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Este projeto de iniciação científica faz parte da pesquisa Habitação de Interesse Social: 

interação entre escala arquitetônica e urbana que objetiva investigar os projetos de habitação de 

interesse social para concursos. Neste estudo analisa-se as propostas desenvolvidas pelos 

escritórios UNA, Grupo SP e FRENTES para o mesmo concurso, Concurso HabitaSampa 2004/ 

São Paulo). O escritório UNA foi formado em 1996, com sede em São Paulo, o escritório Grupo 

SP foi formado em 2004, com sede em São Paulo e o escritório FRENTES, formado em 2004 

e com sede também em São Paulo. O Concurso de Habitação de Interesse Social HabitaSampa 

foi realizado em 2004 e o Edital possuiu como foco principal o desenvolvimento de um 

conjunto habitacional em terreno na cidade de São Paulo, no bairro Barra Funda, na esquina 

das ruas Cônego Vicente Miguel Marino e Cruzeiro. 

 

A investigação estrutura-se sob questões como: Quais as estratégias projetuais utilizadas na 

configuração das unidades habitacionais e nas articulações entre unidades no pavimento tipo  

do edifício? Qual a estratégia projetual de implantação do conjunto habitacional no terreno? 

Como ocorrem as relações sócio espaciais dentro da área condominial?  Como o conjunto 

habitacional está inserido no tecido urbano? Como se estabelecem as relações entre público e 

privado no conjunto habitacional? Identifica-se uma estratégia projetual de potencializar a 

diversidade urbana através da inserção do conjunto habitacional no terreno? Estas questões são 

capazes de apontar padrões ou inovações nas estratégias projetuais utilizadas no modelo de 

habitação de interesse social no Brasil? 

 

Esta investigação se justifica por desenvolver uma análise da produção da Habitação Social 

realizada pelos referidos escritórios, e consequentemente, por promover uma crítica à inserção 

urbana da Habitação Social na atual realidade Brasileira.  

 

A análise se desenvolve a partir de pesquisa bibliográfica, documental e análise gráfico-textual. 

A pesquisa bibliográfica focou-se no conceito de tipo, tipologia e morfologia urbana, enquanto que 

a pesquisa documental desenvolveu-se a partir do levantamento e organizou as informações sobre 

os projetos estudados, e finalizou-se com a reprodução bi e tridimensionais dos projetos 

Habitacionais dentro de padrões de redesenho previamente estabelecidos para todo o grupo de 

pesquisa. A análise gráfico-textual foi realizada dentro de categorias tipológicas parametrizadas a 

partir de estudos tipológicos da Habitação de interesse social moderna, de forma a permitir análises 

comparadas entre os exemplares contemporâneos estudados na pesquisa e os exemplares modernos 

anteriormente analisados.  

 

Como resultado parcial da pesquisa, foram identificadas algumas estratégias recorrentes entre as 

três propostas analisadas para o mesmo Edital de concurso. Quanto à unidade habitacional percebe-

se uma clara diferenciação entre as propostas, assim como floram exploradas diferentes articulações 

das unidades no pavimento tipo. Quanto à implantação e o partido formal das três propostas 

estudadas, identifica-se uma distinção clara entre os três projetos e consequentemente variações no 

estabelecimento da apropriação social dos espaços internos e da geração de dinâmica e diversidade 

nas relações público privado. 


