
O LUGAR DA FELICIDADE

Diagrama conceito  - Vazios

Exemplo de implantação - Casa Térrea

Klein (1927 apud A.R.Santos, 2017) defende 
que essa redução das áreas internas das 
habitações precisa ser compensada com 
espaços cole�vos mais generosos. Seria 
necessário pensar também na flexibilidade dos 
espaços internos, com novas formas de 
apropriação e interpretação de usos, mais 
a d e q u a d o s  a o s  m o d o s  d e  v i v e r 
contemporâneos. Diante dessas questões, 
entende-se que a habitação social precisa ser 
tratada na sua essência - uma arquitetura sem 
gracejos, como disse certa vez Mathias Klotz 
(2006).

A casa extrapola a questão material para 
tornar-se o abrigo da memória familiar. É o 
lugar para onde sempre se retorna, segundo 
Bachelard (1969) - o “lugar da felicidade”. Para 
Malard (2011), a ideia de casa vai além das 
questões técnico-constru�vas e da sua 
a r � c u l a ç ã o  c o m  a  c i d a d e  e  c o m  a 
infraestrutura. Sua dimensão é simbólica, o 
habitar.

No lado oposto, os problemas da habitação no 
Brasil se devem em parte a ineficiência dos 
programas sociais que, entre outras questões, 
não conseguem superar a autoconstrução em 
número de unidades construídas. Igualmente 
preocupante, os modelos u�lizados pelo poder 
p ú b l i c o  r e p r o d u z e m  � p o l o g i a s  j á 
es�gma�zadas – “casas para pessoas de baixa 
renda”, reafirmando a ideia de segregação.  

De acordo com Spannenberg (2006), a 
con�nua redução no tamanho da habitação de 
interesse social torna-se cada vez mais 
preocupante. “Essa situação chega a ser 
caó�ca no Brasil, onde as famílias de baixa 
renda geralmente são mais numerosas” 
(KLUWE, 2000) revelando um quadro de 
miniaturização dos espaços da moradia.

Croquis concepção - Casa Térrea



Lajes verdes, reaproveitamento de águas pluviais e pré-disposição das 
instalações elétricas para ligação fotovoltaica também contribuem 
com a ideia de autonomia da unidade residencial.

A eliminação de fôrmas, a redução no tempo de execução da obra, no 
desperdício e no valor da estrutura têm impacto significa�vo no 
orçamento. A casa térrea, com 65,00m2 e espaço amostral de 
128,00m2 (8x16m), tem custo es�mado de R$ 91.000,00. Nas casas 
sobrepostas – 64.10m2, com espaço amostral de 110,00m2 
(5,50x20m) - o valor médio por unidade seria de R$ 94.575,00 ao qual 
foi acrescido o valor da escada metálica, R$ 2.925,00 totalizando R$ 
192.075,00 nas duas unidades – térrea e superior. Não havendo 
definição do terreno, foi excluído do orçamento o custo das fundações 
e da movimentação de terra.  
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TIPOLOGIA 1 - CASA TÉRREA

Na unidade térrea, apesar do maior custo da infraestrutura, a planta 
quase quadrada indica menor perímetro e menor índice de alvenaria 
por m2. A cobertura admite lajes prémoldadas biapoiadas para 
unidades isoladas. Entretanto, a possibilidade de con�nuidade da 
construção com unidades geminadas pode ter um impacto econômico 
posi�vo no caso de paredes de divisa compar�lhadas e lajes con�nuas 
hiperestá�cas. 
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O Edital define como objetos pretendidos uma 
casa térrea e as casas sobrepostas. A 
solicitação das duas propostas pode estar 
relacionada com o valor da terra ou com a 
resistência do solo, por exemplo. Usando essa 
interpretação, optou-se por terrenos mais 
estreitos e longos para a unidade sobreposta, 
com menor custo da infraestrutura urbana. Já 
na proposta térrea, a implantação teria lotes 
mais generosos por serem mais baratos ou 
pela melhor distribuição de cargas no solo.

A CASA DE 03 QUARTOS, TÉRREA E SOBREPOSTA

As propostas destacam o pá�o interno como o 
elemento que organiza os espaços, como a 
residência Berquó de Vilanova Ar�gas, a casa 
de Jon Maitrejean e a residência Gerassi de 
Paulo Mendes da Rocha. São vazios e áreas 
verdes  ar�culadas  com a construção 
propiciando ven�lação cruzada, exaustão do ar 
quente e uma iluminação mais adequada e 
sustentável. O melhor aproveitamento da área 
construída implica também na eliminação dos 
espaços de transição como as circulações, uma 

simplificação que “expurga da moradia tudo 
que é supérfluo” (Alberto Xavier, 1983). 
Com a previsão inicial de 200 unidades 
construídas, foram adotados princípios de 
coordenação modular e racionalidade 
constru�va. Apesar do contraste entre os 
desenhos, as duas opções – térrea e 
sobreposta - fazem uso da mesma tecnologia. 
Optou-se pela alvenaria estrutural com 
blocos de concreto e lajes premoldadas 
aparentes – pré lajes treliçadas, sem 
reves�mentos. 

Implantação Proposta - Casas Sobrepostas

Croqui concepção - Casas sobrepostas



As unidades sobrepostas tem maiores 
exigências estruturais, com alvenarias em 
blocos de concreto mais resistentes, maior 
grauteamento e maiores cargas decorrentes 
da unidade superior. A laje verde ficaria 
limitada à faixa dos quartos, enquanto a 
cobertura da sala e cozinha ser iam 
preparadas para receber equipamentos 
eventuais como boiler, placas solares e 
outras instalações opcionais
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A decisão por alvenaria estrutural com 
blocos de concreto e lajes premoldadas 
aparentes – pré lajes treliçadas, sem 
reves�mentos,  tem um fundamento social 
importante: Blocos de concreto e lajes 
premoldadas são elementos constru�vos 
transportáveis manualmente, dispensando 
equipamentos. Assim, é possível pensar em 
ocupar parte do enorme con�ngente de mão 
de obra desempregada que diariamente bate 
à porta da construção civil em busca de 
trabalho. 

As fundações dependem da sondagem, 
embora o sistema sinalize para sapata 
corrida ou estacas mais próximas umas das 
outras, evitando deformações e outras 
patologias na estrutura.

TIPOLOGIA 2 -
 CASAS SOBREPOSTAS
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TIPOLOGIA TÉRREA

Modulação 
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Alvenaria estrutural em 
blocos de concreto

Coberturas em pré 
lajes treliçadas
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