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Resumo: Este artigo tem o intuito de explicitar relações de ensino, pesquisa e             

extensão presentes na universidade pública que, neste caso, se consolidam          

através do Projeto Habitações Sociais - Realocação dos Moradores do          

Mangue. A ênfase do texto demonstra, na perspectiva do Abricó (Escritório           

Modelo de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ), a relevância na luta pela            

garantia da moradia digna associada a aplicação de tecnologias de construção           

no projeto que permitam a adoção de processos participativos e          

autogestionados. 

 
Introdução 

 

A universidade, enquanto instituição pública de ensino superior,        

desempenha um importante papel na produção e difusão de conhecimentos          

teóricos, técnicos e tecnológicos em diversas áreas do saber. Nesse contexto,           

a atividade de Extensão Universitária, caracterizada por dialogar com a          

sociedade   na   construção   de  saberes   de   modo   participativo,   mostra-se  
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fundamental para a formação crítica de alunos e professores. Em particular, um            

curso de Arquitetura e Urbanismo apresenta potencial de cumprir um          

importante papel social, conforme destacado recentemente por Lessa, Mouros         

e Ferreira (2019): 

“Os Escritórios Modelo, iniciativa estudantil fomentada pela Federação        
Nacional dos Estudantes de Arquitetura e Urbanismo (FeNEA),        
buscam cumprir a tarefa de pôr em prática a tríade          
Ensino-Pesquisa-Extensão nas Universidades através da assessoria a       
comunidades organizadas e em situação de vulnerabilidade política,        
econômica e social.” (LESSA; MOUROS; FERREIRA, 2019) 

Alguns moradores, que já habitavam o território antes da criação da           

Cidade Universitária e do aterro que unificou o arquipélago de Inhaúma           

composto por 9 nove ilhas (FREIRE, 2014), sofreram sucessivos processos de           

remoção até estabelecer-se em 1950 na Ilha do Bom Jesus, atual Praia do             

Mangue. Em 2018, essas famílias, após o processo de desapropriação por           

parte do Tribunal de Contas da União (TCU), foram suprimidas do direito à             

moradia. No presente contexto, em assembleia da Associação de Moradores e           

Amigos da Vila Residencial (AMAVILA) da Cidade Universitária da UFRJ foi           

aprovada, por unanimidade, a ocupação em parte do terreno da Vila           

Residencial para três das famílias estabelecerem suas moradias. A partir disso,           

o Abricó entende a importância de participação no processo de realocação           

assistida - pela UFRJ - dos moradores da Praia do Mangue para a Vila. 

Ainda em 2018, os movimentos sociais da Vila em colaboração com o            

Abricó e outros estudantes da graduação de diferentes cursos, como belas           

artes e engenharia, técnicos, docentes da UFRJ e os moradores da praia do             

mangue, criaram o presente projeto (concomitantemente à um financiamento         

coletivo online pelo site da Benfeitoria) com o intuito de unir conhecimento            

técnico às tecnologias sociais para a construção de moradia para as três            

famílias; do projeto à construção, considerando futuras expansões e         

manutenção do espaço. A solução proposta possibilita que as famílias          

permaneçam próximas de suas antigas moradias, de forma a não esfacelar o            

tecido social, mantendo-as dentro do contexto sociocultural a que pertencem.  

 

 



 

Metodologia 

 

O processo criativo e projetual das habitações se deu a partir de            

atividades que pretendiam aproximar os moradores do pensar o espaço          

arquitetônico, considerando suas demandas assim como as limitações do         

projeto. Primeiramente, com o intuito de entender a situação atual das famílias,            

além de suas expectativas e necessidades prioritárias, foi realizado um breve           

estudo de suas antigas casas a partir de desenhos feitos pelos moradores,            

considerando o espaço, o conforto ambiental e as características inerentes às           

habitações. Posteriormente, cada ideia de projeto desenvolvida pelos        

estudantes foi seguida por reuniões com os moradores para qualquer decisão           

pertinente ao projeto.  

Mantendo os princípios de trabalho do Abricó, foram pontuadas a          

importância da construção autogestionada e por meio de processos         

participativos. Sendo assim, foi acordado entre os envolvidos a utilização de           

tecnologias construtivas possíveis de execução sem mão de obra         

especializada, favorecendo a autonomia e apropriação do processo por parte          

dos moradores e de todos os envolvidos.  

Em função da dificuldade de adequação do projeto arquitetônico ao          

orçamento disponível, foi decidido que a casa deveria ser construída em duas            

etapas, conforme apresentado na figura 1: inicialmente, um núcleo molhado e           

social básico (sala, cozinha e banheiro) a ser construído o mais rápido possível             

e, futuramente, as expansões prevendo os quartos. 

 

Fig. 1: Planta Baixa da casa completa; em vermelho o núcleo básico constituído de sala,               

cozinha e banheiro; em verde uma possível expansão que se constitui de três quartos. 

 



 

Como produtos do processo, além das três casas que serão projetadas           

e construídas, promove-se a troca de saberes acadêmico-científico e popular          

entre graduandos, técnico-administrativos, professores e moradores locais.       

Essa troca está baseada também nos métodos de mutirão e oficinas aplicadas            

no Canteiro Experimental da FAU-UFRJ em testes de resistência mecânica e           

produção dos elementos que serão adotados na construção das casas. Desse           

modo, há também a possibilidade de replicação do projeto, devido à           

capacitação dos envolvidos nos métodos construtivos. 

Grande parte da inovação construtiva do projeto está fundamentada na          

utilização de elementos pré-fabricados, que seriam: a cascaje, uma casca fina           

que se assemelha a uma abóbada de berço que, quando dispostas uma ao             

lado da outra, cumpre a função estrutural de laje, favorecida pela sua            

espessura e forma, tecnologia desenvolvida pelo arquiteto Johan Van Lengen          

(2014). E, também, o painel de alvenaria pré-moldada, uma estrutura com           

blocos cerâmicos vazados e pilarete de concreto armado confeccionada         

horizontalmente, mas de forma a servir de elemento estrutural e de vedação da             

habitação. Vale ressaltar que esta última já vem sendo previamente          

desenvolvida em outra frente de trabalho do EMAU da FAU UFRJ.  

Esses dois elementos ditaram também as dimensões da casa. O painel           

possui as dimensões 44cm x 2,85 metros de altura e todos os cômodos são              

múltiplos de sua largura, de modo que não precise de tamanhos especiais de             

encaixe. Todos as aberturas foram pensadas na mesma lógica, assim, em           

torno das esquadrias, existe a opção de fazer um painel com altura reduzida ou              

deixar o vão em torno da esquadria apenas com blocos de vedação. Já a              

cascaje possui largura de 50cm e comprimento de até 4 metros entre vãos,             

disposta na casa de modo que as peças fiquem alocadas longitudinalmente,           

sustentada através de uma viga transversal na metade do núcleo, assim as            

ondulações da peça ficam evidentes na fachada principal da casa. 

A fase do financiamento coletivo também foi importante para         

apresentar a produção acadêmica, através das recompensas oferecidas aos         

doadores. Cada doação com valor fixo teria algum tipo de recompensa, como            

 



 

vídeos informativos, cartilhas, oficinas de tecnologia, softwares educacionais        

entre outros.  

 

Conclusão 

 

No presente momento, as etapas a serem finalizadas são a gestão do            

orçamento das três casas com o dinheiro arrecadado, a elaboração de testes            

de execução e resistência das peças que serão aplicadas na construção das            

casas e a organização metodológica das etapas construtivas que serão feitas           

com grupos de dentro e fora da comunidade acadêmica.  

Este projeto se apresenta, portanto, relevante no processo de         

formação do graduando a partir de seu caráter transdisciplinar, para além da            

prática profissional. Reforça a reflexão do papel social do arquiteto e urbanista,            

das universidades públicas e a importância do envolvimento da comunidade no           

processo construtivo. Por fim, destaca-se que em um projeto realizado a partir            

de relações horizontais e de proximidades, as partes envolvidas são          

beneficiadas, direta ou indiretamente. 
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