 

que compõem um edifício vertical – objeto que seria desenvolvido na etapa seguinte da 

disciplina API V” (VILLA, SARAMAGO, ARAUJO, 2018, p.11); e, compreender o 

conhecimento e sentimentos dos moradores em relação ao local onde vivem. Além disso:  
a inserção da APO simplificada na disciplina API V do curso de Arquitetura 
e Urbanismo pretende implementar as seguintes questões: (1) propiciar ao 
aluno o contato direto com o objeto de estudo e seus problemas reais a serem 
resolvidos; (2) fornecer ao discente o contato com experiências de vida 
diferentes das que habitualmente possui, auxiliando a expansão de seu 
repertório; (3) oferecer procedimentos metodológicos precisos e adequados de 
avaliação (instrumentos e técnicas) para obtenção de informações igualmente 
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mais precisas, ampliando a cientificidade das ações no processo de projeto; e 
(4) apresentar ao graduando procedimentos metodológicos planejados de 
avaliação para o desenvolvimento do processo de projeto (VILLA, 
SARAMAGO, ARAUJO, 2018, p. 10). 

 

 A partir dos resultados encontrados (e apresentados pelos estudantes), os grupos 

passam a discutir sobre os pontos comuns e divergentes encontrados nas unidades 

habitacionais que cada um investigou (Figura 43). Os “achados” serviram como base para 

o desenvolvimento dos projetos, ampliando a consciência crítica dos estudantes sobre o 

projeto de HS no modelo do conjunto habitacional.  

Figura 43 – Elaboração e apresentação de brainstorm com os resultados da APO 

 
Fonte: Villa, Saramago e Araújo (2018, p. 14). 

Na atividade relatada em artigo, as autoras Villa, Saramago e Araújo (2018) 

comentam que na etapa do exercício projetual foi possível perceber o aumento do 

conhecimento e do senso crítico dos discentes sobre o tema. Os estudos de APO 

confirmaram as discussões levantadas em aulas expositivas acerca da mudança do perfil 

das famílias brasileiras, levando os estudantes a optarem por soluções projetuais de 

conjuntos habitacionais que contemplassem tipologias variadas, atendendo a uma 

diversidade maior de necessidades. 



161 
 

Com esse intuito, também propuseram elementos flexíveis (como painéis de 
correr e móveis escamoteáveis), de maneira a facilitar mudanças no layout das 
unidades, adequando-as a usos diurnos × noturnos. Outra proposta recorrente 
consistiu na tripartição do ambiente banheiro em cabines, objetivando 
potencializar seu uso por mais de um morador simultaneamente. Ademais, 
algumas propostas contemplaram ainda a possibilidade de expansão e de 
criação de novos cômodos (...) (VILLA, SARAMAGO, ARAUJO, 2018, p. 
15).  

A professora Simone Villa também comentou como o levantamento da APO 

proporcionou um conhecimento aos graduandos sobre a realidade de vida e de projeto 

dentro de um conjunto do MCMV, desconhecida de boa parte dos estudantes. Estes 

também ficaram mais sensíveis às questões de inserção urbana e disponibilidade de 

infraestrutura (preferindo desenvolver propostas para áreas mais centrais), bem como, de 

qualidade construtiva (o que os levou a quererem estudar sobre a materialidade da 

construção), de acessibilidade e qualidade das áreas livres e verdes dos conjuntos. 

  Em relação ao ensino de HS, e mais amplamente, ao (des)conhecimento sobre o 

tema, a professora comenta uma preocupação do Grupo com a falta de coordenação entre 

os resultados das pesquisas sobre HS desenvolvidas no Brasil. Em sua percepção, há 

muitas pesquisas de qualidade sendo desenvolvidas, mas os resultados estão dispersos. 

Nesse sentido, uma das ideias do grupo é criar um banco de dados de informações sobre 

habitação e sobre APO, que facilite a busca de docentes, estudantes, profissionais e 

mesmo moradores, e que contribua para a construção de conhecimentos integrados e 

bases integradas de informações.  

Essa preocupação se reflete no cuidado que o grupo tem em disponibilizar na 

página do grupo disponível na Internet os resultados das pesquisas e de trabalhos 

desenvolvidos em disciplinas ligadas a elas pesquisas. Além de sempre mantê-la 

atualizada. Nessa página também há áreas destinadas às disciplinas desenvolvidas, com 

links para cartilhas, normas, publicações e grupos de pesquisa de outras universidades 

que ficam reunidas em um único espaço virtual, facilitando a localização dessas 

informações aos estudantes.  No entanto, questões como a capacidade dos servidores de 

dados ainda se configura como um entrave a esse objetivo de facilitar o acesso aos 

resultados, unificando-os em um só lugar.  

Outra questão comentada por ela, e também trabalhada com os discentes (no grupo 

de pesquisa e na disciplina), diz respeito aos resultados das pesquisas sobre os 

empreendimentos MCMV, os quais detectam que sua qualidade projetual, ambiental e 

material geralmente é inadequada, de modo que,  mesmo que sejam implementadas as 
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modificações, é preciso se ter a consciência de que há poucas chances de se ter uma 

habitação de qualidade ‘ideal’. Contudo, espera-se que esses conhecimentos venham a 

ser relevantes para a conscientização dos estudantes e profissionais, e que os futuros 

projetos apresentem melhores soluções. 

7.2.4 Comentários sobre as experiências de integração de ensino com pesquisa e 
extensão 
 

Nestes casos de destaque, é possível destacar a importância da articulação da 

extensão e da pesquisa com o ensino. Nos três casos, podemos afirmar que o projeto de 

extensão cumpre o papel de manter o vínculo e cooperação entre Universidade e 

comunidade, viabilizando a inserção das práticas de ensino nessas experiências. A 

pesquisa serve como meio de informação, contribuindo à ampliação da consciência do 

estudante, como, por exemplo, no caso da UFU, que apresenta aos estudantes 

conhecimentos relacionados ao projeto dos conjuntos habitacionais – tema que, muitas 

vezes, é pouco conhecido ou de pouca vivência para os estudantes.  

Além disso, ao se utilizar a metodologia de APO desenvolvida pelo grupo 

[MORA], é ofertado aos discentes a oportunidade de contato com uma metodologia de 

projeto que os leva a refletir sobre diversos aspetos relevantes à habitação social, como a 

diversidade de perfis das famílias atendidas, o modo de vida desses habitantes dentro de 

um conjunto do MCMV, as questões de inserção urbana e infraestrutura, etc. Ao se 

depararem com as situações reais detectadas nas APOs, e que são discutidas em conjunto 

entre os discentes, há uma sensibilização mais efetiva deles com essas questões, os 

levando a decisões projetuais que optam por tipologias mais inclusivas, soluções mais 

flexíveis, inserção urbana mais acessível. Seguindo a sequência do ateliê de projetos 

comum a outros ateliês (diagnóstico e fundamentação teórica seguida pelo 

desenvolvimento do projeto), a inserção da APO no momento inicial representa o 

elemento de contato com a realidade comum à muitas iniciativas de ensino de projeto de 

HS. A participação dos docentes da disciplina no grupo de pesquisa, bem como a inserção 

de pós-graduandos, também participantes do grupo, na disciplina (participação de agentes 

externos) fortalece esse vínculo, garantindo a atualização e alimentação do conteúdo 

abordado em sala de aula.  

No caso da UFRN, a relação entre o Ateliê Integrado com o grupo de pesquisa e 

extensão GERAH proporciona a aplicação das metodologias de intervenção e mutirão 

desenvolvidas por aquele grupo de pesquisa e extensão, especialmente quando se trata da 
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habitação em meio rural. Essa experiência com os mutirões possibilita, aos discentes 

envolvidos com o grupo, o aprendizado mais aprofundado sobre as questões técnicas e 

construtivas – que foram apontadas, não só pela professora Amadja Borges, mas também 

muitos dos professores que responderam aos questionários ou às entrevistas, como uma 

carência de conhecimento de muitos discentes, mesmo em final de curso.  

Na UFRJ, a atuação dentro da Ocupação Solano Trindade, além da inserção dos 

componentes curriculares, também houve o desenvolvimento dos trabalhos de graduação 

(que, neste caso, vieram antes da formalização do projeto de extensão) dentro da 

comunidade. Estes último tiveram papel relevante no processo de aproximação do ensino 

com a ocupação, pois, por sua natureza mais aberta em relação à proposição do problema 

a ser trabalhado e ao tempo de desenvolvimento, puderam se adequar ao que a 

comunidade necessitava, de forma mais objetiva. Conforme visto, estes trabalhos tiveram 

grande importância para a comunidade, porém, é notável que há uma limitação ao se 

trabalhar com projetos produzidos por discentes, uma vez que estes não podem assumir 

responsabilidade técnica, bem como por serem projetos ainda incompletos, com grau de 

elaboração mais simplificado que trabalhos profissionais, que exigem mais tempo e mais 

estudos e documentações. Há de se entender que as atribuições, em alguns casos, podem 

ir além daquelas supridas pela instituição de ensino, mas sem excluir a possibilidade de 

que haja uma cooperação entre o corpo de profissionais e o meio acadêmico. Ao se 

estudar esse projeto de extensão, novamente a violência urbana é salientada como 

limitadora do trabalho docente (como também foi visto no caso da UFF). A fragmentação 

do modelo de ensino também foi mencionada como restringente – o que reforça a 

necessidade do esforço pela integração entre áreas do CAU e com outras graduações.  

Mais especificamente, em relação aos componentes curriculares do CAU da UFRJ 

que foram ofertados dentro da Ocupação, foram inseridas diferentes disciplinas, com 

distintas abordagens. Projeto de Interiores utilizou a estratégia dos exercícios práticos 

com a criação de mobiliário para o local. As limitações impostas às propostas (baixo custo 

e uso de materiais recicláveis) podem ser consideradas indutores da criatividade, uma vez 

que os estudantes devem repensar, testar e criar novas soluções em relação ao 

conhecimento prévio que têm sobre o projeto destes itens. Neste caso, em virtude de a 

escala de intervenção ser pequena, é possível realizar a materialização da proposta e a 

experimentação possibilita aos aprendizes testar e reajustar suas ideias, refletindo a cada 

problema encontrado. 
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No exemplo dessa disciplina de Projeto de Interiores é possível perceber como a 

estratégia de integração é pertinente à temática da habitação social. Conforme o relato da 

professora, ao contrário do que geralmente acontece, ao se optar por trabalhar o projeto 

com o enfoque em HS, foi necessária uma maior articulação com outras disciplinas, como 

Processos Construtivos III ou Planejamento Urbano e Regional. Em dado momento, os 

próprios discentes buscaram essa integração, ao levarem situações que encontraram na 

Ocupação à disciplina de Patologia das Construções. A conversa com os moradores, 

sempre considerada pelos discentes para subsidiar o desenvolvimento das propostas, 

exemplificam a particularidade do ensino de projeto de HS de, em muitos casos, ter o 

problema de projeto ou o programa de necessidades definido por agentes externos à 

disciplina. 

Também utilizando a integração como estratégia, o Atelier Integrado do 

CAU/UFRN tem como sua principal proposta levar o estudante a colocar em prática os 

conhecimentos adquiridos ao longo do curso, de forma a conduzi-lo a uma reflexão sobre 

os mesmo quando aplicados a um exercício projetual comprometido com a possibilidade 

de materialização. Para tanto, a integração de conteúdos é uma das estratégias utilizadas 

e acontece pela condução do componente disciplinar por dois docentes de áreas distintas: 

um ligado ao Projeto de Arquitetura e outro, a Estudos Urbanos e Regionais; e também 

pela participação e orientação de outros docentes, ligados a outras áreas, em momentos 

específicos. Já no caso da UFU, a integração está presente no ensino, uma vez que há três 

professores de áreas distintas (Projeto de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo) que são 

responsáveis pelo componente curricular.  

De forma indireta, o grupo de pesquisa também colabora com a integração com 

outras faculdades, de outras áreas, da mesma IES. Outro diferencial dessa experiência, 

que é viabilizado graças ao trabalho conjunto com outros cursos (como Design e 

Computação), é a aproximação do grupo com os meios digitais e virtuais, implementado 

como uma forma de divulgação dos resultados do trabalho desenvolvido. O grupo tira 

partido da facilidade de comunicação proporcionada pela Internet, facilitando o acesso de 

outros pesquisadores, estudantes ou de qualquer pessoa interessada a sua produção. 

Percebe-se a importância dessa preocupação em se contribuir à melhora da divulgação e 

coordenação dos resultados da produção acadêmica e científica sobre HS no Brasil, 

quando verificamos, conforme os dados coletados nos questionários desta tese, que há 

bastante desconhecimento sobre o que está sendo feito no país. 
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Outra estratégia utilizada, mais especificamente nos casos da UFRJ e da UFRN, é 

a do trabalho em contexto real. Na UFRN, há ainda a participação de agentes externos, 

como mostra a parceria com a prefeitura do município de Parnamirim e com a Caixa 

Econômica Federal, que contribuiu para o fortalecimento do uso das estratégias, 

garantindo uma formalização do trabalho com a comunidade e fornecendo aos estudantes 

parâmetros orçamentários e legais reais que exigiram o desenvolvimento de habilidades 

projetuais importantes relacionadas ao lidar com situações específicas e bastante 

restritivas. Na UFRJ, o componente optativo Detalhamento de Telhado também utilizou 

a prática da materialização do projeto como método facilitador para a compreensão e 

assimilação do conteúdo. Ou seja, os alunos puderam, através da construção de um 

telhado real, por meio de mutirão, perceber como seu sistema construtivo funcionava, na 

prática. Contudo, apesar de o trabalho em mutirão apresentar a oportunidade de 

aprofundamento e aplicação do conhecimento sobre os materiais e sistemas construtivos, 

não podemos deixar de pontuar que há um risco de acidentes que pode significar um fator 

dificultador à aplicação dessa estratégia, sendo necessária a adoção de medidas que 

minimizem os riscos. Essas experiências construtivas também contribuem para a já 

mencionada carência no conhecimento sobre construção percebida por muitos docentes.  

No CAU da UFRJ, a disciplina de Projeto de Habitação de Interesse Social, devido 

à maior escala e complexidade das propostas (estudos de implantação e projetos para as 

moradias), não chegou à fase construtiva, para experimentação das propostas. Entretanto, 

a vinculação com a realidade ainda foi uma forte estratégia de ensino, representada pelas 

conversas com moradores e lideranças, no intuito de se entender as demandas da 

população, assim como, pelo cuidado em compreender e articular no projeto as 

informações sobre o terreno (suas particularidades físicas e preexistências).  

Esta disciplina, assim como os ateliês da UFU e da UFRN se aproximam mais do 

modelo tradicional, com a estruturação das atividades em etapas (encontrada no modelo 

padrão do ateliê de projetos), divididas em: reconhecimento do lugar, elaboração das 

propostas e apresentação dos resultados finais. Porém, novamente se encontra as 

variações que o trabalho com o contexto real acaba por conferir ao ateliê de projeto de 

HS: o reconhecimento do lugar não acontece sem a interação com a população habitante 

no local; o desenvolvimento das propostas é realizado tendo como base o constante 

diálogo com esses moradores e usando e adotando a metodologia do projeto participativo; 

a apresentação das propostas exigiu especial cuidado com as técnicas e ferramentas de 

representação pela necessidade de se garantir a compreensão dos moradores.  
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Em relação aos currículos, evidenciou-se no CAU da UFRN a oferta de duas 

disciplinas obrigatórias com foco no projeto de HS –um ateliê integrado no 5º semestre 

(que reúne, num mesmo componente, docentes de projeto de arquitetura, urbanismo e 

paisagismo) e este, no 9º período. Para o ensino de projeto de HS, isso representa a 

possibilidade de se explorar questões mais aprofundadas no 9º período, uma vez que a 

fundamentação teórica e reflexões projetuais específicas de HS já foram apresentadas no 

ateliê do 5º período. Além disso, os dois componentes têm propostas diversas: enquanto 

este, do 9º período, propõe uma intervenção de menor escala, focada muitas vezes em 

uma unidade habitacional localizada em contexto urbano informal (ou em contexto rural) 

e tem como base os princípios da Assistência Técnica; o outro foca em vazio urbanos, 

localizado dentro do parcelamento urbano formal e é voltado ao projeto de conjuntos 

habitacionais.  

Já a estrutura curricular do CAU da UFRJ apresentou o diferencial de ofertar mais 

de uma turma para o mesmo componente curricular obrigatório, possibilitando a 

formação de um grupo discente que fez a opção pelo tema, portanto, mais interessado 

pela abordagem social e suas particularidades. Somando-se isso à possibilidade de 

envolvimento com os moradores e de se contribuir efetivamente à ocupação através dos 

próprios trabalhos, observou-se estudantes mais engajados e interessados. Como 

observado pela entrevistada, de modo geral, os discentes que se envolveram com as 

disciplinas ou TFGs desenvolvidos em Solano Trindade ficaram muito mais motivados 

que em outras disciplinas tradicionais de projeto.  

Também é importante destacar como o perfil destas docentes contribuiu para os 

trabalhos desenvolvidos. Percebe-se que o interesse pelo tema tem sido um dos 

motivadores a iniciativas de trabalhos voltados à habitação social dentro dos CAUs, 

principalmente relacionado à pesquisa e extensão. Muitas vezes, o interesse pelo tema é 

despertado por alguma experiência vivida ainda na graduação. Portanto, a seguir, é 

apresentado o caso do curso noturno de Arquitetura e Urbanismo da UFMG, que tem a 

habitação como um dos eixos condutores dos seus componentes curriculares.  

7.3 A HABITAÇÃO SOCIAL COMO CENTRO DA FORMAÇÃO 

GRADUADA 

Em 2009, foi implantado o curso noturno de Arquitetura e Urbanismo (CNAU) 

da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com ênfase em habitação social e 
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planejamento urbano, criado durante o programa do governo federal de Reestruturação e 

Expansão das Universidades (REUNI). Conforme seu Projeto pedagógico, a ideia surgiu 

nas discussões do programa de pós-graduação da Escola de Arquitetura (EA) da 

instituição,  

a partir do momento em que se constatou a necessidade de se fortalecer 
a área de planejamento urbano e habitação na formação do arquiteto e 
urbanista, uma vez que o NPGAU27 identificava um grande interesse 
nessa área, por parte dos candidatos ao mestrado (UFMG, 2008, p. 3).   

Único no país, o curso representa um marco na inserção da questão habitacional 

no ensino de AU, e se diferencia pela inovação na oferta as disciplinas, sem a tradicional 

estrutura por períodos. A exemplo do curso diurno da instituição, que oferta disciplinas 

de projeto de forma flexibilizada e não hierarquizada (MASCARENHAS, MIRANDA, 

RIBEIRO, 2015; CARSALADE, 2016), o CNAU valoriza a flexibilidade curricular e a 

autonomia do graduando para escolher disciplinas de acordo com seus interesses, se 

tornando “sujeito da ação” quanto à “aquisição/produção de conhecimento” (UFMG, 

2008, p.4). Comentando a importância dessa estrutura flexível a professora Paula Barros 

ressalta a sua pertinência para o ensino superior.  
Em ambientes verticais, como há muito diagnosticado, alunos são impelidos a 
desenvolver proposições projetuais alinhadas com as supostas expectativas do 
professor, em vez de assumirem uma atitude crítica que os impulsionaria a 
investigar por conta própria alternativas projetuais divergentes (BARROS, 2016, 
p. 84).  

O curso é estruturado através de nove Núcleos de Conteúdos28, que contemplam 

os saberes teóricos prescritos pelas Diretrizes Curriculares e convergem para exercícios 

práticos, nas Oficinas Integradas de Arquitetura, Urbanismo, Paisagismo e Tecnologia 

(OFIAUP) e Oficinas de Planejamento Urbano e Habitacional (OFIURB) (UFMG, 2008; 

PRADO, 2015). Nessas oficinas o PP “propõe um processo de ensino-aprendizagem 

pautado no enfrentamento de problemas, centrado no aluno e baseado na produção 

colaborativa do conhecimento por meio da crítica” (BARROS, 2016, p. 87).  
A proposta pedagógica do Curso de Arquitetura e Urbanismo tem um caráter 
inovador, com o ensino centrado no aluno através de realização de oficinas e 

 
27 Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFMG. 
28 Os núcleos de conteúdos do curso são: (I) Núcleo de Conteúdos de Projetos Integrados de Arquitetura, 
Urbanismo e Paisagismo (NPI), (II) Núcleo de Conteúdos de Planejamento Urbano e Habitacional (NPU). 
(III) Núcleo de Conteúdos de Tecnologia da Construção (NTC), (IV) Núcleo de Conteúdos de Conforto 
Ambiental e Eficiência Energética das Edificações (NCA), (V) Núcleo de Conteúdos de Instalações 
Prediais e Engenharia Sanitária, (VI) Núcleo de Conteúdos de Estudos Ambientais e Sustentabilidade 
(NAS), (VII) Núcleo de Conteúdos de Estudos Sociais, Econômicos, Teoria Urbana e Planejamento Urbano 
e Regional, (VIII) Núcleo de Conteúdos de Sistemas Estruturais (NSE) e (IX) Núcleo de Conteúdos de 
Teoria e História das Artes, Arquitetura e Urbanismo; Estética (NTH).  
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seminários, o que permitirá o aluno exercer sua criatividade (atitude e pro 
atividade). A estrutura curricular apresenta-se bem flexível, com um rol 
razoável de atividades optativas e atividades complementares (UFMG, 2008, 
p. 4).  

A estrutura do curso se configura da seguinte forma: no primeiro período, os 

estudantes deverão cursar três componentes curriculares obrigatórias para o semestre 

dedicados à fundamentação (Oficina de Fundamentação e Instrumentação; História, 

Teoria e Filosofia da Arquitetura e da Arte: Introdução; e Oficina de Topografia e 

Cartografia). Nos semestres seguintes, não há mais vinculação de disciplinas a um 

período específico. São ofertadas três disciplinas de projeto obrigatórias (OFIAUP) e 

quatro de planejamento urbano (OFIURB), mas o percurso acadêmico é definido por cada 

discente, “desde que cumpridos os créditos mínimos nos diferentes campos de 

conhecimento” (PRADO, 2015, p. 8), não havendo uma ordem crescente de 

complexidade programática. Essas OFIAUPs são desenvolvidas a partir de três temáticas: 

problemas de parcelamento do solo e assentamentos habitacionais; problemas de 

requalificação de áreas e edificações urbanas; e, problemas de requalificação e 

urbanização de assentamentos precários. As OFIURBs desenvolvem as temáticas de: 

problemas de planejamento local; problemas de planejamento e ocupação de sub-bacias; 

problemas de desenvolvimento urbano municipal; e, problemas de planejamento urbano-

regional e metropolitano. Os graduandos deverão cursos 240 horas por semestre, em 

média. A figura 44 resume de forma esquemática essa estrutura curricular.  

Figura 44 – Estrutura curricular do curso noturno de Arquitetura e Urbanismo da UFMG 

 
Fonte: Barros (2016, p. 87).  
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Na visita realizada entre os dias 03 e 08 de outubro de 2018 à Escola de 

Arquitetura da UFMG, foi possível acompanhar algumas aulas, ver trabalhos 

desenvolvidos pelos estudantes e, principalmente, conversar com professores envolvidos 

com o ensino de projeto de HS. Foram entrevistados os professores ligados às OFIAUPs 

que tratam de Problemas de Parcelamento e Assentamentos Habitacionais e aquelas 

voltadas a Problemas de Requalificação Urbana e Urbanização de Assentamentos 

Precários. Para facilitar a compreensão, o texto a seguir foi dividido de acordo com essas 

oficinas, sendo complementado pelo relato dos professores entrevistados. No segundo 

caso, também se contempla a experiência de acompanhamento de uma aula de campo da 

disciplina.  

a) OFIAUP – parcelamento 

A Oficina Integrada de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo: problemas de 

parcelamento e assentamentos habitacionais (OFIAUP – parcelamento), é uma das três 

disciplinas do eixo de projeto obrigatórias do curso. Com carga horária de 120 

horas/semestre, sua ementa propõe “uma abordagem crítica do espaço construído por 

meio de entendimento de seus aspectos sociais, psicológicos, econômicos, ambientais, 

técnicos e legais” e a “concepção de projetos de arquitetura, urbanismo e paisagismo de 

assentamentos habitacionais populares” (ESCOLA DE ARQUITETURA DA UFMG, 

2012, p.1). Seu conteúdo programático, previsto no programa da disciplina, contempla 

reflexões e exercícios projetuais que parte da escala urbana até o projeto do edifício, que 

deve ser de uso habitacional:  
Análise urbana e projeto de um parcelamento do solo, para uso habitacional, 
considerando-se habitações coletivas. Projeto de implantação urbanística e 
paisagística de um conjunto habitacional na modalidade de habitações 
coletivas. Projeto arquitetônico do conjunto habitacional na modalidade de 
habitações coletivas. 
Como subsídio às atividades práticas, serão oferecidas aulas expositivas e 
discussões complementares aos temas de estudo, a saber: questões ligadas ao 
parcelamento do solo e os processos formais de urbanização, a 
problematização da questão dos assentamentos habitacionais, diagnóstico de 
áreas urbanas ligadas à conjuntos habitacionais, parâmetros e estratégias de 
projeto para intervenções nesses contextos, técnicas construtivas e sistemas 
estruturais, conforto ambiental e representação arquitetônica (ESCOLA DE 
ARQUITETURA DA UFMG, 2012, p.1). 

O programa prescreve que os discentes sejam avaliados individual e 

coletivamente, a partir dos seguintes critérios: (i) diretrizes conceituais, que se relaciona 

com a consistência das análises e diagnósticos que envolvem os assentamentos urbanos; 
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(ii) a inserção urbana, no que diz respeito à coerência entre os espaços propostos e os 

existentes e entre espaços abertos e as edificações, bem como a relação com o entorno e 

com a paisagem; (iii) o uso – que prevê não só a coerência entre o uso e a forma proposta, 

mas também a consideração com os usos pré-existentes, as questões de conforto 

ambiental, tratamento volumétrico, etc.; (iv) as soluções de sistemas construtivos e 

estruturais adotadas; e, (v) a qualidade da representação e expressão das ideias. Para 

entender melhor a aplicação dessas diretrizes em sala de aula, foram entrevistados os dois 

professores responsáveis pelas duas turmas de OFIAUP – Parcelamento.   

O primeiro a ser entrevistado foi o professor Roberto Eustaáquio dos Santos que, 

além de ministrar essa disciplina, também é um dos pesquisadores do grupo de pesquisa 

MOM - Morar de Outras Maneiras, que tem como objetivo central a investigação dos 

processos de produção de moradias, do seu ambiente urbano e de outros espaços 

cotidianos. Na entrevista, o professor comenta que, embora haja duas turmas da disciplina 

que leciona (a outra é conduzida pelo professor André Prado), os dois professores as 

conduzem de formas distintas, possibilitando aos estudantes ampliar as experiências de 

aprendizado. No caso de Santos, a abordagem parte sempre de uma leitura física da cidade 

(ou de determinada área dela) a partir de mapeamentos das ocupações ali existentes (com 

estudos, por exemplos, de imagens históricas da cidade ou região), de estudos da 

topografia e hidrografia, tipo de solo, etc. (Figura 45). Ele entende que o ponto mais 

importante é levar o aprendiz a uma apreciação crítica da realidade do local e das 

necessidades, a partir da pesquisa sistemática (que ele chama de “ensino como pesquisa”). 

Os estudantes (re)conhecem a área em estudo (com base na delimitação da bacia 

hidrográfica, isto é, consideram a área como tendo como ponto de partida a bacia 

hidrográfica e o comportamento das águas pluviais em seu interior), estudam planos 

anteriores (como, por exemplo, o plano de Aarão Reis para a cidade de Belo Horizonte, 

idealizado no final do século XIX), plantas topográficas, hidrografia, tipos de solo, etc. A 

ideia é que os estudantes desenvolvam autonomia de pensamento e cheguem a conclusões 

próprias sobre a conformação da cidade, compreendida como resultando da ação humana 

sobre um determinado sítio natural.  
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Figura 45 – Maquetes topográficas desenvolvidas a partir dos estudos das bacias hidrográficas 

 
Fonte: Acervo pessoal 

Após essas análises, os discentes, organizados em grupos, propõem em conjunto 

o parcelamento da área a partir de elementos de articulação: nesse arranjo os grupos 

desenvolvem tarefas distintas, porém integradas. Enquanto um grupo cuida da questão de 

mobilidade e transporte coletivo, outros grupos cuidam do zoneamento, dos usos, dos 

coeficientes de aproveitamento e ocupação, volumetrias na paisagem, microclima etc. 

Isso leva a uma troca de conhecimentos e fundamenta decisões coletivas.  

Após essa primeira etapa de parcelamento, são pensados os edifícios destinados à 

habitação. Até aqui, os estudantes desenvolveram consciências relacionadas às 

ambiências urbanas, bem como à infraestrutura do local. Nesse momento, os estudantes 

devem refletir acerca de qual deve ser o programa para um edifício habitacional hoje, 

levando em conta futuras transformações (entendendo a flexibilidade dos edifícios como 

um fator de sustentabilidade). Não necessariamente apenas habitação social. No entanto, 

a escolha desse edifício para aquela área deve ser justificada. Pode ser sob aspectos de 

densidade habitacional, custos, questões especulativas, etc. Um exemplo citado pelo 

professor foi uma proposição de alguns discentes de fazer edifícios de luxo em uma 

determinada área, para subsidiar edifícios populares, a serem inseridos em outra parte da 

mesma área. Esse tipo de proposição possibilitou que se refletisse sobre questões de 

segregação sócio espacial, enriquecendo, assim, os debates em sala de aula.  

Outra questão levantada foi a de como reduzir a densidade construtiva (áreas 

ocupadas impermeáveis), e ao mesmo tempo aumentar a densidade populacional de 

determinada área – um contraponto com áreas cuja população possui maior renda e que 

há grande densidade construtiva, mas baixa densidade populacional. Nessa situação, 

surgiram discussões sobre a qualidade construtiva de programas habitacionais, seus 

impactos urbanos e ambientais, lucratividade dos construtores, etc. Cada discussão é 
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motivada por questões que se manifestam por necessidade e iniciativa dos próprios 

graduandos.  

Nesse momento, também, o professor aproveita para se trabalhar a materialidade 

da construção: “nessa última etapa do edifício a gente tenta trabalhar essa questão da 

materialidade (...) em geral a pegada é flexibilidade e mutabilidade, ou seja, eu tenho que 

fazer algo que dê conta de durar muito tempo (...) e se transformar ao longo disso”29. O 

docente acha imprescindível que os estudantes tenham contato e reflitam sobre os 

aspectos construtivos dos projetos que estão desenvolvendo. Para tanto, são decididas a 

estrutura, instalações, circulação como algo geral, que vale para todos os moradores. Já 

dentro dos edifícios, devem ser desenvolvidas propostas que possibilitem adaptações por 

parte dos usuários, sendo a última etapa do trabalho a elaboração de arquitetura de 

interiores. Nesta etapa de projetação do edifício, os trabalhos são individuais e os 

estudantes também são levados a pensar nos custos daquilo que estão projetando, não 

para limitar o que fazem, mas para criar consciência: “Que (...) saibam quanto custa essa 

brincadeirinha que eles estão fazendo. Pode custar um absurdo. Eu só quero que eles 

saibam que custa(...). Não tenho censura com isso não, porque assim, é difícil, é uma 

discussão (...)”30. Santos defende que é crucial para a sobrevivência da profissão que o 

arquiteto e urbanista detenha o conhecimento sobre estruturas e sobre construção e sobre 

o conhecimento da questão material.  

 Dentre as vantagens que o professor atribui ao curso noturno está a capacidade 

que os estudantes adquirem de fazer bons diagnósticos, graças a carga de conhecimentos 

sobre urbanismo proporcionada. Outra vantagem citada por ele é a integração que o curso 

noturno tem com os discentes de pós-graduação, que têm oferecido contribuições muito 

interessantes, introduzindo questões aos graduandos (e não problemas prontos e 

acabados) – procedimentos que estão sendo desenvolvidos nos laboratórios e são levados 

à sala de aula.  

 Questionado sobre a possibilidade de haver dificuldades advindas da convivência 

de estudantes mais novos e estudantes com mais tempo de curso em uma mesma 

disciplina, o professor comentou que isso não é uma regra: já houve casos em que o 

discente novato fez um trabalho bastante consistente, comparável aos de graduandos mais 

experientes. Como não há pré-requisitos, há, sim, casos em que os estudantes estão muito 

imaturos. Mas o professor comenta que não os trata do mesmo jeito, pois há grupos que 

 
29 Professor Roberto Eustaáquio dos Santos, em entrevista à autora.  
30 Professor Roberto Eustaáquio dos Santos, idem.  
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farão seu primeiro projeto nesta disciplina, então, não se pode exigir a mesma maturidade 

que se exige daqueles que estão, por exemplo, no quarto ano de curso.   

 O outro professor responsável por OFIAUP – parcelamentos entrevistado foi 

André Luiz Prado. Ele é professor do curso desde que o mesmo foi criado e seu interesse 

pelo tema da HS surgiu a partir da sua entrada no quadro docente do curso. Uma vez que 

a temática é foco do curso, ele se motivou a se aprofundar no tema e seus estudos sobre 

o assunto se transformaram em sua pesquisa de doutorado, que contribuiu para a forma 

como o professor aborda o ensino de projeto em sala de aula:   
As três disciplinas de projeto que são obrigatórios discutem, de alguma 
maneira, a questão da habitação social: ou em assentamentos precários, auto 
construídos; a questão do planejamento habitacional – que é mais o meu caso 
– as novas áreas urbanas; e a área de habitação social em áreas centrais, que é 
a terceira disciplina. (...) a minha disciplina trata de novos assentamentos 
urbanos, novas áreas urbanas criadas para áreas habitacionais. Isso me 
motivou a pesquisar esse assunto de tal maneira que virou meu doutorado... 
começou logo na sequência, porque o curso começou em 2009 e em 2010 eu 
comecei o doutorado nessa área. (...) a partir daí, é claro que a gente cria um 
processo meio retroalimentar entre pesquisa em sala de aula. É claro que o 
desenvolvimento do trabalho dentro da sala de aula que a gente faz hoje ele é 
um pouco consequência da pesquisa31.  

A disciplina é desenvolvida com base em três escalas: urbana, intermediária e 

arquitetônica. Na primeira fase (escala urbana), são realizadas discussões teóricas e 

análises sobre a área onde será feita a intervenção: análise das pré-existências, do entorno, 

das carências de infraestrutura, para subsidiar uma proposta urbana geral. O docente disse 

que busca por áreas a partir do pressuposto do desenho urbano; áreas que possibilitem 

aos estudantes pensar sobre sistema viário, por exemplo. Para tanto, precisam ter uma 

dimensão que comporte essas propostas. Ainda assim, o professor prefere trabalhar com 

áreas menos periféricas e que tenham articulação com o tecido urbano existente.  

Na segunda etapa, que ele chama de escala intermediária (entre a urbana e a 

arquitetônica), os discentes devem pensar nos edifícios sob o ponto de vista da cidade, a 

partir de questões relacionadas à densidade e implantação. A terceira etapa refere-se 

questão das unidades habitacionais. O docente inicia essa fase mostrando um gráfico do 

último Censo (atualmente, o de 2010), que apresenta uma diminuição do número de 

família enquadradas no perfil tradicional (casal com dois filhos), comparando com a 

produção habitacional mais recente, com moradias pensadas prioritariamente para esse 

perfil. A partir daí é promovida uma discussão para que os estudantes possam analisar 

 
31 Professor André Luiz Prado, em entrevista a autora.  
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criticamente a produção considerada “padrão” da habitação social. O professor também 

apresenta o PMCMV e a regulamentação da Caixa Econômica Federal, e os estudantes 

destrincham os projetos desenvolvidos para o programa, para que, a partir daí sejam 

capazes de avançar do ponto de vista da tipologia, da lógica do espaço engessado, do 

sistema construtivo (em geral, muito restritivo). Partindo desse ponto, propõe-se o 

desenvolvimento de um projeto como se fosse para ser aprovado no PMCMV, porém, 

com algum grau de liberdade em termos formais e de composição. Esse exercício 

projetual dá prosseguimento às unidades que foram definidas na etapa anterior, em termos 

de estudos de densidade.  

Prado diz que optou por desenvolver uma metodologia mais estruturada com o 

objetivo de proporcionar aos aprendizes a noção de um processo de projeto, em 

contraponto a uma tendência mais “livre” de trabalho encontrada em outras disciplinas. 

Mas isto não se dá em forma de uma crítica às demais, mas sim, como uma maneira de 

proporcionar aos discentes uma outra visão sobre o projeto. Diz que alguns estudantes 

pedem um pouco mais de restrições, frente a tanta flexibilidade, e por isso ele tentou 

definir uma espécie de “esqueleto”, de etapas para orientar o discente entre a colocação 

do problema e a entrega do produto. Nesse sentido, ele cria momentos de orientações 

coletivas, mais do que individuais, como se fossem entregas intermediárias, “levando o 

aluno a ter um pouco mais de método”.  

Sobre o curso noturno, o professor destaca pontos que precisam de atenção. 

Comenta que a flexibilidade da estrutura curricular ainda é uma flexibilidade puramente 

focada na ordem em que os graduandos irão cursar as disciplinas, mas que no final, todos 

acabam com a mesma formação. Uma forma sutil de reduzir isso é através das diferentes 

abordagens que cada professor adota em suas turmas, possibilitando ao estudante escolher 

aquela em que está mais interessado. No entanto, ressalva que há a vantagem de se 

conseguir manter um maior controle sobre o aprendizado do conteúdo mínimo exigido 

pelas Diretrizes Curriculares.  

Na opinião de Prado, o curso foi criado em um momento oportuno, quando muito 

material e muita discussão estava acontecendo, em virtude do auge do Programa Minha 

Casa Minha Vida. Mais recentemente, muitas pesquisas já avaliaram os resultados da 

implantação e ocupação dos conjuntos produzidos através do Programa, contribuindo 

com visões críticas que puderam ser incorporadas nas discussões acadêmicas. O receio 

do professor, contudo, é que este momento esteja prestes a entrar em um declínio, devido 

a uma possível diminuição de interesse pela temática provocada pelo declínio do 
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investimento público em HS. Mas acrescenta que, neste caso, o curso precise rever sua 

postura – o que, de qualquer forma, é feito a cada cinco anos, na revisão do projeto 

pedagógico.  

Um fator positivo do curso, para o ensino de projeto de habitação social, apontado 

pelo docente, é a existência de uma pluralidade de visões sobre o tema. Acredita que esse 

é um fator muito saudável para a formação do aprendiz. Outro ponto positivo, para ele, é 

a presença de disciplinas com abordagens diversas – ele destaca aquelas que trabalham a 

partir de experiências que envolvem muito mais a participação dos estudantes, 

promovendo um maior engajamento deles, no que ele chama de “uma ideia mais ampliada 

de projeto”.   

b) OFIAUP – Assentamentos precários 

Também compondo o grupo das três disciplinas de projeto obrigatórias do curso, 

a Oficina Integrada de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo: problemas de requalificação 

urbana e urbanização de assentamentos precários (OFIAUP – assentamentos precários), 

foi foco deste estudo. Para entender mais sobre o trabalho desenvolvido na disciplina, 

foram entrevistados os dois professores que conduzem as duas turmas atualmente –

Margarete Maria de Araújo Silva e Tiago Castelo Branco Lourenço. A entrevista foi 

realizada no dia 03 de outubro de 2018. Por orientação deles, também se entrevistou a 

professora Junia Maria Ferrari de Lima, no dia 04 de outubro de 2018, que foi uma das 

idealizadoras da abordagem metodológica adotada na OFIAUP – parcelamentos 

precários, junto com a professora Margarete Silva. Além das entrevistas, também foi 

possível realizar o acompanhamento de duas aulas desta OFIAUP, durante a visita à 

EA/UFMG.  

A disciplina também conta com uma carga horária de 120 horas/semestre e tem 

como ementa:  
Problemas de requalificação e urbanização de assentamentos precários. 
Abordagem crítica do espaço construído por meio do entendimento de seus 
aspectos sociais, psicológicos, econômicos, ambientais, técnicos e legais. 
Concepção de projeto de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo para 
requalificação de assentamentos precários. (ESCOLA DE ARQUITETURA 
DA UFMG, 2009, p.1).  
 

Seu conteúdo programático, além de mencionar a proposta de intervenção prevê 

a abordagem de assuntos complementares ao tema, como a problematização da questão 

de assentamentos precários; parâmetros e estratégias projetuais específicos para 
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intervenções nesse contexto; técnicas construtivas; sistemas estruturais; dentre outros. Os 

métodos de avaliação (individuais e coletivos), seguem os mesmos requisitos 

mencionados em relação a OFIAUP – parcelamento.  

 Nas entrevistas, percebeu-se que os três professores têm uma relação muito forte 

com a temática e como suas experiências prévias contribuíram para a formulação da 

estratégia pedagógica e para a atuação enquanto educadores, que resultou no modelo de 

ensino adotado na OFIAUP – assentamentos precários. Por isso, antes de dissertar 

propriamente sobre a disciplina, será apresentado um breve relato das trajetórias dos três 

docentes entrevistados até seu ingresso na UFMG.  

A professora Junia Ferrari Lima já tinha experiência de atuação em escritório de 

arquitetura e urbanismo, quando apareceu a oportunidade de participar de trabalhos 

voltados à habitação social. Nessa experiência prévia à sua entrada na EA/UFMG, 

também atuou na área de planejamento urbano, trabalhando com Zonas Especiais de 

Interesse Social (ZEIS) e com áreas destinadas à HS. Ao longo dessa trajetória, ela 

começou a se incomodar com a forma como o projeto de HS era tratado, sem a menor 

interação entre o arquiteto e os futuros moradores – prática oposta ao que ela vivenciara 

em outros tipos de projeto, voltados a clientes de média e alta renda. Desta forma a 

professora destaca o que ela considera o grande diferencial do curso e que a atraiu para 

prestar o concurso para uma das suas vagas de docente: um curso que desde o começo 

tem uma visão muito mais voltada para os aspectos sociais da Arquitetura e do 

Urbanismo.  

 A professora Margarete Silva, ainda na década de 1980, durante a graduação, 

iniciou um estágio no Centro Técnico de Minas Gerais (CETEC), onde teve a 

oportunidade de trabalhar com arquitetos preocupados com a questão da habitação social 

e o barateamento de moradias. Permaneceu na CETEC até se formar, quando se tornou 

pesquisadora do órgão. Em 1987, decidiu fazer mestrado na Escola Politécnica da USP, 

aprofundando o conhecimento na linha de tecnologias construtivas para atendimento de 

demandas de baixa renda. Quando voltou de São Paulo, Silva foi trabalhar no setor de 

habitação da prefeitura de Ipatinga/MG, o que lhe rendeu um convite da Associação 

Habitacional de Ipatinga para ser sua assessora técnica para construção de mutirão. Ao 

voltar a Belo Horizonte, anos depois, continuou o trabalho de acompanhamento de 

mutirões promovidos pela prefeitura da cidade, à época. Nesse período, também atuou 

em escritório de arquitetura, junto com o professor Roberto dos Santos. Em 1997, por 

incentivo dele, prestou concurso e ingressou no quadro docente da Pontifícia 
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Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-Minas) – onde o professor Santos também 

era docente – para ministrar Planejamento Habitacional. Na PUC, já havia uma tradição 

em extensão e atendimento a demandas da sociedade através do Escritório de Integração, 

do qual a professora se aproximou. Posteriormente, foi convidada pela coordenação do 

curso a coordená-lo:  
Topei. Eu assumi o Escritório, mas levando meu público todo – o movimento 
de moradia que eu atendia, (...) das áreas que eu tinha trabalhado em favelas, 
e, pronto: daí esse público foi chegando, a demanda foi aumentando e atraindo 
professores, alunos, financiando projetos e eu nunca mais saí disso32.  

 Dentre esses estudantes que foram atraídos para o Escritório de Integração da PUC 

estava o professor Tiago Castelo Branco Lourenço. Ele iniciou seu contato com 

arquitetura ainda criança, na oficina de maquetes de seu pai. Também formado em 

História, Lourenço decidiu cursar AU e como estudante da PUC, conheceu a professora 

Margarete Silva e o Escritório de Integração – quando começou seu interesse pelo 

assunto. Em 2008, segundo Lourenço, teve início o processo de ocupações de terrenos 

em Belo Horizonte. Ele entrou em contato com uma das ocupações e, ainda graduando, 

começou a trabalhar nesse local. Seu TFG, orientado por Silva, foi realizado junto a outra 

ocupação. Atualmente, o professor compõe os quadros docentes da PUC e do curso 

noturno da UFMG. Tanto ele, quando a professora Silva, fazem parte da Associação 

Arquitetos Sem Fronteiras (ASF) de Belo Horizonte. Essa atuação facilita o contato com 

os movimentos sociais por habitação.  

A primeira a entrar na UFMG foi Silva, ainda no começo do curso noturno. Com 

a entrada da professora Júnia Ferreira Lima, as professoras tiveram a oportunidade de 

criar juntas a ementa dessa OFIAUP – configurando o conteúdo de acordo com a vivência 

profissional de ambas:  
A gente vinha com o mesmo pensamento: ela com uma experiência, inclusive, 
de canteiro, já aproximada mais dessa área; e eu com uma visão de cidade. 
Então foi um casamento perfeito, porque a gente sentou e a gente falava a 
mesma língua, falando assim: “Vamos parar de fazer projeto de brincadeira, 
nós temos que levar esses meninos para a realidade”33.  

Desta forma, o princípio idealizado para a disciplina foi o de se trabalhar onde 

houvesse demandas reais, trabalhando com lugares que os procurassem, evitando uma 

abordagem assistencialista e focando onde se pudesse promover uma troca. Assim, 

 
32 Professora Margarete Maria de Araújo Silva, em entrevista a autora.  
33 Professora Júnia Ferreira Lima, em entrevista a autora.  
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seguiram com um modelo que já era desenvolvido por Silva na PUC, onde a prática 

extensionista era estendida para a sala de aula ou vice-versa: 

O Escritório de Integração deu a via da extensão (que a gente leva para a sala 
de aula); ou, trabalhos que começam a ser desenvolvidos em sala de aula e vão 
para o Escritório de Integração, para justamente cobrir essa deficiência de 
férias (períodos que não dá para o aluno estar ali). E como a gente faz esse 
tipo de trabalho que envolve grupos de pessoas, não dá para simplesmente 
falar que a gente volta só semestre que vem34. 

 
Ferra Lima relatou que desde o começo as demandas chegaram. Eram demandas 

de ocupações existentes e até solicitações de assessoria pré-ocupação, para auxiliar no 

planejamento e escolha do local onde iria ser essa atuação.  

nós optamos por trabalhar para resolver as demandas de habitação social; 
sejam elas mediante às ocupações, que particularmente eu acho que seria mais 
sensata, menos impactante, porque nós temos um número enorme de lotes e 
unidades habitacionais que estão fechadas, subutilizadas. Em Belo Horizonte 
esse número chegou a ultrapassar o número da demanda, para você ter uma 
ideia, a oferta ultrapassava a demanda...35 

Atualmente, o professor Tiago Lourenço ocupa o lugar da professora Ferreira 

Lima.  Ele e Silva optaram por juntar as duas turmas e trabalhar juntos. A dinâmica da 

disciplina se inicia pela ida para conhecimento do local com os discentes. Também faz 

parte dessa fase inicial apresentar aos discentes os trabalhos desenvolvidos anteriormente 

para aquela localidade (por turmas anteriores ou outras entidades, como a ASF).  A ideia 

é criar junto com os graduandos uma dinâmica para aquele momento de passagem de uma 

turma para a outra. Os trabalhos desenvolvidos por turmas de semestres anteriores são 

disponibilizados aos estudantes do semestre vigente, como base e referência ao 

desenvolvimento dos trabalhos. Caso continuem na mesma área dos semestres anteriores, 

os trabalhos darão continuidade àqueles já desenvolvidos.  

Desta forma, inicia-se pelo conhecimento do lugar: é proposto um primeiro 

trabalho (TP1) para forçar a aproximação entre discentes e moradores. Consiste no 

levantamento da moradia (no caso das favelas) ou do andar (no caso das ocupações de 

prédios abandonados), e tem dois propósitos: produzir a documentação necessária para o 

desenvolvimento das propostas; e, fazer com que os estudantes que estão mais iniciantes 

no curso se familiarizem com a questão do desenho arquitetônico.  

O segundo trabalho (TP2), denominado pelos professores de Micro-ação de 

Planejamento, consiste na realização de uma ação concreta a ser implementada em curto 

 
34 Professora Margarete Maria de Araújo Silva, idem.  
35 Professora Júnia Ferreira Lima, idem.  
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espaço de tempo (geralmente, em dois dias inteiros, num final de semana). A escolha de 

qual ação implementar é definida pelos próprios estudantes. Em grupo, eles têm em torno 

de três semanas para planejá-la e torna-la viável. São dois dias de trabalho de mutirão, 

com a participação de todos, inclusive da comunidade. A intenção é a de contribuir com 

algo à comunidade; poder conceber uma intervenção e depois poder fazer uma reflexão, 

relatando o que funcionou e o que não funcionou de acordo com o planejado. Para poder 

tornar essa ação viável, os discentes devem, inclusive, prever como obterão os recursos 

necessários para aquilo que propuseram (Figura 46).  

Figura 46 – Páginas de trabalho apresentado ao TP2, turma 2018.1 - custo da micro-ação planejada 

 
Fonte: Foto tirada do acervo de trabalhos de OFIAUP – assentamentos precários (acervo pessoal)  

Ferreira Lima comenta que, a partir dos recursos levantados, os estudantes têm 

um limitador: “não adianta sonhar fora dele. Aí, eles têm que entender de economia, de 

transformação de material, de aproveitamento de tudo”36. Algumas das micro-ações já 

realizadas na disciplina foram: realização de oficina de mobiliário utilizando materiais 

reaproveitados junto com os moradores; retirada dos carpetes de edifício ocupado; criação 

de um espaço para crianças; revisão de instalações elétricas; revisão de instalações 

hidráulicas, dentre outras (Figura 47).  

O terceiro trabalho (TP3) consiste em uma atividade, geralmente, individual ou 

em dupla, para a qual os graduandos devem desenvolver um projeto, intervenção ou 

maquete com uma proposta projetual para a ocupação ou a moradia. Pode ser algo que vá 

ser executado ou apenas um exercício projetual pautado naquela realidade, como no 

exemplo apresentados nas figuras 48 – projeto de organização interna dos andares e das 

unidades habitacionais.  

 

 
36 Professora Júnia Ferreira Lima, em entrevista a autora.  
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Figura 47 – Páginas de trabalhos apresentados ao TP2, turma 2018.1 - exemplos de micro-ações 
realizadas na Ocupação Vicentão 

 
Fonte: Foto tirada do acervo de trabalhos de OFIAUP – assentamentos precários (acervo pessoal) 

 
Figura 48 – Páginas de trabalho apresentado ao TP3, turma 2018.1 – projeto de subdivisão interna dos 

andares e organização interna das unidades habitacionais 

 
Fonte: Carraro e Resende (2018).  
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No segundo semestre de 2018, quando foi realizada a visita ao curso, a disciplina 

estava se desenvolvendo na Ocupação Vicentão. Trata-se de uma ocupação iniciada em 

janeiro de 2018 a um edifício abandonado, localizado na área central de Belo Horizonte, 

que foi originalmente ocupado por um banco. Nos primeiros momentos da sua instalação, 

os dois docentes de OFIAUP-assentamentos precários conheceram o local, devido a sua 

atuação como membros da ASF. Ao iniciarem os trabalhos de assessoria à ocupação, um 

discente do professor Lourenço, no CAU da PUC, se interessou em desenvolver trabalho 

na ocupação, produzindo um material inicial sobre o local, como desenhos e 

levantamentos.  

Após conhecerem o contexto da ocupação, os dois professores decidiram que seria 

interessante trabalhá-lo na disciplina. A partir do material fornecido pelo estudante da 

PUC, iniciaram o trabalho em OFIAUP – assentamento precários, que acabou por ter um 

caráter de assessoria técnica, não requerendo, necessariamente, um produto final. Essa 

característica foi defendida por Lourenço como positiva, servindo para ampliar a visão 

que os estudantes têm sobre a atuação do arquiteto: “(...) não tem produto final, porque 

esse eu não acho que deveria ser o objetivo de um arquiteto. O produto é o processo. 

Então, quebra isso também, que é um paradigma também no nosso campo...essa questão 

do produto”37. Nesse contexto de assessoria, a maquete é utilizada como um instrumento 

importante para a comunicação entre os estudantes e moradores e como ferramenta de 

projeto. Com orientação de Lourenço (que tem experiência como maquetista), durante o 

primeiro semestre de 2018 foi desenvolvida uma maquete do prédio ocupado, com partes 

móveis, possibilitando visualização e alterações nos diversos pavimentos representados, 

resultante do levantamento realizado (Figura 49).  
Figura 49 – Maquete do edifício da ocupação Vicentão 

 
Fonte: Acervo pessoal 

 
37 Professor Tiago Castelo Branco Lourenço, em entrevista a autora.  
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Entre o final do período letivo do primeiro semestre e o início do segundo, os 

trabalhos junto à comunidade não foram interrompidos, pois duas alunas do curso diurno,  

que cursaram a OFIAUP, começaram a desenvolver um trabalho final de graduação no 

local e passaram a colaborar com a turma do segundo semestre, em prosseguimento aos 

trabalhos realizados pela turma anterior. Nesse semestre, uma das discussões que surgiu 

foi como seria feito o parcelamento dos andares: enquanto as lideranças queriam colocar 

a maior quantidade possível de pessoas no local, os moradores questionavam qual seria o 

limite máximo aceitável, considerando-se o conforto e também, a entrada de pessoas que 

poderiam não contribuir para o trabalho coletivo. Desta forma, o estudo dos discentes 

chegou a dois modelos de unidade habitacional: um com 17m² e outro com 25m². A 

pedido de um dos moradores, dois grupos decidiram construir protótipos dos 

apartamentos em tamanho real.  
O primeiro que eles fizeram foi, a partir do número que ficava rondando lá 
sobre quantas famílias eles pretendiam colocar. Apareceu um número mágico, 
80 em quatro andares, 20 por andar. Dava alguma coisa em torno de 17m². 
(...) e aí dos 17m² passou para os 25m²... e esse cara me vem e fala assim: 
“Será que não dá pra fazer um com móveis, com paredes? Porque não é a 
mesma coisa você ver riscado no chão”. Então nós propusemos e eles toparam. 
Um dos grupos (...) escolheu de fazer um dos protótipos, o grupo dessa menina 
escolheu o nono andar, porque já tinha a demanda para fazer a cozinha, um 
segundo grupo também está fazendo um protótipo e o outro está ensaiando 
fazer as aberturas das medianeiras – porque esse prédio com 60m [de 
profundidade], até sexto andar, ele só tem iluminação pela frente e pelo 
fundo38. 

Durante o período da visita, os discentes estavam se planejando para iniciar a 

execução desses projetos. Foram acompanhadas duas aulas. Na primeira, uma parte dos 

graduandos estava trabalhando na triagem de roupas e acessórios arrecadados para a 

realização de um bazar que seria realizado na Escola de Arquitetura, cujo objetivo era 

levantar recursos a execução da intervenção em curso na ocupação. A outra parte da turma 

estava trabalhando no prédio ocupado, em mutirão para retirada do carpete e 

levantamento das instalações. Foi possível observar, durante essa aula, que alguns dos 

estudantes envolvidos com as ações no prédio chegaram à Escola para relatar aos 

professores o andamento das atividades do mutirão. Pode-se perceber motivação e 

engajamento por parte desses estudantes. Com isso, surgiu o assunto da forma como esses 

estudantes se envolviam com o processo. Os professores comentaram que além desse 

comprometimento, percebe que essas atividades têm desenvolvido, aos poucos, 

 
38 Professora Margarete de Araújo Silva, em entrevista a autora. 
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autonomia e proatividade por parte dos graduandos. Se num primeiro momento, eles 

tendem a pedir permissão para cada ação que querem empreender, aos poucos vão se 

tornando protagonistas do processo – algo que a professora julga bastante positivo.  

A segunda aula observada foi realizada na ocupação (Figura 50). Tratou-se de um 

trabalho de campo diurno, realizado a cada quinze dias, nos sábados de manhã. Iniciando 

por volta das 8h, os estudantes organizaram um café da manhã junto com os moradores, 

antes de começar os trabalhos que cada equipe tinha se proposto a fazer no local. Como 

essa aula foi realizada no dia 06 de outubro de 2018, véspera do pleito eleitoral do 

primeiro turno, muitos moradores (que não votavam em Belo Horizonte) não se 

encontravam no local. Isso atrapalhou a realização do trabalho planejado, uma vez que 

alguns andares estavam com as portas de acesso fechadas. Ainda assim, foi possível 

observar a interação entre estudantes e moradores, como a conversa de dos grupos com 

um morador, que trabalhava como pedreiro. O diálogo era relacionado à escolha melhor 

material para uma divisória que estavam planejando. Os discentes emitiam suas ideias, 

mas também pediam e escutavam (e aprendiam) com a opinião do morador. O professor 

Tiago Lourenço comentou que, além desses diálogos, o próprio contratempo presenciado 

naquela aula fazia parte do processo de aprendizagem: os estudantes precisavam trabalhar 

dentro de um certo prazo, mas muitas vezes, a realidade impõe imprevistos, levando os 

discentes a ter que desenvolver flexibilidade e criatividade para reajustar ações e o 

cronograma quando algo acontece. 

Durante essa visita, uma das alunas que desenvolvia o TFG também comentou um 

caso ocorrido no semestre anterior, em relação ao aprendizado sobre a apropriação do 

espaço pelos moradores. Nos projetos iniciais, os estudantes propuseram estreitar o 

corredor central de um andar, para garantir um pouco mais de área às unidades privativas 

de cada família. Porém, os moradores disseram que preferiam ter suas unidades 

diminuídas, para que fosse mantido aquela área, que para eles se convertia em espaço de 

convivência e sociabilidade.  
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Figura 50 – Visita com estudantes à ocupação Vicentão 

 
Fonte: Acervo pessoal 

Ao longo desse acompanhamento da disciplina, foi possível perceber que esse tipo 

de abordagem exige bastante comprometimento e tempo dos professores. Percebeu-se 

que as vantagens são inúmeras, mas também há dificuldades com as quais os docentes 

precisam lidar. Apesar das experiências positivas vivenciadas à frente da disciplina entre 

2009 e 2017, a professora Júnia Ferreira Lima ressaltou que algumas dessas dificuldades: 

ao lidar com a realidade, professores e estudantes devem ter em mente que estão sujeitos 

a decepções. Houve casos em que os discentes criaram grandes expectativas, mas a 

população mudou de ideia, ou deixou de morar no local. Em outra situação, o grupo foi 

impedido por organizações criminosas ligadas ao tráfico de drogas de trabalhar em uma 

determinada região. No começo da implantação da disciplina, também houve dificuldade 

de aceitação deste tipo de proposta dentro do ambiente acadêmico, por parte de alguns 

discentes e professores. Sobre isto, a professora Margarete Silva comentou que, neste 

momento, o que a fez insistir nessa proposta foi o entusiasmo de muitos estudantes – 

inclusive com interesse por parte de estudantes do curso diurno, em virtude da condição 

prática e interface com a realidade.  

Com o tempo as experiências positivas foram se tornando conhecidas entre os 

discentes, que hoje procuram essa OFIAUP, tendo consciência de sua interface a 

realidade social. O reflexo disso também se vê no interesse de vários graduandos em 

desenvolver TFGs voltados a questão dos assentamentos precários, momento em que os 

estudantes voltam a procurar os professores da disciplina para orientação. Fazendo um 

balanço dos últimos 10 anos, a Ferreira Lima avalia que os discentes têm saído mais 

transformados dessa experiência. Margarete Silva também cita essa transformação dos 

aprendizes, especialmente em relação à formação de uma imagem menos romântica ou 

caricata da população de da realidade de um assentamento precário.  
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Um aspecto positivo percebido pelos professores em sua experiência é o espírito 

colaborativo que surge entre os discentes e professores, a cada semestre:  
Essa condição que a disciplina cria é muito boa e tem uma situação também 
que é essa relação de trabalho entre todos que estão envolvidos, que vira uma 
certa cumplicidade, e aí não é mais autoria, é cumplicidade: um é cúmplice do 
outro, inclusive os professores. Então a relação muda também, porque não fica 
aquela coisa que me incomoda muito, que é a relação do professor todo 
poderoso (...)39.  

O professor Tiago Loureço também destaca que a relação entre os estudantes e os 

moradores da ocupação, que executam os trabalhos com eles nos mutirões, se converte 

em um aprendizado que vai além da noção de projetação: a relação que o aprendiz começa 

a ter contato os demais profissionais da construção civil, como pedreiros, eletricistas, 

mestres de obra, etc. Nesse contato, o estudante percebe que essa relação entre o arquiteto 

e os demais trabalhadores não deve se resumir apenas ao profissional que passa ordens 

de serviços para que um prestador as execute. O discente percebe esse trabalhador como 

alguém que, a depender do assunto, pode entender mais que os professores, enxergando-

os como profissionais que também devem ser ouvidos e entendendo a arquitetura como 

mais que um desenho, mas um objeto construído que é fruto de uma negociação cotidiana 

entre os diversos envolvidos na sua materialização.  
 

7.3.1 Comentários sobre a experiência do curso noturno da EA/UFMG  
 

O curso noturno da UFMG representa um marco no ensino de planejamento 

urbano e HS no país, devido a seu enfoque, que permeia os componentes curriculares do 

curso, que permite aos estudantes construir gradualmente um conhecimento sobre os 

diversos fatores inerentes à temática. A conjuntura ainda permite aos aprendizes se 

depararem com inúmeras variações de tipologia, formas e metodologias que podem ser 

atribuídas à habitação social e ao projeto desta. Pelo fato de já haver outra graduação 

vinculada à Escola, é esperado que os estudantes que optam por cursar a graduação 

noturna sejam aqueles com maior interesse pela abordagem social da arquitetura – 

também sendo possível que alunos do curso diurno, com o mesmo interesse, possa cursar 

alguns componentes do noturno. É importante ressaltar que, como o curso também tem 

ênfase em planejamento urbano, o trabalho com projeto de HS não é a única abordagem 

para o exercício projetual: como relatado pelo professor Roberto Eustaáquio dos Santos, 

 
39 Professor Tiago Castelo Branco Lourenço, em entrevista a autora. 
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ao deixar seus estudantes livres para trabalhar com outros tipos de projetos, desde que 

seja justificado, os discentes ponderam sobre a cidade e a forma de ocupa-la.  

A organização curricular sem estruturação por períodos, que permite aos 

estudantes em que sequência irá cursar os componentes curriculares, oportuniza a troca 

de conhecimento entre os discentes mais experientes e os mais novos. Isso pode garantir 

um amadurecimento mais rápido dos mais recentes, bem como propiciar uma experiência 

de ensino e orientação aos mais avançados, levando-os a revisar e assimilar assuntos já 

vistos por eles anteriormente. Contrariando a expectativa de que esse desnivelamento no 

corpo discente pudesse representar um problema do ponto de vista didático, observou-se 

que os professores entrevistados não veem nesse fato uma dificuldade e, inclusive, 

desenvolveram suas estratégias para lidar com essas diferenças. Para a formação do 

conhecimento dos estudantes, no entanto, a flexibilidade curricular não representa uma 

possibilidade de maior especialização em determinada área, mas apenas a escolha da 

ordem em que desejam apreender os conteúdos. Por outro lado, há uma garantia maior de 

que os discentes estão tendo contato com o conteúdo mínimo exigido pelas Diretrizes 

Curriculares.  No caso específico da OFIAUP – Parcelamento, a iniciativa dos dois 

docentes em ministrar abordagens diferentes nas duas turmas ofertadas representa, de 

certa forma, uma opção de escolha para os graduandos entre uma metodologia de projeto 

mais estruturada ou um mais livre e investigativa.  

 As três disciplinas apresentam metodologias distintas que exemplificam e 

incorporam algumas das estratégias que foram observadas nas análises anteriores. Na 

abordagem do professores André Prado, em OFIAUP – Parcelamentos, percebe-se uma 

opção pela estruturação bem definida das etapas do ateliê, associadas às escalas de projeto 

(urbana, intermediária e arquitetônica) – seguindo as fases do modelo básico do ateliê de 

projetos, com a análise inicial da área de intervenção, seguida de proposta de implantação 

e, por último, desenvolvimento do projeto da edificação (no caso, planejamento das 

unidades habitacionais). O diferencial proposto pelo docente consiste na condução do 

estudante à reflexão crítica em cada uma dessas fases. Os aprendizes não vão se abster de 

fazer um projeto nos moldes do programa habitacional vigente (PMCMV), mas sim, 

estudar seus condicionantes, refletir sobre eles e sobre a produção existente, propondo 

soluções com maior qualidade projetual e que respondam melhor à necessidade dos 

moradores. A escolha pela metodologia mais estruturada, como foi colocado pelo 

professor, tem a intenção de apresentar ao estudante um modelo, um método do qual ele 

pode se apropriar e ter como referência, se convertendo em uma contribuição de 
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repertório metodológico, somando-se aos demais modelos abordados nas outras 

disciplinas.  

 Em contrapartida, na outra turma de OFIAUP – Parcelamentos, o professor 

Roberto Eustaáquio dos Santos optou por uma abordagem metodológica mais flexível. A 

disciplina não se inicia com tipo de projetos ou áreas de intervenção já pré-definidas. 

Parte-se de uma leitura ampla da cidade e do entendimento da mesma e, a partir das 

considerações sobre os resultados encontrados, os próprios discentes decidem qual tipo 

de projeto querem propor. O professor conduz o estudante a uma apreciação crítica da 

realidade, levando-os a descobrir (e perceber como descobrir) as necessidades do local. 

Esse método, denominado pelo professor de “ensino como pesquisa” coaduna com as 

ideias de Campos e Silva (2004) de se trabalhar o ensino de arquitetura analogamente a 

uma pesquisa, de forma a preparar os estudantes a infinidade de situações de projeto 

possíveis com que podem se deparar como profissionais. Dentro dessas investigações, e 

também na fase do exercício projetual, os discentes são levados a refletir sobre aspectos 

como flexibilidade e transformação temporal, ambiências e infraestruturas urbanas, 

materialidade e aspetos construtivos do projeto, custos de construção, etc.  

 Já na disciplina de OFIAUP – Assentamentos Precários, diferentemente das duas 

experiências anteriores, a estratégia central observada baseou-se no contato com a 

realidade e com a comunidade, bem como no aprendizado a partir da construção de 

pequenos projetos (representada pela Micro-Ação de Planejamento). Percebe-se, neste 

caso, que o perfil dos docentes envolvidos na criação e condução da disciplina teve 

bastante influência nessa abordagem. O fato de serem professores com forte ligação com 

a extensão e com trabalho social junto à ASF – que lhes confere experiência no trabalho 

com comunidades, facilitou a aproximação das demandas sociais com a disciplina. A 

ideia de se trabalhar apenas com localidades cujos moradores procurassem a disciplina se 

converte em uma estratégia interessante, já que se espera que, por desejarem tal suporte, 

haveria maior abertura deles em receber e colaborar com o grupo.  

 Diferentemente da OFIAUP – Parcelamentos, em OFIAUP – Assentamentos 

Precários, os docentes optaram por unir as turmas. O que foi observado é que essa 

estratégia facilita o trabalho dos docentes frente à maior dedicação de tempo que o ensino 

em contexto real exige. Além de proporciona r uma constante troca de ideias entre os dois 

professores, e entre eles e os estudantes. Como aconteceu com as demais, devido à 

necessidade de se adequar ao cronograma do curso, a estrutura da disciplina foi dividida 

em três etapas: uma fase inicial de conhecimento do lugar e de aproximação com os 
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moradores; uma segunda etapa, na qual os alunos desenvolvem propostas de menor escala 

que devem ser implementadas no local através da Micro-Ação de Planejamento; e uma 

terceira etapa que consiste no desenvolvimento de um projeto para  a ocupação (ou 

moradia, a depender do contexto).  

 Apesar da divisão em três etapas, a disciplina se afasta do modelo tradicional de 

ateliê, pois a relação entre as fases não consiste no gradual desenvolvimento de uma 

proposta projetual cujo produto será apresentado ao fim do semestre letivo. A primeira 

fase, de reconhecimento e contato com a comunidade, se relaciona com as demais, devido 

ao seu objetivo de se gerar informações que embasarão projetos e intervenções, além da 

criação do vínculo entre estudantes e moradores. Contudo, a segunda e a terceira etapas 

possuem projetos projetuais e produtos distintos. Na segunda fase, através da proposição 

do exercício projetual de menor escala, é possibilitado aos discentes a construção da 

proposta, proporcionando ao estudante a oportunidade de reflexão sobre suas escolhas 

projetuais. Os discentes podem trabalhar a habilidade da criatividade, com base em um 

problema distinto, muitas vezes surgido no momento do mutirão de construção, bem 

como, são levados a pensar sobre os custos das decisões projetuais, quando precisam, eles 

mesmos, levantar os recursos necessários para a materialização da proposta. Na terceira 

etapa, os professores levam o estudante a pensar em propostas mais convencionais de 

projeto, bem como a trabalhar de forma mais aprofundada os recursos de representação 

de projeto, e argumentação de ideias, sistematizados pelo trabalho apresentado ao TP3. 

Uma forma de se garantir a continuidade do trabalho na comunidade ou assentamento e, 

ao mesmo tempo, responder às questões temporais da universidade foi, a cada semestre, 

se continuar o trabalho do semestre anterior, caso a disciplina continue sendo realizada 

na mesma comunidade.  

 No acompanhamento da disciplina, algumas questões se destacaram e uma delas 

foi a importância do uso da maquete para facilitar a discussão e o pensamento sobre a 

ocupação junto com os moradores. É importante frisar que o uso dessa estratégia foi 

facilitado pela experiência prévia do professor Tiago Lourenço no trabalho como 

maquetista. Outro destaque percebido foi o desenvolvimento da percepção dos discentes 

sobre a apropriação do espaço pelos moradores, possibilitada pela vivência deles, em 

geral, uma ou mais vezes por semana, dentro do assentamento. O terceiro ponto que se 

destacou foi o grande comprometimento do tempo dos professores com a disciplina. 

Outra questão percebida foi a necessidade dos docentes conseguirem efetuar mudanças 

de planos no meio do semestre, uma vez que o trabalho com a realidade significa não ter 
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certezas e garantias – como as situações relatadas de comunidades em que foram 

impedidos de entrar ou quando a população decidiu se mudar do local em que viviam.  

 Também foi relatado pelos professores – e percebido nas aulas acompanhadas – o 

grande envolvimento e motivação dos discentes. O fato de estarem desenvolvendo 

trabalhos que efetivamente podem impactar na vida de outras pessoas e o próprio 

envolvimento com os moradores, parecem despertar nos discentes um maior senso de 

responsabilidade e satisfação com o próprio trabalho, além de desenvolver uma maior 

percepção de responsabilidade e satisfação com o próprio trabalho, além de desenvolver 

uma noção de coletividade entre os integrantes do grupo.  

 Com base no que foi observado, percebe-se que o curso noturno da EA/UFMG 

proporciona aos estudantes uma grande variedade de metodologias de projeto, que 

também contribuem para a formação de profissionais com habilidades para fazer 

diagnósticos da cidade, se relacionar com a população e com outros profissionais no 

trabalho em equipe. Como mencionado por Prado, isso é possível devido à pluralidade de 

visões sobre o tema. O curso, formalmente, não prevê o uso da estratégia de integração, 

mas, ela é colocada em prática, em parte, pela junção de turmas (e docentes) ou pela 

colaboração de agentes externos, no caso dos discentes da pós-graduação. A criação do 

curso noturno da EA/UFMG foi motivada a partir da observação da demanda identificada 

na pós-graduação, sinalizando que essas esferas não devem ser segregadas. De fato, 

muitos alunos tem o interesse pela temática da habitação social despertada durante a 

graduação e desejam se aprofundar no tema, procurando formas de trabalha-la nos cursos 

de mestrado ou doutorado. Na UFBA, surgiu uma iniciativa voltada a esses alunos recém-

formados, descrita no item a seguir.  
 

7.4 A HABITAÇÃO SOCIAL COMO COMPLEMENTAÇÃO/FINALIZAÇÃO 
DA GRADUAÇÃO 
 

Embora não seja uma experiência que nasce na graduação, só estando presente em 

algumas IES, a Residência Profissional em Arquitetura, Urbanismo e Engenharia da 

UFBA foi mencionada por muitos entrevistados e respondentes dos questionários como 

uma importante inovação nesse campo. Assim, sua presença nessa tese justifica-se 

porque, além de seu caráter inovador, exemplifica uma iniciativa de ensino atrelada ao 

projeto de HS, com contribuição relevante para a formação profissional de arquitetos e 

urbanistas recém-graduados, de modo que, em sua proposição, configura-se como uma 
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complementação da formação profissional e, além disso, em alguns casos, também 

apresenta desdobramentos no ensino na graduação (mesmo que, repita-se, não seja esse 

o seu foco).  

A Residência Profissional em Arquitetura, Urbanismo e Engenharia (Residência 

Profissional AU+E/UFBA ou RP-AU+E/UFBA) foi uma iniciativa de Pós-Graduação 

(especialização) pioneira, idealizada pela professora Angela Gordilho Souza e 

colaboradores e implantada em 2011 pela Faculdade de Arquitetura (FA-UFBA, “por 

meio do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (PPGAU-UFBA) e do 

seu núcleo de pesquisa LabHabitar, em parceria com a Escola Politécnica (EP-UFBA)” 

(GORDILHO-SOUZA, 2015, p.9). Inspirada no modelo de Residência médica, a 

proposta complementa a graduação nos campos de Assistência Técnica em Habitação e 

Direito a Cidade.  

A proposta que agrega teoria e prática em trabalhos junto à comunidade, 

envolvendo atividade de “ensino, pesquisa aplicada, diagnósticos propositivos, 

seminário, oficinas” (GORDILHO-SOUZA, ROCHA, 2018, p. 91). O curso tem caráter 

pluridisciplinar e oferta bianual e gratuita para turmas de até 25 pessoas, abrangendo 

trabalhos de campo para assistência técnica e elaboração de projetos, com tutoria dos 

professores credenciados. Entre suas metas está promover a elaboração de propostas 

inovadoras de interesse social, a serem efetivadas de forma participativa e objetivando a 

melhoria da qualidade da moradia, inserção social e direito à cidade. A iniciativa é 

pautada na Lei de Assistência Técnica (Lei Federal nº 11.888/2008).  

As atividades da Residência AU+E duram de 14 a 16 meses, sendo 4 meses de 

aulas teóricas, no turno matutino. As atividades são distribuídas em três módulos, 

totalizando 40 créditos acadêmicos (equivalentes a 960 horas). Destes, 14 são referentes 

ao trabalho de campo e 26 a disciplinas, seminários e trabalho final (Figura 51).  
Culmina na elaboração de projetos que potencializam financiamentos para sua 
futura execução, com a devida anotação de responsabilidade técnica, para sua 
continuidade. Criam-se, assim, novas alternativas para a conquista de moradia 
digna, podendo atuar na abrangência da casa, do bairro e da cidade, ou seja, 
nas escalas da edificação, da infraestrutura e dos espaços públicos, numa 
perspectiva educativa apoiada em diferentes abordagens e troca de 
conhecimentos (GORDILHO-SOUZA, EMILIANO, ROCHA, 2018, p. 
1982). 
 

A primeira edição aconteceu em 2013 e, segundo Gordilho-Souza, Emiliano e 

Rocha (2018), até a 3ª edição da Residência (2017/2018), foram capacitados 73 

profissionais, que repassaram seus projetos para 28 comunidades localizadas na Região 
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Metropolitana de Salvador e das cidades das universidades nucleadas (UFPB, UFPel, 

UFC e UnB). O quadro docente é composto por 54 professores e tutores credenciados 

(sendo 33 permanentes, 15 colaboradores e 6 nucleados - sem vínculo com a UFBA).  

Inicialmente, foram convidados os professores designados à coordenação das 

cinco disciplinas40 ministradas dentro da Residência. Inseridas em uma estrutura 

horizontal, cada disciplina tem um coordenador e um vice coordenador, os outros 

professores colaboram nas aulas ministradas. Uma dessas coordenadoras é a professora 

Heliana Rocha, entrevistada para a pesquisa em 19 de outubro de 2018. Seu interesse pela 

HS foi despertado durante a iniciação científica, quando foi bolsista da professora Angela 

Gordilho Souza, fazendo parte, inclusive, da inauguração do LabHabitar.  

Na época da criação da Residência, já compondo o quadro docente da UFBA, foi 

convidada a fazer parte da Residência e a assumir a coordenação de uma das disciplinas. 

Ela explica que, ao coordenar uma disciplina, o docente tem o papel de organizar a mesma 

e identificar os professores com perfil para contribuir com cada disciplina – ou seja, uma 

disciplina teria participações de vários professores. Esse modelo foi pensado de forma a 

viabilizar a participação dos professores. Os permanentes, vinculados à UFBA, em geral, 

já possuíam dedicação exclusiva e, portanto, deveriam ter horas de contribuição à 

pesquisa, ao ensino e à extensão. Os colaboradores não receberiam a mais por esse 

trabalho.  
No início eu fiquei como coordenadora da disciplina de Projeto e 
Planejamento. Então a gente identificava na graduação professores que tinham 
experiência em projeto e que tinham também, na prática. Também, e se 
possível, nas áreas de habitação e habitação social – mas você sabe que nem 
todos têm essa vocação e tem essa prática real. Mas aí a gente foi 
fazendo...principalmente a gente verificou nos mestrados, nas dissertações 
desses professores, aqueles que tinham uma aproximação com a temática de 
habitação, de assistência técnica, habitação e direito à cidade. (...) professores 
que já eram extensionistas; os que levavam os alunos para campo; os que já 
trabalhavam com comunidades; os que tinham prática projetual (mesmo que 
não tão específico na área de habitação social, mas que ajudaria nesse 
processo), porque a Residência é necessariamente propositiva e aí a gente 
tinha que fazer essa filtragem41. 

 

 

 
40 (1) Produção do espaço, políticas urbanas e direto à cidade; (2) Projetos de urbanização, infraestrutura e 
meio ambiente; (3) Planejamento e projeto de arquitetura, urbanismo e engenharia; (4) Metodologias e 
técnicas para projetos participativos; (5) Seminários temáticos  

41 Professora Heliana Rocha, trecho de entrevista à autora. 
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Figura 51 – Exemplo de projeto apresentado como trabalho final 

 
Fonte: Silva e Suarez (2018). 

 

Sobre os trabalhos desenvolvidos, a docente comentou que, ao longo do processo 

os estudantes trabalham em equipes, mas também produzem individualmente um projeto 

e uma monografia, e cada discente tem o seu tutor. No final da monografia, eles devem 

apresentar um orçamento e os próximos passos a serem dados a partir do ponto em que o 

projeto parou (por exemplo, se é preciso contratar um arquiteto, ou elaborar um laudo 

técnico para uma determinada zona de risco). Essa é uma parte importante do trabalho, 

pois há procedimentos que não são possíveis de serem executados da forma mais correta 

ou técnica possível durante a Residência e, por isso, precisam ser designadas para uma 
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próxima etapa, na qual exista viabilidade financeira. As informações do estudo preliminar 

e da monografia normalmente são suficientes para a criação de um termo de referência 

ou para a submissão da proposta a um edital – já havendo inclusive casos de propostas 

que foram viabilizadas. Para que os trabalhos junto às comunidades tenham continuidade, 

é promovida a comunicação entre os estudantes de uma nova turma e os das turmas 

anteriores, havendo casos de comunidades que foram atendidas por mais de uma edição 

da Residência.  

Na terceira edição, foi possível viabilizar a primeira experiência de intercâmbio 

entre a Residência e a graduação, através da oferta de vagas de estágio aos graduandos 

matriculados em Estágio Curricular. Nessa ocasião, a professora responsável pela na 

graduação havia sido coordenadora de uma disciplina da Residência na primeira edição, 

e, portanto, compreendia a dinâmica deste curso. Foram oferecidas vagas de estágio 

vinculadas às equipes de trabalho dos residentes e um de seus membros ficou responsável 

pelo estagiário. Ao final dessa primeira experiência, foram realizados seminários de 

avaliação.  Rocha comentou que, na opinião dos graduandos, a experiência foi positiva 

devido à oportunidade de trabalhar junto às comunidades, em uma realidade nova, e por 

poder ‘ver na prática’ a importância do diálogo, apresentando propostas que não são 

impostas “de cima para baixo”. Por outro lado, os estudantes apontaram que só poderem 

acompanhar o processo por quatro meses (período da disciplina de Estágio Curricular) 

foi um problema, pois não participaram da fase final do desenvolvimento dos projetos. 

Muitos vivenciaram apenas as fases de diagnóstico (oficinas de preparação, 

reconhecimento do lugar e aproximação com a comunidade). Outro ponto positivo 

mencionado pelos estagiários foi a forma como foram incorporados à equipe: a maioria 

se sentiu membro ativo do grupo, tratados como iguais aos residentes, e isso os ajudou a 

aprender com o processo (o que a professora atribui ter relação com o fato de os residentes 

serem recém-formados); em contrapartida, isso fez com que, muitas vezes, eles sentissem 

falta de serem mais dirigidos, receberem determinações mais precisas do que deveriam 

executar ou de terem um plano de trabalho claro.  

Apesar da Residência ser voltada à recém-formados, a docente comentou que 

houve uma turma em que alguns residentes eram gestores municipais – o que resultou, 

em sua percepção em “um salto nas discussões, porque eles estão vivenciando, são mais 
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velhos, se formaram há mais tempo, têm necessidades diferentes...42”, correspondendo a 

uma experiência bastante positiva.  

Outra professora entrevistada, no dia 16 de outubro de 2018, foi Maria Teresa 

do Espírito Santo, colaboradora da Residência e convidada devido à ampla experiência 

no trabalho com HS. A docente começou a estagiar em uma empresa estatal de habitação 

de Salvador (então, Urbanização e Habitação da Bahia S/A – URBIS) no final da década 

de 1970, período da produção do BNH, desenvolvendo projetos de melhoria das casas 

para as famílias contempladas pelo programa, e descreve o trabalho como uma “pré-

realização do que depois se defendeu como sendo assistência técnica43”.  
As famílias recebiam aquelas casas de padrões que não eram escolhidos, então 
(...) havia necessidades concretas de adaptação desses padrões. Agora claro 
que isso era condicionado a capacidade financeira de cada famílias, porque 
não havia nenhum subsídio, nenhum financiamento, (...). Isso quando se 
tratava de casa, porque quando era apartamento (isso depois foi 
paulatinamente predominando) ... a princípio a gente tinha um número grande 
de alternativas que era unidades isoladas, geminadas ou pequenos vilages. 
Mesmo que geminados, mas sempre dava a possibilidade de uma ampliação 
posterior, (...) para a frente, uma área remanescente no fundo, enfim... Então, 
meu primeiro trabalho era justamente fazendo projetos individuais de 
adaptação dessa padrões. Então, foi um processo riquíssimo por várias razões. 
Primeiro que cada família que chegava era um exercício que a gente fazia de 
adaptação, de leitura... era o exercício da profissão de forma (...) bastante 
objetiva daquilo que a gente aprende atuando nessa relação com o usuário, 
com o cliente, a percepção na interpretação dessas demandas, a tradução 
dessas demandas44. 

 Mesmo com mudanças jurídicas da empresa de habitação – que foi extinta e suas 

funções transferidas a outra empresa estatal –,  ao longo dos anos a professora continua 

atuando junto à empresa de habitação do estado, desenvolvendo projetos voltados à 

implantação de equipamentos em conjuntos e complexos habitacionais, muitos 

construídos em áreas desprovidas de infraestrutura e afastadas dos centros urbanos.  No 

final da década de 1990, ela fez mestrado na UFBA, o que lhe rendeu um convite para 

ensinar em uma IES privada de Salvador, onde atuou por 10 anos. Posteriormente, passou 

a ministrar uma disciplina sobre o Direito a Cidade em uma especialização na área de 

urbanismo, na mesma instituição. Em 2004, voltou à atuação no setor público, sendo 

chefe de assessoria técnica da Secretaria Municipal de Habitação, durante a gestão da 

professora Angela Gordilho Souza.  

 
42 Professora Heliana Rocha, trecho de entrevista à autora. 
43 Professora Maria Teresa do Espírito Santo, idem. 
44 Professora Maria Teresa do Espirito Santo, idem. 
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 Voltando à UFBA para o doutorado, a professora trabalhou com a regularização 

das ZEIS, e foi convidada para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado da 

Bahia para trabalhar com comunidades tradicionais, sendo criada uma coordenação 

específica para a produção habitacional nessas comunidades.  
A gente trabalhou com comunidades de pescadores, comunidades 
quilombolas, comunidades indígenas. Começamos a propor algumas 
alternativas em discussão com essas comunidades sobre um padrão: não tem 
como não cair em um padrão para a produção habitacional nessas, mas 
tentando também criar outras diretrizes de reconhecimento de outros valores, 
de observação da realidade, de ouvir as pessoas, etc.45. 

Essa fase coincidiu com a criação da Residência, com a qual a professora 

contribuiu trazendo à discussão a questão das comunidades tradicionais. Na disciplina em 

que atuava como colaboradora a professora disse propor exercícios que levassem os 

discentes a enxergar outras realidades. Além dessa atuação a professora também 

acompanhava o trabalho de estudantes que estavam desenvolvendo propostas para 

comunidades tradicionais: o trabalho de uma equipe em comunidade quilombola no 

município de Lauro de Freitas, vizinho a Salvador, em área com características rurais, 

embora localizado em zona de expansão urbana (Figura 52); e um discente inserido em 

uma equipe trabalhando na Gamboa de Baixo, comunidade de pescadores localizada em 

área de interesse imobiliário da cidade de Salvador.  
São, então, duas realidades diferentes: os dois se confrontam com a questão 
da pressão imobiliária, mas são situações distintas e, portanto, também que 
implicam em um tipo de assistência técnica também, diferenciada. As 
demandas são diferentes no sentido da assistência, mesmo que as duas mexam 
com a questão da permanência. Eu acho que é um traço comum dos territórios 
tradicionais: a luta por se afirmar enquanto comunidade com especificidades 
e defender esse território das agressões, que são inúmeras46. 

As duas professoras entrevistadas entendem que a Residência tem papel 

importante na trajetória de recém-formados, possibilitando que estes profissionais 

complementem sua formação, se insiram em discussões fundamentais para as cidades 

brasileiras, orientando-os e até abrindo-lhes possibilidades de trabalho.  
 

 

 

 

 
45 Professora Maria Teresa do Espirito Santo, trecho de entrevista à autora. 
46 Professora Teresa do Espírito Santo, idem. 
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Figura 52 – Oficina realizada junto à comunidade quilombola de Quingoma (Lauro de Freitas/BA) 

 
Fonte: Figueira e Espírito Santo (2018).  

 
Como uma experiência bem-sucedida, até o momento a Residência tem 

nucleações implantadas em quatro universidades: UFPB, UnB, UFPEL e UFC. Na 

primeira fase da nucleação, referente às aulas teóricas, os discentes assistem às aulas, 

juntamente com a turma regular da Residência da UFBA, correspondendo a atividades 

presenciais e via internet. A segunda fase é referente ao desenvolvimento dos trabalhos 

de assessoria, desenvolvidos na região da IES a que os estudantes estão vinculados, sob 

tutoria dos professores nucleados (ou seja, professores vinculados às IES das nucleações 

e que coordenam as atividades da residência que nelas acontecem). Apesar dessas fases 

em comum, em cada nucleação o trabalho foi implementado de forma diferente, adaptada 

à estrutura e realidade da instituição. Ilustrando tal situação fizemos uma espécie de 

resumo do que estava acontecendo nas nucleações no segundo semestre de 2018. 

Na UnB a nucleação ocorreu em parceria com o grupo de pesquisa e extensão 

“Periférico, trabalhos emergentes”, que  
desenvolve pesquisas sobre temas periféricos e marginalizados no âmbito do 
sistema acadêmico relacionados à produção do espaço no campo e na cidade 
(Reforma Urbana e a Reforma Agrária), integrados no formato de “pesquisa-
ação” por meio de metodologias ativas e mobilização social com uma visão 
“transdisciplinar” e “transescalar”, abrangendo movimentos populares, 
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comunidades da periferia, entidades ambientalistas bem como comunidades 
camponesas e tradicionais (ANDRADE, LOPES, SILVA, 2018, p. 1998). 

 
 No momento da pesquisa os trabalhos da nucleação na UnB estavam sendo 

desenvolvidos por duas discentes da especialização para atendimento das demandas de 

projetos apontadas pela comunidade do Quilombo Mesquita, próximo ao Distrito Federal 

(mas inserido no território do estado de Goiás), voltados aos espaços públicos e lugares 

de memória da comunidade (ANDRADE, LOPES, SILVA, 2018).  

 Nesse mesmo período, na nucleação da UFPel havia três residentes, envolvidas 

com dois trabalhos de assessoria técnica. Um deles junto à uma Comunidade Indígena 

Kayngang (Aldeia Gyró), em conjunto com um projeto de extensão da Universidade 

Católica de Pelotas (UCPel), visando melhoria das condições de saneamento e gestão de 

resíduos (desenvolvimento de fossa de bananeira, área cultural e compostagem). Para sua 

implantação, o projeto contava com auxílio financeiro do Ministério Público Federal e 

mão de obra da própria comunidade (MEDVEDOVSKI, et al., 2018). O outro estava 

sendo desenvolvido por duas alunas no loteamento Pestano, cujo parcelamento do solo 

fora efetuado pela prefeitura em 1978, para atender a moradores de área afetada por 

enchente em 1977 e a migrantes rurais do entorno. A proposta desenvolvida pelas 

residentes é “paralela a um projeto municipal de regularização plena com recursos do 

FONPLATA, possui três eixos: Identidade, Leitura de Projeto, Obra e Pós Obra e Projeto 

Socioambiental, todos definidos em conjunto com a comunidade” (Idem, p. 1988). Seu 

papel é desenvolver uma interlocução mais facilmente compreendida pelos moradores, 

auxiliando-os a assumir o “protagonismo, conhecimento e valorização do espaço e meio 

ambiente onde vivem” (Ibidem, 2018, p. 1988). 

 Na UFC, o estudante que cursava a terceira etapa da Residência havia sido 

pesquisador de iniciação científica  e desenvolvia seu trabalho final de graduação junto 

ao Laboratório de Estudos da Habitação da Universidade Federal do Ceará (LEHAB) 

quando teve o primeiro contato com moradores de uma ocupação, na cidade de Fortaleza.  
A experiência foi ainda motivadora para o ingresso do graduando na 
Residência AU+E/UFBA. Ao retornar para Fortaleza para realizar as 
atividades de assessoria, constatou-se como nova demanda, a ocupação de um 
edifício histórico na área central pelo mesmo movimento e com os mesmos 
ocupantes, tendo em vista a ausência de respostas pelo Estado e mesmo às 
pressões para que as famílias desocupassem a escola onde estavam residindo 
e resistindo (PEQUENO, LESSA, 2018, p. 2002). 
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Pequeno e Lessa (2018) ainda relatam que a experiência do pós-graduando na 

Residência promoveu a articulação com arquitetos recém-formados, gerando um grupo 

de profissionais voltados à prestação de serviços de assessoria técnica a outras demandas.  

A UFPB foi a primeira instituição a implantar a nucleação da residência, iniciando 

conjuntamente com a primeira etapa da UFBA, e que ocorreu por quatro anos (2013 a 

2016): na primeira etapa havia uma aluna, que cursou os componentes teóricos em 

Salvador e a parte da assessoria e elaboração do projeto em João Pessoa; na segunda 

etapa, havia quatro estudantes – para facilitar a logística, foi criada uma sala de 

multimídia na UFPB, para os discentes assistirem às aulas ministradas na UFBA através 

de vídeo conferência, ao invés de terem que se deslocar para aquela cidade por quatro 

meses. No entanto, conforme informações da professora tutora Elisabetta Romano, alguns 

problemas de conexão com a Internet dificultaram a etapa, embora, não tenham impedido 

sua conclusão.  

Nessa segunda turma, na fase do trabalho junto à comunidade, os dois níveis de 

ensino (graduação e especialização) foram integrados por meio de um trabalho conjunto 

de assessoria à comunidade, “induzindo uma renovação da metodologia didática de 

algumas disciplinas do curso de graduação” (ROMANO, BOAVENTURA, 2018, p. 

1984). Para tanto, foram realizadas ações integradas de pesquisa, ensino e extensão 

voltadas à aplicabilidade da Lei de Assistência Técnica, que proporcionaram aos 

estudantes a oportunidade de contato direto com a comunidade de Porto Capim, situada 

no centro histórico de João Pessoa/PB, às margens do Rio Paraíba. Como sofriam 

ameaças de remoção desde a década de 1980, seus moradores buscaram apoio para 

garantir seu direito à permanência, a preservação da sua cultura e a manutenção de 

profissões tradicionais ligadas à pesca e ao rio.  
Vários professores da UFPB, então, provenientes das áreas de história, 
arquitetura, geografia, sociologia, assistência social e direito (entre outras) se 
juntaram à comunidade, e conseguiram aprovar, no edital PROEXT 2015/16, 
um programa de Requalificação Urbana, Ambiental e Patrimonial para a área 
(ROMANO, BOAVENTURA, 2018, p. 1984).  

 
Os estudantes da disciplina de Projeto V do CAU/UFPB foram associados às 

atividades da extensão, que visavam a elaboração de projeto de requalificação da 

comunidade, e contavam com a colaboração dos discentes da Residência. Essa junção 

visava responder de forma rápida a uma demanda formulada pelo Ministério Público 

Federal (MPF/PB) em busca de soluções técnicas para os principais problemas da área.  
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Do ponto de vista da graduação, ao se deparar com os problemas reais vividos 
pelos moradores da comunidade, os alunos tiveram que focar seus trabalhos 
em soluções práticas, de fácil execução e de baixo custo, decorrendo disso um 
grande aprendizado. Por outro lado, para os estudantes de pós-graduação 
(residentes), a experiência de coordenar equipes formadas em média por 
quatro alunos da graduação, foi uma grande oportunidade de confrontar suas 
ideias e de colocar em prática as técnicas alternativas de atuação em 
comunidades, apreendidas no curso de especialização (ROMANO, 
BOAVENTURA, 2018, 1985). 

 
Como uma das conquistas conseguidas com essa atuação, em 2015 a comunidade 

de Porto Capim foi reconhecida como Tradicional e Ribeirinha, condição que conferiu 

aos moradores o direito de opinar sobre intervenções propostas pelo poder público para a 

área. Posteriormente, os quatro discentes da Residência doaram os projetos desenvolvidos 

por eles à comunidade, em cerimônia pública ocorrida durante o encerramento do 

Seminário Internacional Urbicentros V, ocorrido em João Pessoa em novembro de 2016. 

Com isso, a comunidade foi empoderada pelo MPF como a única responsável pelas 

tramitações que viriam a seguir junto aos órgãos públicos, o que garante sua permanência 

naquele local.    

 

7.4.1 Comentários sobre a experiência da Residência Profissional em Arquitetura, 
Urbanismo e Engenharia da UFBA e nucleações 
 

 A Residência Profissional em Arquitetura e Urbanismo e Engenharia, ao aliar 

teoria e prática, contribui para o aprofundamento de questões que, em geral, foram pouco 

aprofundadas na graduação, agregando a experiência prática em um contexto complexo 

da habitação social ou da cidade informal à vivência dos pós-graduandos (em especial, 

dos recém-formados). Mesmo para os profissionais mais experientes que decidem cursar 

a RP-AU+E, a oportunidade de se aprofundar na prática do trabalho de campo voltado à 

assistência técnica pode se converter no contato com um novo universo de conhecimento, 

visto ser um tema que vem sendo discutido há um tempo relativamente recente dentro da 

Arquitetura e Urbanismo.  Metodologias participativas de projeto, elaboração de 

propostas inovadoras de interesse social e reflexões sobre direito à cidade também 

agregam novos saberes e competências a esses profissionais, que têm o potencial de 

intervir em nossas cidades. Como, ao final da monografia, o discente deve apresentar um 

orçamento e os próximos passos necessários para a viabilização do projeto, o pós-

graduando precisa necessariamente refletir sobre as questões técnicas da materialidade do 

projeto, além de questões burocráticas que podem se relacionar com a habitação social.  
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 Assim como foi observado no caso da OFIAUP – Assentamentos Precários do 

curso noturna da EA/UFMG, também na RP-AU+E, a comunicação entre as turmas 

concluintes e as iniciantes é uma estratégia importante para se contornar o problema da 

limitação de tempo imposta pelo cronograma da universidade, que muitas vezes não 

corresponde ao tempo de dedicação necessário  para se completar o trabalho dentro de 

uma comunidade.  

Apesar de ter surgido e ser empreendida dentro da pós-graduação, foram 

observadas duas estratégias que contribuem com o ensino na graduação. No caso da 

UFBA, os graduandos tiveram a oportunidade de trabalhar junto às equipes, como 

estagiários, lhes proporcionando uma experiência prática, junto aos profissionais 

discentes da residência. Na UFPB, a integração se deu por meio de um trabalho conjunto 

de assessoria à comunidade, que promoveu a integração entre os dois níveis de ensino e 

a troca de conhecimento entre seus discentes, através do trabalho prático em contexto 

real. 

Através das nucleações, aos poucos, a metodologia da residência surgida da 

UFBA está sendo compartilhada com outras IES do país, contribuindo para a ampliação 

do intercâmbio de conhecimento e ideias entre docentes de regiões diferentes do país. Há 

de se destacar que a nucleação não significa o compartilhamento de um modelo fixo e 

padronizado de ensino. Pelo contrário, o que foi observado foi que cada uma das 

iniciativas estava desenvolvendo suas próprias formas de trabalho, alinhadas com o 

contexto e necessidades encontradas na região, com interesses e experiências docentes e 

discentes e com os recursos de cada instituição de ensino.  

Assim como no caso do grupo [MORA] da UFU, no caso das nucleações – mais 

especificamente a nucleação da UFPB – a tecnologia é utilizada a favor do processo de 

troca de informações, utilizando-se a Internet para as aulas por vídeo conferência. Ainda 

que tenha apresentado alguns problemas com conexão, acredita-se que esse sistema deve 

ser tornar cada vez mais confiável e possibilitar, cada vez mais, a redução do custo e 

aumento da integração entre as IES. As aulas à distância são bastante úteis e aplicáveis 

na fase de ensino mais teórico. Entretanto, a etapa projetual, vinculada à realidade local, 

deve ser acompanhada presencialmente pelos professores tutores, sendo, portanto, 

fundamental o trabalho dos docentes nucleados. Essa etapa prática pode ser entendida 

como de grande contribuição no aprimoramento profissional dos discentes.  

Devido às dificuldades relacionadas à carga horária dos professores, foi 

desenvolvido um modelo no qual cada disciplina tem um professor orientador e este 
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identifica e convida os professores colaboradores, que têm participação pontual em 

algumas aulas do curso. Assim, um componente curricular teria a participação da vários 

discentes, proporcionando ao estudante o acesso a visões diversas e conhecimentos sobre 

o mesmo tema.  

Sendo um curso voltado a profissionais recém-formados, percebe-se grande 

relevância para o ensino de projeto de HS, uma vez que inova ao se propor a especializar 

os interessados pelo tema nas particularidades da HS e, também, em aplicar o recurso da 

assistência técnica previstos na Lei Federal 11.888/2008. Com trabalhos de pesquisa e 

projeto bastante aprofundados, o curso leva os estudantes a uma experiência de atuação 

profissional completa, mas ainda podendo contar com o suporte e orientação de docentes 

experientes e, ainda, que também os insere em discussões fundamentais para a reflexão e 

melhorias das cidades brasileiras. Não obstante o foco da residência seja atender a 

profissionais recém-graduados, é interessante ressaltar a fala da docente Heliana Rocha 

em relação ao valor agregado às discussões por aqueles discentes que tem mais anos de 

formados e mais experiência prática com o projeto de HS. Além disso, com as constantes 

mudanças (legais, sociais, tecnológicas), a existência do curso também é relevante para 

esses profissionais.  

 

7.5 SÍNTESE DOS CASOS ESTUDADOS 
 

 No decorrer da pesquisa, os dados levantados negaram parte da hipótese de que a 

introdução da temática de HS nos CAUs não seria derivada da organização curricular 

desses cursos, pois, dos 120 cursos analisados, 80 deles apresentaram ao menos uma 

referência ao tema em seu material de estruturação. Por exemplo, nos casos estudados, 

foi possível verificar que no CAU da UFF, há uma disciplina de projetos cuja 

nomenclatura remete a HS (atualmente denominada Projeto de Arquitetura VII: 

Habitação Social, e antes, Projeto de Habitação Popular) que existe desde a década de 

1970. Também UFRN, UFU e UFRJ possuem componentes curriculares cuja ementa 

determina a abordagem do tema e, de forma mais aprofundada, há o exemplo do curso 

noturno da UFMG, que tem a graduação toda estruturada tendo a HS como um dos fios 

condutores.  

 Essa presença do tema nos cursos, por parte da organização curricular também foi 

observada nas respostas dos questionários, havendo muitos docentes que mencionaram 

terem começado a se interessar ao serem designados a assumir um componente curricular 
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cujo enfoque pré-determinado era a habitação social, a exemplo do professor André Prado 

(curso noturno da UFMG) que decidiu aprofundar seu conhecimento sobre o tema em 

uma pesquisa de doutorado sobre o programa MCMV, após seu ingresso no quadro 

docente daquele curso.  

 Apesar de haver cursos cuja documentação menciona HS (nos PPs, no nome de 

disciplinas ou suas ementas), entende-se que a negação da hipótese é parcial, pois, na 

maioria dos cursos pesquisados, não foi encontrada menção à HS. Além disso, vários 

questionários e entrevistas relataram a influência da iniciativa docente na inserção do 

tema em ateliês de projeto. E, ainda, entre as críticas de alguns docentes estava “a não 

contemplação do tema em Projetos Pedagógicos e nas Diretrizes Curriculares”.  

 Se, por um lado, não se ter a temática pré-estabelecida em PPs e ementas parece 

ser um fator negativo ao ensino de projeto (representando o risco de que o tema seja 

preterido em função de mudanças de professores ou no contexto político-social), por outro 

lado, podemos entender que a não-fixação da abordagem de uma temática promove maior 

flexibilidade à prática docente e sua adequação à realidade local, bem como ao próprio 

perfil do professor. A não previsão do tema não significa que não será abordada, como 

por exemplo, na disciplina de Projeto de Interiores e Detalhamento de Telhado do 

CAU/UFRJ, em que, na oportunidade de se trabalhar dentro de uma ocupação, optou-se 

pela abordagem social nestes componentes curriculares.  

Em relação ao modelo de ensino encontrado, detectou-se no estudo dos artigos 

que o ateliê de projeto de HS tende a apresentar uma variação do modelo mais usual de 

ateliê. Entendeu-se esse modelo usual como uma sequência de três fases, que, em geral, 

se adequam ao cronograma das graduações: uma fase inicial de embasamento, na qual 

são, via de regra, ministradas aulas de fundamentação sobre o tema, realizados estudos 

de referência, bem como, reconhecimento do lote ou da área de intervenção e de seus 

condicionantes; uma segunda fase em que são desenvolvidos estudos de implantação e 

definições mais gerais do projeto, como a tipologia a ser adotada, estudos de volumetria, 

etc.; e um terceiro momento destinado ao amadurecimento do projeto, detalhamentos, 

especificações e refinamento da representação para apresentação do produto final.  

A variação percebida no ensino de HS é representada, principalmente, pela 

preocupação em se trabalhar de forma que os estudantes tenham contato com a realidade, 

com moradores e comunidades e suas demandas. Essa estratégia pôde ser observada em 

modos de trabalho e com objetivos diversos nos relatos contidos nos artigos, 

questionários, entrevistas e verificados nos casos estudados. Por exemplo, na disciplina 
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de Ateliê de Projeto V, da FAUeD/UFU, o objetivo do contato dos estudantes com os 

moradores de conjuntos habitacionais era proporcionar vivências e conhecimentos que 

servissem ao embasamento do projeto, utilizando-se para isso a ferramenta da APO. Em 

outros casos, os estudantes passaram a atuar dentro das comunidades, conhecendo os 

moradores e propondo projetos para estes sujeitos e suas necessidades.  O Atelier 

Integrado do CAU da UFRN, a OFIAUP – Assentamentos Precários do curso noturno da 

UFMG ou Projeto de Arquitetura VII: Habitação Social, da UFF, são exemplos dessa 

forma de ensino de projeto.   

Há casos, no entanto, em que a abordagem de ensino de projeto se concentra em 

propostas de pequena escala, que possibilitem aos discentes o aprofundamento nas 

soluções técnicas adotadas e elaboração mais detalhada da representação; ou, ainda, 

permite aos estudantes executarem essas pequenas intervenções, podendo refletir sobre 

suas decisões durante a construção. Observou-se o uso dessa estratégia na OFIAUP – 

Assentamentos Precários (UFMG). Na segunda etapa da disciplina, após o 

reconhecimento da área e contato com os moradores, os estudantes propõem pequenas 

intervenções que são implementadas em mutirões realizados em conjunto com os 

moradores. Nessas ações, os discentes são os responsáveis inclusive pelo levantamento 

dos recursos necessários à materialização da proposta, responsabilidade que os leva à 

avaliação do custo das suas decisões projetuais. Também em Projeto de Interiores, do 

CAU da UFRJ, a adoção de projetos de pequena escala (neste caso, mais relacionado ao 

mobiliário) viabilizou aos discentes testar ideias, materiais, através da construção de 

protótipos, além da contribuição deixada aos moradores do assentamento.  

Outras características detectadas na pesquisa que são frequentes no ensino de 

projeto de HS são: a possibilidade de o problema de projeto ser definido por agentes 

externos ao contexto da sala de aula (como por exemplo, os moradores de uma 

comunidade, através de uma reunião ou oficina); a atenção à cidade informal e a forte 

presença da integração (entre disciplinas, com cursos de outras áreas ou mesmo com 

outras IES ou instituições).  

Em relação à utilização das referências arquitetônicas, percebeu-se que no caso 

do ensino de HS, muitos professores relataram conduzir os estudantes a uma apreciação 

crítica dessas obras, especialmente quando se tratou dos projetos desenvolvidos para o 

Programa MCMV. Nos casos estudados, verificamos que em uma das turmas de OFIAUP 

– Parcelamentos foi proposto aos discentes estudar os condicionantes do PMCMV e 

referências de projetos vinculadas ao mesmo, para confrontar os dados e soluções 
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encontrados com o perfil atual das famílias brasileiras alvo do programa. A partir dessa 

análise, então, os estudantes deveriam propor projetos mais adequados às necessidades 

desse público alvo. Além desse aspecto, a maioria das respostas dos professores ao 

questionário revelou uma tendência a utilização de referências ligadas à história recente 

do país e às políticas habitacionais implementadas nos séculos XX e XXI. A produção do 

Movimento Moderno, em âmbito nacional e internacional, também foi bastante citada.  

Outro fator que se destacou em relação ao ensino de HS foi a forte relação com 

pesquisa e extensão – com destaque para o perfil extensionista de muitos dos docentes 

entrevistados ou que responderam aos questionários. A aproximação entre essas três 

modalidades possibilita a utilização, no ensino, dos conhecimentos gerados pela pesquisa, 

garantindo a atualização das informações e metodologias apresentadas aos estudantes. 

Como exemplos, podemos citar a aplicação da metodologia para assistência técnica a 

assentamentos rurais desenvolvida pelo GERAH/UFRN na disciplina de Atelier 

Integrado; ou da metodologia de APO em conjuntos habitacionais desenvolvida pelo 

grupo [MORA]/UFU ao processo de projeto utilizado no Atelier de Projeto V. Ainda, a 

aproximação com a extensão, que faz um elo entre o meio acadêmico e a sociedade, 

facilita o acesso dos componentes curriculares às comunidades, como observado nas 

disciplinas do CAU da UFRJ que foram ministradas dentro da ocupação Solano Trindade, 

em virtude do projeto de extensão “Ocupação Solano Trindade: inovação nas formas 

associativas de trabalho e produção da cidade”. Além disso, ainda há a possibilidade de 

os discentes interessados na temática prosseguirem trabalhando com o tema ao se 

juntarem a projetos de pesquisa ou extensão como bolsistas ou voluntários.  

O modo de trabalho em muitos desses projetos têm estreita relação com a questão 

da assistência técnica. Após a aprovação da lei que regulamenta essa forma de prestação 

dos serviços de arquitetura às demandas de caráter social, em 2008, essa questão vem 

gradualmente ganhando espaço também no ensino e nas discussões acadêmicas – a 

exemplo da edição de 2017 do Encontro Nacional sobre Ensino de Arquitetura e 

Urbanismo (ENSEA) e Congresso da Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e 

Urbanismo (CONABEA),  cuja temática central foi dedicada ao tema (ABEA, 2017), 

resultando no Caderno Abea de número 41 intitulado “Ensino e Aprendizagem Presencial 

e o Pape Social do Arquiteto e Urbanista: o diálogo entre professores e aluno, o momento 

da síntese no ateliê, a construção coletiva e a assistência técnica para habitação de 

interesse social”.  
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Conteúdos ligados à assistência técnica podem aparecer em disciplina de suporte 

teórico, como no componente curricular eletivo ATHIS, do CAU da UFRN, ou ainda, 

subsidiando as práticas projetuais nas disciplinas de projeto de HS. A Residência AU+E 

da UFBA (e suas nucleações) se destaca na aplicação dos conhecimentos acerca da 

assistência técnica em habitação ao ensino de projeto. Além disso, a Lei também é 

utilizada como ferramenta que possibilite a implementação das propostas, após a 

conclusão do curso.  

A Residência Profissional da UFBA também se destaca em relação ao 

compartilhamento do trabalho realizado, pois, através das nucleações, IES de outros 

estados do país também se envolvem na experiência, promovendo uma troca que contribui 

para o aprimoramento das práticas. O grupo [MORA] (FAUeD/UFU) também apresenta 

a preocupação com o compartilhamento dos resultados, não só de suas pesquisas, mas 

também dos trabalhos acadêmicos desenvolvidos, colocando essas informações em um 

portal na Internet, de acesso público.   

Essas iniciativas contribuem para o aumento do conhecimento sobre a realidade 

mais ampla do ensino de HS – que foi considerada desconhecida por grande parte dos 

docentes que responderam ao questionário. Apesar do grande número de artigos 

científicos sobre o tema habitação social, percebeu-se no levantamento dos artigos que 

uma pequena parte se dedicava às experiências de ensino. Desta forma, também esta 

pesquisa pretende colaborar para uma maior difusão de informações sobre o contexto 

nacional do ensino de projeto de HS.  

O Quadro 14 sintetiza os principais resultados observados, representando as 

principais características e estratégias adotadas para o ensino de projeto de habitação 

social. Trata-se apenas de um resumo da grande variedade de experiências encontradas, 

sem a pretensão de ser prescritivo, mas que pode contribuir como um ponto de partida ao 

se pensar na elaboração de uma metodologia para ensino deste projeto.  
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Quadro 14 – Síntese dos principais resultados encontrados na pesquisa 
SÍNTESE DOS PRINCIPAIS RESULTADOS 

Há grande destaque para a 
valorização da estratégia 

de exposição dos alunos à 
realidade e para a atenção 

à cidade informal 

Objetivos:  
 Apresentar aos estudantes uma nova compreensão sobre 

os problemas sociais e urbanos 
 Expor novas sociabilidades, necessidades e culturas 
 Formar profissionais mais atentos à realidade de uma 

parcela majoritária da cidade, que muitas vezes é 
negligenciada pelo ensino e pelas atuações profissionais.  

Há uma grande parcela de 
cursos que mencionam a 

HS em sua documentação 

Negação parcial da hipótese de que a introdução da temática nos 
CAUs não seria originária da organização curricular dos cursos, 
mas apenas de iniciativa docente.  

Modalidades em que a HS 
é abordada 

Disciplinas obrigatórias  geralmente, o tema é inserido dentro 
de um ateliê de projetos 
Disciplinas eletivas  geralmente, trabalham questões teóricas 
ou especificidades do projeto de HS 
Pesquisa e extensão  com destaque à questão da assistência 
técnica 

Estratégias de ensino mais 
adotadas 

Participação de agentes externos 
Integração de disciplinas / conteúdos 
Uso de referência arquitetônicas, para criação de repertório, mas 
com apreciação crítica das obras/projetos 
Aplicação do modelo básico do ateliê de projetos (em 3 fases) em 
exercícios projetuais voltados a comunidades reais e à cidade 
informal 
Exercícios projetuais em menor escala, possibilitando a 
materialização das propostas 

Perfil docente 

Forte relação com a temática (envolvimento além do exigido para 
o ensino) 
Grande parte deles teve influência do trabalho docentes para a 
iniciação no envolvimento com a temática 
Importância da pesquisa: muitos iniciaram o envolvimento com a 
temática nas pesquisas de mestrado, doutorado, ou em grupos de 
pesquisa 
Também há forte presença da iniciativa docente na forma como a 
HS é trabalhada 
Grande número de professores também trabalha com extensão 
Muitos docentes desconhecem como o ensino de projeto de HS 
acontece de forma mais ampla no país 

Pontos importantes 
evidenciados pelos casos 

de destaque 

É importante adequar as experiências à realidade local 
Quando possível, a parceria com o setor público contribui para o 
enriquecimento e viabilidade do trabalho 
O intercâmbio de informações contribui para o aprimoramento 
das práticas de ensino 
A integração com a pesquisa e extensão é fundamental 
Apesar de haver muitas iniciativas ligadas às IES privadas, a 
maioria dos casos mais consolidados ocorrem nas IES públicas 

Fonte: elaborado a partir dos dados da pesquisa  



207 
 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A opção pelo ‘projeto de habitação social’ como tema de doutoramento nasceu 

da necessidade individual de contribuir para o debate sobre o seu ensino, gerada por 

inquietações surgidas ao ministrar disciplina sobre o assunto como professora substituta 

de uma IES federal. Talvez justamente por conhecer o campo pouco além da realidade 

vivenciada como estudante de graduação, muitas perguntas surgiram:  

De que forma(s) o ensino de projeto de habitação social é abordado nos 

cursos de Arquitetura e Urbanismo brasileiros na atualidade?  

Que fatores foram relevantes para a delimitação da abordagem 

predominante?  

Como esse ensino é percebido pelos professores envolvidos com o ensino 

relacionado ao projeto de HS?  

Essas indagações foram o ponto de partida para uma investigação que revelou 

um universo muito mais amplo e variado que o inicialmente esperado. Nesse contexto, 

retoma-se aqui a hipótese de trabalho, inicialmente delimitada: a introdução da temática 

da habitação social nos CAUs brasileiros não é derivada da organização curricular dos 

cursos, geralmente se relacionando a iniciativas individuais dos docentes e privilegiando 

os grandes conjuntos habitacionais como enfoque de projeto. Os capítulos 4 a 7 

mostraram que essa afirmativa é apenas parcialmente comprovada, pois: (i) embora esteja 

presente nos cursos, o debate sobre HS não se encontra institucionalmente consolidado 

em parte deles; (ii) há um grande número de iniciativas que partem dos docentes, mas 

também há casos em sentido contrário: os docentes foram influenciados pela abordagem 

do curso ao iniciarem o trabalho com a temática; (iii) apesar do ensino na área seguir a 

política nacional recente e, muitas vezes assumir formato tradicional, como exercício 

projetual voltado para a questão de médios e grandes conjuntos, há várias proposições 

que se destacam, a maior parte das quais voltadas para modos de atuação mais alternativos 

e socialmente engajadas – e mesmo as iniciativas relacionadas aos projetos de conjuntos 

tendem a um viés de buscar introduzir uma reflexão crítica a esta solução. Justificando 

esses argumentos, retomamos sinteticamente alguns dos principais resultados debatidos 

na tese. 

Para chegar a tais resultados foi empreendida uma investigação multimétodos, 

que utilizou abordagens quantitativas e qualitativas para atingir o objetivo central de 

caracterizar o atual ensino de projeto de HS nos CAUs brasileiros, e os objetivos 
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específicos de: compreender a relação dos docentes que atuam no ensino de projeto de 

HS com a temática; verificar as principais estratégias de ensino empreendidas para 

atender às especificidades da temática; e, identificar os modos como o tema está sendo 

abordado no ensino de projeto de HS na graduação brasileira em AU.  

A revisão do referencial teórico evidenciou alguns elementos importantes para a 

contextualização do tema, relacionados aos conceitos de habitação mínima e 

habitabilidade, e, também, às particularidades das três escalas que envolvem o projeto de 

HS, posteriormente identificadas nos resultados encontrados, seja nos planos de cursos, 

seja nas falas dos professores. A breve trajetória da evolução do tema no país, importante 

para situar o momento presente, também esteve presente nas entrelinhas dos estudos, 

especialmente em relação aos conhecimentos teóricos e à construção do repertório dos 

estudantes sobre o campo. Um destaque deve ser feito em relação aos à política 

habitacional e aos instrumentos legais mais recentes - a criação do Estatuto das Cidades 

e da Lei de Assistência Técnica (em 2001 e 2008, respectivamente) e a implementação 

do Programa Minha Casa Minha Vida (2009) -, acontecimentos que têm norteado a 

abordagem da HS no ensino, pesquisa e extensão na última década.  

Enquanto instrumento legal pleiteado para a aplicação do direito urbanístico, o 

Estatuto das Cidades é mencionado pelos docentes como um instrumento básico para a 

compreensão crítica acerca dos direitos da população de baixa renda, não só no sentido 

da moradia e do acesso à terra, mas das condições de implementação desse direito. A 

exigência (prevista na lei) para que a propriedade cumpra a sua função social, dá 

oportunidade para que os movimentos sociais em prol da moradia busquem esse direito 

através da ocupação de imóveis ou lotes abandonados e sem uso. Tal questão passou a 

ser apropriada por alguns docentes como oportunidade de promover o ensino-aprendizado 

através de uma troca, na qual professores e estudantes oferecem apoio e orientações aos 

moradores de ocupações, enquanto essa comunidade oferece seus saberes e a 

oportunidade de aplicar os conhecimentos adquiridos. Somando-se a isso, há o 

aprendizado de possibilidades não previstas que ocorrem em contexto real – aquele 

aprendizado que só acontece com a prática – e que permite a reflexão-na-ação (SCHÖN, 

2000) a partir de problemas reais e para pessoas e situações reais.  

Neste sentido, também foi importante a promulgação da Lei de Assistência 

Técnica. Apesar de ter sido inspirada por iniciativas já realizadas anteriormente - muitas 

dentro do próprio contexto universitário (como o Laboratório de Habitação de Joan Villá 

ou a atuação do GERAH junto aos assentamentos rurais)-, a criação da Lei iniciou um 
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amplo debate sobre a ampliação dos horizontes da atuação e do papel do arquiteto, 

voltando-se tanto para o ensino nesse campo, quanto para a própria noção de projeto (que 

ultrapassa a concepção de um objeto fechado, representado por um desenho técnico). 

Assim, ao atuarem em disciplinas ou projetos de extensão que se propõem a realizar 

experiências de assessoria técnica, os estudantes se deparam com atribuições relacionadas 

a conhecimentos construtivos, de qualidade ambiental e de projeto, novas formas de 

diálogo e apresentação de ideias, projetos participativos e a noção de que, em alguns 

casos, sua própria atuação pode se configurar como um ato simultaneamente projetual e 

construtivo. Nessa questão há outra possibilidade de desdobramento em pesquisas 

futuras, as quais podem, por exemplo, aprofundar como a ATHIS está sendo trabalhada 

dentro dos cursos.  

Pode-se dizer que o Programa Minha Casa Minha Vida foi relevante no sentido 

de influenciar outra parte das abordagens de ensino e projeto de HS empreendidas. 

Pesquisas e críticas sobre as construções legadas ao Programa, seu modelo e, 

especialmente, seus problemas, foram utilizados como parâmetros para ensinar projeto, 

na busca pela construção de uma consciência crítica. Seus projetos foram estudados e 

apreciados a partir de vários pontos de vista e escalas. Unidade habitacional, soluções em 

planta, necessidades e perfis dos usuários, desenho dos conjuntos, sistemas de áreas 

livres, tipologias, soluções formais, soluções de conforto ambiental, questões de 

flexibilidade/adaptabilidade, sistema construtivo, tecnologia, sustentabilidade, inserção 

urbana, parâmetros de projeto e exigências legais, foram algumas das abordagens 

utilizadas pelos professores como ponto de partida para a análise de projetos, críticas e 

reflexões que embasaram exercícios projetuais. 

 A pesquisa iniciou pela busca da documentação disponibilizada nos websites dos 

CAUs com mais de 15 anos de funcionamento, observando-se que apenas um terço cursos 

(1/3) apresentou alguma referência a HS em sua documentação, sendo identificadas 88 

disciplinas que mencionam a HS explicitamente, seja na nomenclatura ou plano de curso. 

Embora não mencionar especificamente o tema HS não seja indício de que ele não é 

abordado no curso, pois pode ser apresentado aos estudantes por iniciativa docente (como 

foi, inclusive, verificado em algumas respostas aos questionários), isso também significa 

que o assunto não está vinculado ao plano pedagógico, havendo facilidade de ser retirado 

do programa em caso de mudanças (por exemplo, em caso de troca de professor).  

 Através da leitura de artigos, da aplicação de questionários e da realização de 

entrevistas, foi possível identificar o perfil dos professores envolvidos com a HS, a forma 
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como esse projeto é abordado e a opinião desses docentes sobre seu ensino. De um modo 

geral, independentemente do tempo de ensino ou trabalho com HS, foi possível perceber 

que o professor dedicado à temática não se limita a trabalhar o assunto em sala de aula: 

muitos iniciaram seu aprofundamento na questão ainda na graduação, em disciplinas, 

iniciação científica, trabalho de graduação, em pesquisas de mestrado e doutorado ou 

ainda, por terem trabalhado com a questão com arquitetos projetistas em escritórios ou 

setor público. Mesmo nos casos dos professores que começaram seu interesse pelo tema 

em virtude de sua atuação em sala de aula, constatou-se que estes buscaram por se 

aprofundar, seja em virtude de pesquisa de doutoramento ou conduzindo projetos de 

pesquisa e extensão – de fato, notou-se que há uma grande parcela de professores com 

perfil extensionista e de pesquisador, destacando-se o papel destas duas modalidades no 

aprofundamento da temática dentro das graduações. Há, ainda, um grupo menor desses 

que mantém de forma voluntária, trabalho junto a entidades ou movimentos ligados à 

questão habitacional.  

 Promover o contato com as comunidades, com as pessoas para as quais a HS deve 

ser pensada, figurou como uma das grandes preocupações dos professores, juntamente 

com a construção da compreensão dos estudantes sobre questões urbanas e sobre a cidade. 

Desta forma, entende-se porque o processo de “aprender fazendo” a partir de demandas 

reais, e o contato com as pessoas das comunidades foi uma das estratégias de ensino mais 

mencionadas. Confirmando a complexidade do de assuntos e escalas que envolvem o 

pensar a HS, outra estratégia muito encontrada foi a integração de conteúdos e saberes: 

seja dentro de uma mesma disciplina, conduzida por mais de um professor, seja de forma 

interdisciplinar ou em intercâmbio com entidades externas ao próprio curso: outros cursos 

de graduação (da área de planejamento urbano, construção civil, ciências sociais, ciências 

jurídicas, tecnologia, saúde, etc.); técnicos da administração pública; instituições 

estrangeiras. Algumas falas destacaram a importância do intercâmbio entre saberes 

acadêmicos/técnicos e saberes populares. Na opinião dos docentes esse último ponto é 

um dos principais benefícios proporcionado aos estudantes pelas disciplinas de projeto de 

habitação social, que inserem o discente no “mundo real”, apresentando-lhe uma 

realidade até então pouco conhecida.  

 Além das disciplinas, a pesquisa e a extensão se destacaram como facilitadoras da 

aproximação dos estudantes, e dos próprios cursos, com o tema. A extensão, em especial, 

facilita a implementação da prática projetual em contextos reais, uma vez que se adequa 

melhor ao tempo necessário para se desenvolver trabalhos relacionados à assessoria 
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técnica ou melhoria de assentamentos precários, servindo muitas vezes de continuação a 

trabalhos iniciados em disciplinas. Ela também figurou, por vezes, como uma ponte entre 

as comunidades ou prefeituras e as disciplinas de projeto e urbanismo, bem como local 

de acolhimento dos discentes que desejam atuar em projeto de habitação social ainda na 

graduação.  

 Apesar de muitos professores reconhecerem que há iniciativas interessantes sendo 

desenvolvidas, encontrou-se grande incidência de críticas ao ensino do projeto de HS, 

notadamente no que diz respeito a sua insuficiência ou ao atraso em sua abordagem em 

termos legais, sociais ou construtivos. Essa última foi frequentemente mencionada como 

uma deficiência a ser suprida por meio de experiências práticas, como canteiros 

experimentais ou processos de mutirão. Muitos dos professores participantes ressaltaram 

que, nos CAUS brasileiros, o ensino de sistemas construtivo e materiais de construção é 

insuficiente – questão que consideram fundamental para o pleno desenvolvimento da 

temática da habitação social, que exige a compreensão dos custos e possibilidades dos 

projetos desenvolvidos. Apesar de ter figurado como uma das estratégias mais 

mencionadas, os professores ainda consideram que há pouco rebatimento prático no que 

é ensinado nas graduações e que isso implica na formação de profissionais despreparados 

para a realidade brasileira e, principalmente, da cidade informal. Muitos apontaram que 

é preciso começar a redirecionar o olhar dos futuros arquitetos para essa cidade, pois 

consideram que o ensino de AU, em geral, tende a ignorar essa realidade, que corresponde 

à maior parte da realidade urbana brasileira, não sendo mais possível prosseguir com essa 

postura.  

 Também é impossível ignorar a quantidade de professores que alegaram ter pouco 

conhecimento sobre como acontece o ensino de projeto de HS fora da IES onde lecionam. 

Muitos docentes desconheciam iniciativas semelhantes àquelas que estavam 

desenvolvendo, o que indica a necessidade de incrementar o diálogo e a troca de 

experiências nesse campo, a fim de contribuir para a melhoria contínua dessas iniciativas. 

Por esse motivo, acredita-se que tentar organizar essas informações de modo a 

disponibilizá-las abertamente se converte na maior contribuição desta pesquisa para o 

debate do ensino de HS, trazendo à luz modos como esse ensino está se desdobrando e 

mostrando algumas iniciativas que estão sendo desenvolvidas em várias partes do país e 

as diferentes abordagens e estratégias de ensino que tais experiências assumem.  

 Um dos questionamentos feitos durante a pesquisa se relacionaram a porquê 

investir tempo de estudo em uma temática que pode estar em declínio. Após o ápice dos 



212 
 

últimos anos da produção do Minha Casa Minha Vida, das discussões sobre o direito à 

cidade e a assessoria técnica, com a aprovação do Estatuto da Cidade e da Lei de ATHIS, 

muitos acreditam que se inicia um período de declínio das atividades ligadas à HS, em 

virtude da mudança do quadro político do país. Provavelmente, essa é uma prospecção 

baseada em um tipo específico de atuação, provavelmente aquela mais tradicional, que 

exige grandes áreas livres e empreendimentos de grande porte. É essencial lembrar que o 

enfrentamento de um tema relacionado a um direito essencial dos cidadãos - a moradia 

digna -, exige a formação de profissionais sensíveis à questão, e não deve ser considerado 

relevante apenas em seu auge, tornando-se especialmente necessário justamente em 

momentos em que há o risco de ser deixado de lado.  

Ao longo da história o tema da habitação social esteve sucessivamente em alta e 

em baixa. Assim, independentemente do contexto político, seu estudo não pode ser 

omitido, simplesmente por tratar-se de um tema inerente à realidade social brasileira. O 

déficit habitacional do país ainda é alto, especialmente se for incluído dentro dele as 

habitações com habitabilidade precária. E, novamente, os arquitetos e urbanistas são 

profissionais que precisam estar preparados para esta realidade. Um dado interessante 

constato durante as entrevistas foi o crescimento da presença do tema e das discussões 

em torno dele dentro do meio acadêmico da AU. Nesse campo, o arquiteto Hector 

Vigglieca comentou que, ao começar a dar aulas na Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, há mais de 20 anos, propôs que fosse realizado um trabalho em áreas 

periféricas. Em resposta, uma colega argumentou que o assunto não deveria ser tratado 

por arquitetos, mas por sociólogos ou antropólogos, e ele questionou quem iria cuidar do 

planejamento espacial das favelas, que correspondiam a quase um terço das áreas urbanas 

do país. Passados vinte anos, o professor percebe que habitação popular passou a ser um 

assunto de grande interesse não só dos docentes e pesquisadores, mas principalmente dos 

estudantes.  

Nessa perspectiva, muitos docentes relataram as dificuldades iniciais que tiveram 

em inserir a temática no curso, especialmente ao proporem exercícios projetuais atrelados 

a demandas reais: professores que julgavam que habitação popular, ou a cidade informal 

não era assunto para ser tratados por arquitetos; estudantes que diziam que não pretendiam 

“fazer casa para pobre” ou se aventurar em áreas de periferia. Vencidas (em grande parte) 

essas adversidades, os professores observam um novo perfil de discente, interessado e 

engajado.  
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Foram recorrentes nas entrevistas e visitas os relatos sobre como os estudantes se 

motivaram ao notarem que seu trabalho poderia estar efetivamente contribuindo para a 

melhoria das condições de vida de alguém (uma família, uma comunidade) e que seria 

concretizado. Isso levava a um maior comprometimento com o próprio aprendizado, uma 

vez que sua aplicação teria consequências reais. Hoje, os desafios elencados pelos 

docentes são outros, sendo comentado que: (i) a dedicação a essas disciplinas exige 

grande planejamento e tempo dos professores, os quais precisam estar articulados com 

prefeituras e/ou movimentos sociais; (ii) há dificuldade para trabalhar com um grande 

número de discentes, o que dificulta, ou mesmo impossibilita visitas de campo; (iii) o 

maior desafio é o aumento da insegurança provocada pela crescente violência urbana, 

situação que atinge diretamente as áreas mais vulneráveis e segregadas da cidade, onde 

se localizam as comunidades e populações de baixa renda.  

No que concerne ao desenvolvimento da tese, um olhar sobre o percurso 

metodológico realizado indica que foi pertinente. No entanto é essencial pontuar algumas 

dificuldades que se apresentaram na fase empírica. Um primeiro desafio foi localizar 

Projetos Políticos Pedagógicos e Planos de Cursos pois, na maioria dos casos, os websites 

dos CAUs não indicam claramente onde encontrar os documentos, eles estão 

desatualizados ou simplesmente incompletos. Na etapa de questionários, o problema foi 

o baixo retorno, o que determinou um dilatamento no prazo de aplicação e atraso no 

cronograma da investigação; em contrapartida, foi verificada grande acessibilidade por 

parte daqueles professores que responderam, bem como, dos docentes que contribuíram 

com as entrevistas. Na etapa final, além da dificuldade para escolha dos cursos a visitar, 

verificaram-se problemas para ajuste de cronograma e para custear mais viagens, dada a 

contenção de verbas na educação.  

Obviamente tais obstáculos não impediram a realização da investigação 

pretendida, mas, por outro lado, eles significaram a definição de recortes, e trouxeram 

limitações aos resultados. Sim, a pesquisa permitiu a elaboração de um panorama 

atualizado do ensino de HS nos CAUs brasileiros, no entanto, considerando a amplitude 

do universo em questão, que, segundo o Cadastro e-MEC47, atualmente abrange mais de 

600 cursos em funcionamento, ainda há muito a explorar nesse campo. 

Nesse sentido, como continuidade ao esforço empreendido, é possível apontar 

algumas direções a serem trilhadas em novos investigações, tais como: 

 
47 Disponível em: http://emec.mec.gov.br/ 
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⋅ Nessa tese o tema foi trabalhado sob a ótica dos professores ligados à HS, qual 

a opinião dos estudantes que participaram das experiências elencadas?  

⋅ Os cursos aqui analisados têm mais de 15 anos de funcionamento, como as 

novas instituições (públicas ou privadas) trabalham com essa demanda? 

⋅ A maioria dos CAUs participantes liga-se a IES públicas, teriam as IES 

particulares um modo próprio de lidar como o tema?  

⋅ Como os profissionais que atualmente atuam em HS percebem a formação 

acadêmica nesse campo? 

⋅ Como os moradores e comunidades envolvidos em trabalhos acadêmicos de 

HS percebem essas ações?  

⋅ Como o tema interage com outras áreas de conhecimento?  

⋅ Como a HS é abordada em iniciativas de pesquisa e extensão?  

Diante de tantas possibilidades fica claro que o momento de defesa de uma tese, 

mais do que o fim de um processo de pesquisa, corresponde ao início de novos interesses 

e de possíveis trabalhos que surgem a partir deles.  

Concluo essa tese reafirmando que, independente do contexto histórico ou 

político, é fundamental que o tema da habitação social esteja inserido nos cursos de 

graduação em AU, sendo importante trabalha-lo dentro de sua complexidade, 

especialmente no que tange à questão da sua intrínseca relação com o contexto real e a 

cidade (formal e informal). Sua relevância aumenta diante da necessidade de formar 

profissionais críticos e devido à urgência em se tratar de forma responsável as questões 

dos assentamentos precários nas nossas cidades e também no campo.  

Além disso, refletindo sob o ensino de arquitetura e urbanismo em si, a HS se 

torna um assunto edificante para o alunado graças à riqueza de detalhes envolvidos no 

seu projeto. Poder oferecer aos estudantes possibilidades de trabalhar com um tema que 

envolve tantas nuances e escalas significa abrir-lhes portas para que se tornem arquitetos 

e urbanistas mais preparados para os desafios profissionais que se apresentarem no futuro 

e, além disso, cidadãos mais críticos e conscientes com relação à realidade que os cerca.  
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APÊNDICE A 
Questionário aplicado on-line com professores 
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APÊNDICE B 
Roteiro base para entrevista com professores 

 

 

1. Poderia me falar sobre sua trajetória profissional e que fatos levaram você a 

trabalhar com o tema da habitação social? (Desde sua formação até o momento 

atual, se couber).  

 

2. Como é trabalhado o tema da habitação social, atualmente, no curso em que você 

ensina? Sabe dizer como foi a trajetória desse ensino até chegar no modelo atual?  

 
 

3. Quais são as dificuldades que você percebe ou percebeu para se trabalhar o tema 

da habitação social no ensino de Arquitetura e Urbanismo no curso em que ensina? 

 

4. Como vê o futuro próximo do ensino do projeto de HS? (ou) Como desejaria que 

fosse esse futuro? 

 

5. Poderia me indicar mais dois professores que julga poderem contribuir para essa 

pesquisa?  
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APÊNDICE C 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para entrevista  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

  

Este é um convite para você participar da pesquisa: Ensino de Projeto da Habitação 
de Interesse Social em cursos de Arquitetura e Urbanismo brasileiros, que tem como 

pesquisador responsável a doutoranda Aline Dantas de Araújo D’Amore. 

Esta pesquisa pretende investigar a trajetória e desdobramentos do ensino de HIS no 

Brasil, através dos relatos de docentes dos cursos de graduação em Arquitetura e Urbanismo.  

O motivo que nos leva a fazer este estudo é fomentar um debate em torno de proposições 

pedagógicas para o ensino de arquitetura, especialmente relacionado à habitação de interesse 

social, que é um tema amplo, que precisa ser pensado multidisciplinarmente e tem 

especificidades próprias. Os métodos/técnicas integrante deste estudo será a entrevista aberta.  

Caso você decida participar, você deverá responder a uma entrevista aberta conduzida 

pela pesquisadora, que deverá ser gravada, caso haja sua autorização para tal.  

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Aline 

Dantas de Araújo D’Amore – telefone: (84) 98816-0444. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer 

fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Em geral, os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e divulgados apenas 

em publicações científicas, sem identificação do participante. Caso seja necessário identificar 

parte do conteúdo da entrevista, a transcrição deste texto lhe será enviada para sua apreciação 

e aprovação prévia. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local 

seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo 

pesquisador e reembolsado para você. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será 

indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você poderá entrar em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - CEP/HUOL  
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Impressão 
datiloscópica do 

participante 

Endereço: Av. Nilo Peçanha,620, 1º Andar do Prédio Administrativo  Espaço João Machado, 

Petrópolis, Natal/RN  Telefone (84) 33425003  Email: cep_huol@yahoo.com.br. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável: Aline Dantas de Araújo D’Amore.  

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão 

coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará 

para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa 

Ensino de Projeto da Habitação de Interesse Social em cursos de Arquitetura e Urbanismo 
brasileiros, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou 

publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

Natal, ____ / ___ / ______.  

 

____________________________________  

Nome: 

(participante da pesquisa) 

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo Ensino de Projeto da Habitação de 
Interesse Social em cursos de Arquitetura e Urbanismo brasileiros, declaro que assumo a 

inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos 

que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo 

e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Natal, ____/_____/_______. 

 

_____________________________ 
Aline Dantas de Araújo D’Amore 
(pesquisadora responsável) 
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Impressão 
datiloscópica do 

participante 

APÊNDICE D 
Termo de Autorização para Gravação de Voz 

 
TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

 

 

Eu, 

_____________________________________________________________________, depois 

de entender os riscos e benefícios que a pesquisa intitulada : Ensino de Projeto da Habitação 
de Interesse Social em cursos de Arquitetura e Urbanismo brasileiros, poderá trazer e, 

entender especialmente os métodos que serão usados para a coleta de dados, assim como, 

estar ciente da necessidade da gravação de minha entrevista, AUTORIZO, por meio deste termo, 

a pesquisadora Aline Dantas de Araújo D’Amore a realizar a gravação de minha entrevista sem 

custos financeiros a nenhuma parte. 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso da pesquisadora acima 

citada em garantir-me os seguintes direitos: 

1. poderei ler a transcrição de minha gravação; 

2. os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a 

pesquisa aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas científicas, 

congressos e jornais; 

3. em geral, os dados fornecidos por mim serão confidenciais e divulgados apenas em 

publicações científicas, sem me identificar. Caso seja necessário identificar parte do conteúdo 

da minha entrevista, a transcrição deste texto me será enviada para minha apreciação e 

aprovação prévia; 

4. qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita 

mediante minha autorização; 

5. os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade da 

pesquisadora coordenadora da pesquisa Aline Dantas de Araújo D’Amore, e após esse período, 

serão destruídos e, 

6. serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento e/ou 

solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista. 

 

Natal (data). 

 

 

______________________________________________ 

Nome:_________________________ 
(participante da pesquisa) 

 
________________________________________________ 

Pesquisador responsável  
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APÊNDICE E 
Artigos relacionados ao ensino de habitação social:  

ENSEA (2008 a 2017) e CIHEL (2015 e 2017)  
 
 

ENSEA 2008 

FREITAS, Jeanne Marie F.; SANTOS, Roberto E. dos. Canteiro de Obras e Escola de Formação de 
Mão de Obra. Caderno ABEA, João Pessoa, n. 32, p. 76-79, nov. 2008.  
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ABEA, Goiânia, n. 38, p. 248-265, nov. 2013.  

ENSEA 2014 

MENEZES, Fernanda M.; AZEVEDO, Silas M. Escritório modelo como estágio profissional na 
formação dos acadêmicos. Caso da Comunidade P3 – Florianópolis, SC. Caderno ABEA, 
Balneário Camboriú, n. 39, p. 71-83, out. 2014. 
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APÊNDICE F 
Relação dos professores entrevistados 

 

Nº da 
entrevista NOME IES 

atual 
Atua no ensino 

desde 
E1 Héctor Vigliecca - Década de 1970 
E2 Antônio Tarcísio da Luz Reis UFRGS 1994 
E3 Nirce Saffer Medvedovski UFPel 1980 
E4 Noé Veja Cotta de Mello UCPel 1994 
E5 Elisabetta Romano Jales UFPB 1979 
E6 Marco Antônio Suassuna Lima UNIPÊ 2004 
E7 Amíria Bezerra Brasil UFRN  2009 
E8 Roberto Eustaáquio dos Santos UFMG 1987 
E9 Margarete Maria de Araújo Silva UFMG 1997 
E10 Tiago Castelo Branco Lourenço UFMG 2002 
E11 Junia Maria Ferrari de Lima UFMG 2006 
E12 André Luiz Prado de Oliveira UFMG 2002 
E13 Simone Barbosa Villa UFU 1998 
E14 Maria Teresa Gomes do Espírito Santo UFBA 2002 
E15 Heliana Faria Mettig Rocha UFBA 2004 
E16 Gerônimo Emílio Almeida Leitão UFF 1995 
E17 Luciana da Silva Andrade UFRJ 1993 
E18 Amadja Henrique Borges UFRN 1979 
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ANEXO 1 
Parecer de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte 
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ANEXO 2 
Relação de cursos pesquisados para levantamento de documentação 

(Fonte: Cadastro e-MEC) 
 

SIGLA IES CIDADE/ESTADO INÍCIO Doc / HIS48 
UFRJ Univ. Federal do Rio de Janeiro Rio de Janeiro/RJ 23/11/1820 Sim / Sim 

UFMG Univ. Federal de Minas Gerais Belo Horizonte/MG 01/03/1931 Sim / Sim 
UFRGS Univ. Federal do Rio Grande 

do Sul 
Porto Alegre/RS 01/03/1946 Sim / Sim 

UFPE Univ. Federal de Pernambuco Recife/PE 20/06/1946 Sim / Sim 
MACKENZIE Univ. Presbiteriana Mackenzie São Paulo/SP 07/07/1947 Sim / Não 

USP Univ. de São Paulo  São Paulo/SP 21/06/1948 Sim / Sim 
UFBA Univ. Federal da Bahia Salvador/BA 04/12/1950 Sim / Sim 
UFPR Univ.  Federal do Paraná Curitiba/PR 01/01/1961 Sim / Sim 
UnB Univ. de Brasília Brasília/DF 01/03/1962 Sim / Sim 

UFPA Univ. Federal do Pará Belém/PA 01/03/1964 Sim / Não 
UFC Univ. de Federal do Ceará Fortaleza/CE 01/01/1965 Sim / Sim 
UGB Centro Univ. Geraldo di Biasi Volta Redonda/RJ 23/04/1968 Sim / Não 
USU Univ. Santa Úrsula Rio de Janeiro/RJ 11/08/1969 Sim / Não 

UNISANTOS Univ. Católica de Santos Santos/SP 01/02/1970 Sim / Não 
 Centro Univ. Braz Cubas Mogi das Cruzes/SP 13/03/1970 Sim / Sim 

UFF Univ. Federal Fluminense Niterói/RJ 08/04/1970 Sim / Sim 
FAU Faculdade Integradas Silva e 

Souza 
Rio de Janeiro/RJ 01/10/1971 Sim / Não 

UFPEL Univ. Federal de Pelotas Pelotas/RS 08/01/1972 Sim / Sim 
UNISSINOS Univ. do Vale do Rio dos Sinos São Leopoldo/RS 06/03/1972 Não / Não 

UNG Univ. Universus Veritas de 
Guarulhos 

Guarulhos/SP 01/03/1973 Sim / Não 

UFRN Univ. Federal do Rio Grande 
do Norte 

Natal/RN 13/08/1973 Sim / Sim 

PUC-CAMPINAS Pontifícia Univ. Católica de 
Campinas 

Campinas/SP 01/03/1974 Sim / Sim 

UMC Univ. de Mogi das Cruzes Mogi das Cruzes/SP 01/03/1974 Sim / Não 
UFAL Univ. Federal de Alagoas Maceió/AL 04/03/1974 Sim / Sim 

PUG GOIÁS Pontifícia Univ. Católica de 
Goiás 

Goiânia/GO 04/03/1974 Sim / Não 

ULBRA Univ. Luterana do Brasil Canoas/RS 01/08/1974 Não / Não 
UFPB Univ. Federal da Paraíba João Pessoa/PB 05/03/1975 Sim / Sim 

PUCPR Pontifícia Univ. Católica do 
Paraná 

Curitiba/PR 08/03/1976 Sim / Não 

UNIRITTER Centro Univ. Ritter dos Reis Porto Alegre/RS 09/04/1976 Sim / Sim 
UFSC Univ. Federal de Santa 

Catarina 
Florianópolis/SC 01/03/1977 Sim / Sim 

UNITAU Univ. de Taubaté Taubaté/SP 01/03/1978 Não / Não 
FEBASP Centro Univ. Belas Artes de 

São Paulo 
São Paulo/SP 01/08/1979 Sim / Não 

UFES Univ. Federal do Espírito Santo Vitória/ES 13/08/1979 Sim / Não 
UEL Univ. Estadual de Londrina Londrina/PR 14/08/1979 Sim / Sim 

CEUNIH Centro Univ. Metodista Izabela 
Hendrix 

Belo Horizonte/MG 01/02/1980 Não / Não 

UNAMA Univ. da Amazônia Belém/PA 01/08/1980 Não / Não 
UNIFIL Centro Univ. Filadélfia Londrina/PR 11/08/1980 Não / Não 
CUML Centro Univ. Moura Lacerda Ribeirão Preto/SP 01/01/1981 Sim / Sim 

UNIDERP Univ. Anhanguera Campo Grande/MS 17/02/1981 Não / Não 
UNIFRAN Univ. de Franca Franca/SP 02/03/1981 Não / Não 

 
48 Possuem documentação / A documentação menciona HS 
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UNIMAR Univ. de Marília Marília/SP 16/03/1981 Não / Não 
UNIVAP Univ. do Vale do Paraíba S. J. dos Campos/SP 04/02/1983 Não / Não 
UNESP Univ. Estadual Paulista Julio de 

Mesquita Filho 
Bauru/SP 

 
19/12/1983 

 
Sim / Sim 

USP-SC Univ. de São Paulo - Campus 
São Carlos 

São Carlos/SP 01/01/1985 Sim / Sim 

FCHE Faculdade de Ciências 
Humanas Esuda 

Recife/PE 07/07/1987 Não / Não 

UNIUBE Univ. de Uberaba Uberaba/MG 01/02/1990 Não / Não 
UNIP Univ. Paulista São Paulo/SP 12/02/1990 Sim / Não 
USJT Univ. São Judas Tadeu São Paulo/SP 19/02/1990 Sim / Não 

 Centro Univ. da Região da 
Campanha 

Bagé/RS 01/03/1990 Sim / Não 

FA-FAAP Faculdade Armando Alvares 
Penteado 

São Paulo/SP 05/03/1990 Sim / Não 

PUC-Minas Pontifícia Univ. Católica de 
Minas Gerais 

Belo Horizonte/MG 01/08/1991 Sim / Não 

UCPel Univ. Católica de Pelotas Pelotas/RS 01/08/1991 Sim / Não 
UFV Univ. Federal de Viçosa Viçosa/MG 01/02/1992 Sim / Sim 

FURB Univ. Regional de Blumenau Blumenau/SC 24/02/1992 Não / Não 
CEULM/ULBRA Centro Univ. Luterano de 

Manaus 
Manaus/AM 05/03/1992 Sim / Sim 

UFJF Univ. Federal de Juiz de Fora Juiz de Fora/MG 31/08/1992 Sim / Sim 
UNIGRAN Univ. da Grande Dourado Dourados/MS 15/02/1993 Não / Não 

UFSM Univ. Federal de Santa Maria Santa Maria/RS 01/03/1993 Sim / Sim 
DOMPEDRO Faculdades Integradas Dom 

Pedro II 
S.J. do Rio Preto/SP 01/03/1993 Não / Não 

UEMA Univ. Estadual do Maranhão São Luís/MA 08/03/1993 Sim / Não 
UFPI Univ. Federal do Piauí Teresina/PI 15/03/1993 Sim / Sim 

UNIAN-SP Univ. Anhanguera de São 
Paulo 

Santo André/SP 01/02/1994 Sim / Não 

UNIMEP Univ. Metodista de Piracicaba Santa Bárbara 
D'Oeste/SP 

21/02/1994 
 

Não / Não 

UNITRI Centro Univ. do Triângulo Uberlândia/MG 01/03/1994 Não / Não 
UFT Univ. Federal do Tocantins Palmas/TO 01/03/1994 Sim / Sim 

UFMT Univ. Federal do Mato Grosso Cuiabá/MT 20/12/1994 Sim / Sim 
UNIT Univ. Tiradentes Aracaju/SE 01/02/1995 Não / Não 
UPF Univ. de Passo Fundo Passo Fundo/RS 07/08/1995 Sim /Sim 
UNIP Univ. Paulista Santana de 

Parnaíba/SP 
07/08/1995 Não / Não 

UNIP Univ. Paulista Campinas/SP 14/08/1995 Não / Não 
UNIP Univ. Paulista Ribeirão Preto/SP 14/08/1995 Não / Não 
UNIB Univ. Ibirapuera São Paulo/SP 12/02/1996 Não / Não 
UFU Univ. Federal de Uberlândia Uberlândia/MG 16/02/1996 Sim / Sim 

UNESA Univ. Estácio de Sá Rio de Janeiro/RJ 04/03/1996 Não / Não 
UCS  Univ. de Caxias do Sul Caxias do Sul/RS 04/03/1996 Não / Não 

UNIVALI Univ. do Vale do Itajaí B. Camburiú/SC 08/04/1996 Não / Não 
PUCRS Pontifícia Univ. Católica do 

Rio Grande do Sul 
Porto Alegre/RS 01/08/1996 Sim / Sim 

PUC MINAS Pontifícia Univ. Católica de M. 
Gerais 

Poços de 
Caldas/MG 

01/02/1997 Não / Não 

UNISANTA Univ. Santa Cecília Santos/SP 03/02/1997 Sim / Não 
UNIC/UNIME Univ. de Cuiabá Cuiabá/MT 13/02/1997 Não / Não 

UNIAN-SP Univ. Anhanguera de São 
Paulo 

São Bernardo do 
Campo/SP 

24/02/1997 
 

Não / Não 

UNP Univ. Potiguar Natal/RN 03/03/1997 Sim / Não 
UNICRUZ Univ. de Cruz Alta Cruz Alta/RS 04/03/1997 Sim / Sim 
FUMEC Univ. FUMEC Belo Horizonte/MG 04/08/1997 Não / Não 
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UTP Univ. Tuiuti do Paraná Curitiba/PR 01/09/1997 Não / Não 
UNIARA  Univ. de Araraquara Araraquara/SP 02/02/1998 Sim / Não 
ULBRA Univ. Luterana do Brasil Torres/RS 01/08/1998 Sim / Não 

CBM    Centro Univ. Barão de Mauá Ribeirão Preto/SP 01/08/1998 Não / Não 
UNIFOR Univ. de Fortaleza Fortaleza/CE 03/08/1998 Sim / Sim 
UNISUL Univ. do Sul de Santa Catarina Florianópolis/SC 03/08/1998 Sim / Sim 
UNISUL Univ. do Sul de Santa Catarina Tubarão/SC 03/08/1998 Sim / Sim 
CEUNSP Centro Univ. No. Sra. do 

Patrocínio 
Salto/SP 01/02/1999 Não / Não 

UI Univ. de Iatúna Itaúna/MG 08/02/1999 Não / Não 
UNIRP Centro Univ. de Rio Preto S.J. do Rio Preto/SP 18/02/1999 Não / Não 

UNIFEV Centro Univ. de Votuporanga Votuporanga/SP 18/02/1999 Não / Não 
UNIAN-RJ Centro Univ. Anhanguera de 

Niterói 
Niterói/RJ 22/02/1999 Não / Não 

UNIFACS Univ. de Salvador Salvador/BA 01/03/1999 Não / Não 
UNISC Univ. de Santa Cruz do Sul Sta Cruz do Sul/RS 01/03/1999 Não / Não 

UNOESC Univ. do Oeste de Santa 
Catarina 

Xanxerê/SC 01/03/1999 Não / Não 

UNICAMP Univ. Estadual de Campinas Campinas/SP 01/03/1999 Sim / Sim 
FIAM-FAAM Centro Univ. UNIFIAM-

FAAM 
São Paulo/SP 01/03/1999 Sim / Não 

UNINORTE Centro Univ. do Norte Manaus/AM 05/08/1999 Sim / Não 
UNICEPLAC Centro Univ. do Planalto 

Central 
Brasília/DF 02/09/1999 Não / Não 

UNIPÊ Centro Univ. de João Pessoa João Pessoa/PB 01/02/2000 Não / Não 
CESMAC Centro Univ. CESMAC Maceió/AL 03/02/2000 Não / Não 

UP Univ. Positivo Curitiba/PR 07/02/2000 Não / Não 
MÓDULO Centro Univ. Módulo Caraguatatuba/SP 07/02/2000 Não / Não 

UNINILTONLINS Centro de Ensino Superior 
Nilton Lins 

Manaus/AM 08/02/2000 Sim / Sim 

IESPLAN Instituto de Ensino Superior 
Planalto 

Brasília/DF 14/02/2000 Não / Não 

USF Univ. São Francisco Itatiba/SP 14/02/2000 Sim / Sim 
MULTIVIX 
VITÓRIA 

Faculdade Brasileira 
 

Vitória/ES 21/02/2000 Não / Não 

UEG Univ. Estadual de Goiás Anápolis/GO 21/02/2000 Não / Não 
UNICEUB Centro Univ. de Brasília Brasília/DF 28/02/2000 Sim / Não 

UDC Centro Univ. Dinâmica das 
Cataratas 

Foz do Iguaçu/PR 29/02/2000 Sim / Não 

UFMS Univ. Federal de Mato Grosso 
do Sul 

Campo Grande/MS 20/03/2000 Sim / Não 

UEM  Univ. Estadual de Maringá Maringá/PR 20/03/2000 Sim / Sim 
UFRRJ Univ. Federal Rural do Rio de 

Janeiro 
Seropédica/RJ 20/03/2000 Sim / Não 

FEEVALE Univ. Feevale Novo Hamburgo/RS 31/07/2000 Sim / Não 
UNOCHAPECÓ Univ. Comunitária da Região 

de Chapecó 
Chapecó/SC 31/07/2000 Sim / Não 

UNILESTEMG Centro Univ. do Leste de 
Minas Gerais 

Coronel 
Fabriciano/MG 

01/08/2000 
 

Sim / Não 
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ANEXO 3 
Fluxograma do curso de graduação da Escola de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 

Federal Fluminense 
(Fonte: http://eau.uff.br) 
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