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2. Resumo 
Este trabalho é o resultado parcial da pesquisa Habitação de Interesse Social:            
Interação entre escala Arquitetônica e Urbana, e tem como objetivo a investigação            
de distintos modelos habitacionais no Brasil, sob um ponto de vista histórico. O             
estudo busca identificar os padrões tipo-morfológicos e as dinâmicas sócio          
espaciais utilizadas na arquitetura residencial de interesse social em recortes          
temporais, em tipologias de habitações unifamiliares. O intuito é estabelecer          
padrões de transformação formais e de relações urbanas através da comparação           
cronológica entre projetos selecionados dentro de períodos selecionados como         
marcantes na política habitacional. Esses projetos são divididos nos seguintes          
recortes temporais: 1. Transição séc. XIX-XX, Cortiços e Vilas Operárias; 2.           
Cidade-Jardim e os IAPs, FCP e DHP; 3. Golpe de 64 e SFH – do BNH ao                 
PMCMV; 4. Experiências alternativas do Pós-BNH. 
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4. Objetivos gerais e específicos 

Neste estudo, analisa-se comparativamente os projetos de Habitação de Interesse          
Social Vila Maria Zélia e Vila Economizadora, em São Paulo como conjuntos do             
recorte 1. A Vila Maria Zélia foi precursora de um modelo de conjuntos residenciais              
que viriam a ser implantados na Era Vargas, financiados pelos Institutos de            
Aposentadoria e Pensões, introduzindo a noção de habitações inseridas em pequenos           
sistemas de cidade, cercada pelos equipamentos necessários para desenvolver todas          
as atividades do cotidiano fora do trabalho. No entanto, era originária de um ideal              
ainda patronal, em que o proprietário da Cia Nacional de Tecidos de Juta, em São               
Paulo, construiu todo o complexo habitacional e os equipamentos coletivos. A Vila            
Economizadora, uma espécie de vila particular financiada pela mútua “Sociedade          
Mútua Economizadora Paulista”, um fundo de pensão privada que investiu na           
construção de casas de aluguel. As mútuas, apesar de privadas e de associação             



voluntária, também ensaiam o que seria futuramente a aquisição de habitação através            
dos fundos dos IAPs. 

Ainda antes da inauguração das Vilas Particulares, começaram a surgir as primeiras            
iniciativas de responsabilidade governamental para produzir habitação operária: em         
1912, o Governo do Rio de Janeiro inicia as obras do Bairro Operário Marechal              
Hermes. Em 1915, surgem também os primeiros planos dos Bairros Jardins em São             
Paulo: nesse sentido apresenta-se o recorte 2, com projetos como Cidade jardim dos             
comerciários - Conjunto Olaria – e Vila operária da Gamboa, ambos no Rio de              
Janeiro. A Vila Operária da Gamboa se destaca por ser reflexo das discussões             
levantadas no CIAM II, que girou em torno do conceito da unidade mínima de              
habitação, por iniciativa de Lúcio Costa e Gregori Warchavchik. 

Com a ascensão de Vargas, a Revolução de 30 e a criação dos IAPs, a moradia                
popular passa a ser uma questão pública. A partir de então, são impulsionadas             
diversas iniciativas de políticas públicas voltadas à moradia, dentre elas a criação, em             
1946 da Fundação da Casa Popular (FCP) e do Departamento de Habitação Popular             
da Prefeitura do Distrito Federal (DHP). Posteriormente, com o Golpe de 1964 é             
assinalado o início do Banco Nacional de Habitação (BNH) e o Sistema Financeiro             
de Habitação (SFH), centralizando a responsabilidade sobre a habitação no âmbito           
federal e marcando características de massificação e produção em massa que           
refletem até hoje em conjuntos do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV).            
Dentro desse contexto está o recorte 3, com exemplares como a construção do bairro              
Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, e um empreendimento padrão Minha Casa Minha              
Vida. Enfatiza-se, aqui, a transgressão da linha cronológica para a análise           
comparativa, uma vez que um dos principais fatores de agrupamento entre os            
recortes também é a existência de um padrão tipo-morfológico. Esse agrupamento se            
dá, especialmente, pois com a extinção do BNH em 1986 e a Promulgação da              
Constituição de 1988, houve a descentralização da gestão e produção da habitação            
social, dividindo a responsabilidade da moradia às três instâncias governamentais:          
municipal, estadual e federal (BONDUKI, 2014). Nesta nova fase, a Caixa           
Econômica Federal assume as funções do antigo órgão BNH e se torna agente             
operadora da habitação no Brasil.  

Uma nova fase na política habitacional brasileira surge na era da democratização,            
entendido entre 1986 a 1999 e conhecido como “Pós-BNH” (MARICATO, 2002). e            
foca-se na produção da habitação social com experiências alternativas, como          
concursos públicos e iniciativas público-privadas; essas, por sua vez, começaram a           
apresentar sugestões que fogem do tradicionalismo das moradias mínimas. O recorte           
4, por fim, apresenta como objetos de análise o empreendimento Box House (do             
escritório Yuri Vital), em São Paulo, e o projeto vencedor do grupo 2 no Concurso               
Nacional – Habitação de Interesse Social – CODHAB – DF. A escolha desses             
projetos se concentra entre as regiões Centro e Sudeste, por reconhecer que a vasta              
extensão territorial, a diversidade econômico-social, cultural, e a heterogeneidade         
climática do país fazem com que cada região apresente uma gama de demandas             
muito distintas entre si. Por isso, optou-se por concentrar a análise de projetos que se               
localizam em regiões e cidades com padrões de contexto e implantação. 



A investigação estrutura-se na busca por paradigmas arquitetônicos e urbanísticos de           
forma que se estabeleça uma sistematização dos recortes para análise. Objetiva-se           
identificar informações referentes às seguintes categorias: informações gerais dos         
projetos (responsável técnico, ano de execução, agente promotor), implantação/ lotes          
(referente a lugar e partido formal); tipologia habitacional (articulações entre as           
unidades habitacionais); unidades habitacionais (características, estratégias de       
conforto, alterações na pós ocupação, relação privado/semiprivado). Ao analisar sob          
diferentes enfoques pertinentes ao caráter multidisciplinar da habitação social, a          
pesquisa se justifica por estabelecer modelos de padrões tipológicos a serem           
utilizados como referências positivas e permitir sua replicação no espaço urbano. Sob            
o ponto de vista das políticas públicas, ao situar o recorte no contexto histórico mais               
amplo, além de periodizar a maneira como o Estado interveio na questão da             
habitação é possível evidenciar qual a influência e contribuição da tipologia           
analisada para o atual estágio de política habitacional brasileira. Ademais, o           
panorama histórico da promoção de habitação de interesse social ao longo dos anos             
revela uma multiplicidade de agentes atuantes nos vários níveis de governo e            
iniciativas público privadas, como sociedade mútuas e organizações independentes         
de trabalhadores. 

5. Metodologia 

A metodologia se desenvolve a partir de pesquisa bibliográfica, documental e análise            
gráfico-textual. A pesquisa bibliográfica objetiva a descrição tipológica e         
morfológica, seguindo conceitos previamente definidos pelas referências (BARROS        
e PINA, 2011, SANVITTO, 2010; BONDUKI, 2003; MARICATO, 2002; NIKOS,          
2005, 2014; PANERAI, 1986; CANIGGIA, 1979). A pesquisa documental         
desenvolveu-se a partir do levantamento das informações sobre os projetos e           
organização do material produzido na trajetória da pesquisa, para a realização das            
análises comparativas. Por fim, a análise gráfico-textual objetiva avaliar formal e           
espacialmente os projetos habitacionais desenvolvidos ao longo das décadas e          
sintetizar graficamente as alternativas projetuais, possibilitando assim vislumbrar        
padrões de mudança nas habitações de interesse social. A importância da análise            
comparada desses quatro fragmentos temporais se dá especialmente por estabelecer          
um diálogo entre o lugar, o habitar e suas externalidades com a estrutura morfológica              
da cidade, além de mostrar uma visão sobre tipologias arquitetônicas populares como            
objetos de estudo científico. Com esse panorama comparativo, constrói-se uma          
ferramenta de análise da dinâmica urbana da habitação de interesse social no Brasil             
concebendo, assim, a partir dos aspectos positivos e negativos de cada recorte            
temporal uma construção dialética das transformações tipo-morfológicas       
habitacionais e seus deslocamentos no tempo. 

6. Resultados 
Dentre as diversas análises obteve-se resultados que sintetizam os objetos em Padrão            
do Lote e Partido Formal, sob uma visão mais ampla e morfológica da implantação              
dos conjuntos e seu padrão urbano. Escolheu-se a representação tridimensional e           
majoritariamente isométrica justamente pelo intuito de explorar essa relação         
tipo-morfológica. Ademais, sob uma ótica mais isolada da unidade habitacional,          
foram produzidas análises sobre a Articulação entre Unidades e Possibilidade de           



Expansão, objetivando estabelecer a flexibilidade da tipologia e sua relação com o            
conjunto. Para fornecer um panorama mais abrangente, por fim, é apresentado um            
paralelo entre os padrões, tanto tipológicos quanto morfológicos que se repetem ou            
se adaptam ao longo da cronologia, com o objetivo de entender a transformação da              
habitação de interesse social brasileira e suas relações com período político-social           
vigente. Estabelecer essa ponte entre partido/implantação dos objetos de estudo e           
período histórico, evidenciam padrões tipo-morfológicos que refletem estratégias de         
políticas públicas nacionais e podem ou não reproduzir um costume de “morar”            
adaptativo, que respeite questões locais e culturais. 
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