
O morar em sua essência

O partido gerador da proposta deste concurso parte 
de um sistema bastante antigo, desenvolvido por Le 
Corbusier em 1914, o sistema Dom-Ino. Com a clara 
noção de que a habitação social encontra na simplici-
dade seu maior trunfo, o sistema Corbusiano oferece 
não somente esse atributo, como também é um siste-
ma aberto, onde a flexibilidade de distribuição e ve-
dação atuam como pontos principais e de atratividade 
para os moradores. A ideia de nosso projeto, é ex-
plorar as possibilidades deste esquema para além da 
marcante visual da laje sobre pilotis, para incluir nesse 
panorama arquitetônico a continuação do sistema com 
vigas que se estendem para além da estrutura original 
da habitação, formando um grid que prenuncia não só 
a contenção – até onde a estrutura se estende -, como 
também a expansão – até onde o morador poderá ir a 
partir de seu módulo inicial de habitação.
 Nossa equipe entende que uma questão plu-
ral como a habitação social não se beneficia de uma 
única abordagem arquitetônica e urbanística, visto que 
o déficit numérico aparece apenas como uma estatísti-

ca condensada e plausível dentro de uma complexa 
equação sociológica. Neste sentido, o sistema aber-
to aparece como uma resposta pragmática mas não 
totalmente programática à esta questão. Enquanto 
arquitetos, urbanistas e pesquisadores, acreditamos 
firmemente que o saber construtivo popular ocupa 
significante espaço no intricado espectro de predica-
dos que compõe “uma proposta habitacional” que 
anseia pelo sucesso em sua implantação. Desse modo, 
nosso conceito oferece aos habitantes a possibilidade 
de customização e possível futura expansão de sua un-
idade de acordo com seus interesses, reconhecendo o 
futuro morador como o cliente que sempre foi, e de 
certa forma redefinindo o papel do arquiteto enquan-
to ditador das tendências do habitat e habitar.
 Assim, a habitação deixa de ser vista apenas 
como a unidade, ou o conjunto, ou o conjunto de blo-
cos, para ser apreciada enquanto parte da urbe, en-
quanto forma de ocupação, resposta e contribuição ao 
tecido urbano. Não só a casa como seu entorno são 
investimentos que os moradores irão apreender e de-

senvolver segundo sua própria linguagem, entretanto, 
respeitando a gramática estrutural proporcionada pelo 
grid. Como Rolnik (2016) pontua, “nosso déficit não 
é de casas, mas sim de cidade”, e dentro desse lema 
nossa proposta é tratada como tal; uma intervenção 
que se insere no tecido urbano afim de se incorporar 
à sua realidade, para que se estabeleçam não somente 
casas, mas um bairro, uma rede de relacionamentos, 
uma comunidade.



O Módulo

 O módulo quadrado aparece como pro-
tagonista na escala individual do grid, visto que é de 
fácil adequação à todas as orientações e independe 
de lote, sendo assim, o primeiro grande elemento de 
versatilidade do partido. Persistindo neste conceito, 
as estruturas aparecem elevadas do terreno natural, 
como estratégia de adaptação à topografias distintas 
e de resfriamento natural das edificações. Para este 
projeto, a escolha da estrutura pré-moldada aparece 
como a solução mais eficaz e sustentável, por ser de 
fácil montagem, ao mesmo tempo que estimula o for-
talecimento da indústria e impulsa economicamente 
em grande escala a construção civil, podendo também 
se conveniente, ser realizada utilizando a mão-de-obra 
local. A modulação 3,00 x 3,00 x 3,00 com característi-
cas comerciais e de baixo custo, acolhe diferentes tec-
nologias e transita facilmente do concreto - material 

eleito para esta proposta -,  para estruturas metálicas 
ou até mesmo madeira sem que o dimensionamento e 
organização espacial original da edificação sejam altera-
dos. Essa decisão projetual reforça novamente a versa-
tilidade conceitual da proposta, uma vez que permite 
a valorização da técnica construtiva inerente a cada 
localidade que por ventura venha a utilizá-la. Replica-
do em diferentes direções dentro do lote, o modulo 
evolui para um grid que de certa forma faz referên-
cia não somente à heterogeneidade da cidade, como 
também das famílias que virão a ocupar este espaço. A 
família contemporânea é diversa, e a cidade também. 
Assim, a unidade habitacional apresenta a possibilidade 
de transformação interna que varia de 1 a 3 quartos 
seguindo a lógica e necessidade particular de cada nú-
cleo familiar.

Flexibilidade dos módulos

Elementos construtívos

Sala/Cozinha/Banheiro Quartos Expansão Acesso

Unidade embrião  com 2 quartos
Dom-Íno

Unidade embrião  com a expansão

Módulo 3,00x3,00 Grid
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Casa Sobreposta 01

Tipologias de Casas

Casa Térrea 01

Casa Sobreposta 02

Casa Térrea 02

Seguindo as diretrizes do programa 
MCMV, todas as unidades foram 
projetadas para serem acessíveis sem a 
necessidade de alterações de divisórias 
de compartimentação.

Seguindo as diretrizes do programa 
MCMV, todas as unidades foram 
projetadas para serem acessíveis sem a 
necessidade de alterações de divisórias 
de compartimentação.
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Pavimento Térreo

Pavimento Superior

Casa Sobreposta 02 - Pavimento Térreo

Casa Sobreposta 01 - Pavimento Superior com  Expansão

Casa Térrea 01 - Pavimento Térreo




