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RESUMO 

O trabalho discorre sobre a arquitetura e a política da habitação social no Brasil e na Inglaterra, apresentando os conceitos que permeiam a 
implantação de conjuntos habitacionais, as habitações de interesse social e suas finalidades, a ideia de cidade moderna e sua implantação em ambos os 
países, a cronologia histórica das políticas habitacionais e uma análise comparativa de estudos de caso de cada nacionalidade. A função do trabalho é 
demonstrar o quanto e de que forma a política habitacional influenciou a arquitetura e a produção habitacional dos dois países, quais orientações nas 
políticas públicas favoreceram a produção habitacional e, através de estudos de caso, verificar como essas influências se manifestam nas arquiteturas dos 
conjuntos. 

Para alcançar o objetivo, foi elaborada uma periodização e selecionados conjuntos habitacionais como estudos de caso representativos de cada 
período. O esboço conceitual uniformizará as informações e diretrizes, que serão conduzidas ao longo do trabalho, destacando o que difere em cada país e 
o que se assemelha em suas macrodefinições, estratégias e nas interferências no tecido urbano da cidade, em suas implantações e na criação dos espaços 
habitacionais. Por último, a análise dos exemplos se dará baseada em conceitos, principalmente, envolvendo identidade e lugar, pela recorrência em todos 
de unidades de vizinhança, de diversos portes e conformações, mas com a função conceitual projetual de promover a integração e a lugaridade dos 
moradores com seus espaços de moradia, convivência e sociabilidade. 

PALAVRAS CHAVE: Habitação Social, Lugar, Identidade, Política Habitacional. 
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ABSTRACT 

The study deals with the architecture and politics of social housing in Brazil and England, presenting the concepts that permeate the 
implantation of housing complexes, housing of social interest and its purposes, the modern city idea and its implantation in both countries , the historical 
chronology of housing policies and a comparative analysis of case studies of each nationality. The purpose of the paper is to demonstrate how and in what 
way the housing policy influenced the architecture and housing production of the both countries, what guidelines in public policies favored housing 
production and, through case studies, to verify how these influences are manifested in architecture.  

In order to reach the objective, a periodization was elaborated and selected housing complexes as representative case studies of each period. 
The conceptual outline will standardize information and guidelines, which will be conducted throughout the work, highlighting what differs in each country 
and what resembles its macro definitions, strategies and interferences in the urban fabric of the city, its implantations and the creation of housing spaces. 
Finally, the analysis of the examples will be based on concepts, mainly involving identity and place, by the recurrence in all neighborhood units, of various 
sizes and conformations, but with the conceptual design function of promoting the integration and the place of the inhabitants with their living spaces, 
coexistence and sociability.  

KEYWORDS: Social Housing, Place, Identity, Housing Policy. 
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INTRODUÇÃO 

APRESENTAÇÃO DO TEMA 

- Delimitação do Tema Objeto de Estudo 

O tema do trabalho é a habitação social, ou habitação econômica. Dentro dessa temática geral, o objeto de estudo é a relação entre arquitetura e política de 
habitação social, e como as políticas habitacionais influenciam a produção, a qualidade e a habitabilidade dos conjuntos habitacionais destinados a 
comunidades de reduzido poder aquisitivo. 

O nome habitação social talvez não seja o mais correto, se pensarmos que toda a habitação deve ter um propósito social, ou seja, socialmente, a habitação 
tem a função de abrigar o ser e sua família e promover relações sociais, culturais e de lazer em seu interior. Desse modo, entendemos que a habitação 
destinada à família de menor poder aquisitivo e financiada ou subsidiada pelo governo, em qualquer esfera, não pode ser denominada, tão-somente, 
habitação social; trata-se de uma habitação que em seu propósito irá assegurar que famílias sem condições financeiras possam recorrer ao mercado 
imobiliário possam ter acesso a um dos direitos básicos universais, que é a moradia digna. 

- Justificativa/Relevância do Tema 

A produção das habitações sociais, principalmente as brasileiras, tem sido motivo de muita documentação e análise, com publicações de pesquisas e estudos 
em artigos e livros e objeto de cursos, congressos e conferências. Entretanto, a partir das revisões bibliográficas, observa-se que a análise das habitações 
quase sempre está baseada em critérios arquitetônicos e urbanísticos, ou socioeconômicos e culturais, não havendo uma junção de toda essa análise no que 
concerne às relações entre os aspectos político-sociais e arquitetônico-urbanísticos. Além disso, a questão da qualidade espacial quase sempre está baseada 
em uma avaliação do pós-construído, sem uma matriz referencial comparativa. 

Observou-se, também, que a análise de tamanho e configuração de espaços e unidades habitacionais e seu arranjo predomina na maior parte dos estudos 
sobre o tema. Desta forma, notou-se uma necessidade premente de se analisar as habitações sob um âmbito mais global no que diz respeito a sua forma, 
volume e implantação, relacionando-as às respectivas políticas habitacionais e tentando comparar por meio de critérios definidos quais habitações estariam 
mais adequadas para a população ali residente. 

O tema da habitação social esteve sempre presente em todas as discussões, ainda mais por ser um direito fundamental no Brasil (atribuição de todos os 
entes federativos seu estudo e produção, principalmente para mercado de menor poder aquisitivo). Desta forma, viu-se a necessidade de agregar maior 
conhecimento na área, analisando-se como a habitação social surgiu e tem sido implantada no Brasil, utilizando-se, como padrão comparativo, um país que 
historicamente conseguiu enfrentar grande parte de seu déficit habitacional utilizando-se de sistemas relativamente similares aos que vêm sendo usados 
pelos brasileiros, ou seja a Inglaterra. 
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- Escopo de Trabalho - Recorte 

Para a análise, foi realizado um recorte espacial, agregando a Inglaterra (através de exemplos em Londres, Liverpool e Milton Keynes) e o Brasil (através de 
exemplos concentrados em Porto Alegre). A escolha das cidades inglesas se deu em virtude da exemplaridade e qualidade das diferentes tipologias lá 
existentes. Já a escolha por Porto Alegre se deu em virtude de seu padrão tipológico diferenciado, mas também, por ser uma cidade em que a política 
habitacional, mesmo baseada na política federal, tentou modificar paradigmas na sua implantação. 

Além disso, a partir de uma revisão bibliográfica prévia das políticas habitacionais dos dois países, utilizou-se um recorte temporal em três fases baseando-se 
em habitações implantadas nas primeiras décadas do século XX, edificações da metade do século XX e edificações mais recentes do final do século XX e 
início do século XXI. As três fases também correspondem à predominância ou hegemonia de paradigmas urbanos e arquitetônicos, sucessivamente a Cidade 
Jardim, a Cidade Moderna e sua revisão, a Cidade Contemporânea, ainda não totalmente constituída. As três fases foram desdobradas em cinco períodos, 
para efeito de periodização e adequação a situações históricas e contextuais específicas dos dois países. 

- Objetivos 

O objetivo principal é analisar como a política habitacional de cunho social evoluiu nos dos países escolhidos para o estudo, Brasil e Inglaterra, e como isso 
repercutiu na arquitetura e no urbanismo dos conjuntos habitacionais promovidos por suas políticas públicas. Considera-se que as políticas públicas, nesse 
caso, além de proverem a população de residências, influenciam em muito, desde as decisões arquitetônicas e urbanísticas até ambientais, sociais e 
institucionais. 

Dentro desse objetivo, a avaliação e análise das habitações se darão, principalmente, pelos critérios de lugar e identidade. Através de conceitos como 
urbanidade, lugaridade e qualidade espacial, serão avaliados se os estudos de caso atendem aos critérios de conferirem uma identidade às comunidades 
que ali habitam, e como se comportaram desde sua concepção projetual até os dias atuais, no atendimento às necessidades da população ali instalada. 

Esse objetivo se desdobra em alguns objetivos auxiliares ou secundários: 

- Objetivo de documentar, analisar e comparar habitações de interesse social no Brasil e Inglaterra, colaborando no conhecimento do tema; 

- Objetivo de desenvolver e testar um método de avaliação no qual os projetos escolhidos são examinados e cotejados, através de uma ficha técnica 
baseada em critérios e definidos no marco teórico conceitual, como uma contribuição metodológica. 

Nesse sentido, a habitação social será analisada no decorrer dessa dissertação verificando se cumpre somente a função de abrigar uma família, ou se tem a 
função ampliada de ser uma moradia, ou seja, constituir um lar para essas famílias. Não se pode esquecer, conforme serão demonstradas, as diferenças 
entre uma habitação e uma moradia (lar). “Habitação significa o ato ou efeito de habitar, lugar que se habita, moradia, vivenda ou direito real que tem uma 
pessoa e sua família” (Villa, 2013, p. 36). Diferentemente, o conceito de lar envolve transformar a habitação em um espaço com sua identidade e 
personalidade própria, vinculadas aos moradores. 
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O objetivo de avaliar esses empreendimentos, em um comparativo entre Brasil e Inglaterra não é o de qualificar ou quantificar os empreendimentos pela 
sua identidade local. Nota-se que a preocupação de identidade local foi sendo adquirida com o tempo e perpassou um período em que ambos os países 
produziram unidades sem qualquer relação com seu público alvo.  

MÉTODO  

- Metodologia de Pesquisa 

Inicialmente, foi elaborada uma periodização da política habitacional brasileira e inglesa, através de marcos políticos e/ou econômicos que poderiam ter 
modificado o sistema de produção habitacional nos dois países. Esses períodos, embora marcantes nas diferentes fases da política habitacional de ambos os 
países, não podem ser considerados estanques, já que, para que um se iniciasse, foram necessários alguns pré-requisitos no período anterior. Dessa forma, 
para facilitar metodologicamente, apresenta-se no Quadro à página seguinte, a periodização estabelecida. 

Para melhor análise, definiu-se, a partir da periodização as suas tipologias principais e procurou-se em cada um dos contextos os exemplos que melhor 
identificariam cada fase, em uma busca por exemplares mais significativos e representativos da ideologia em cada período. 

A partir de então, fez-se uma breve revisão bibliográfica, levantando-se a documentação já existente sobre as políticas públicas, especialmente focadas nas 
políticas habitacionais e sua produção, através de um estudo sobre os conjuntos e as diferentes tipologias dos dois países. 

Além da revisão bibliográfica do tema, utilizou-se de visitas “in loco” nos exemplos escolhidos e, também, depoimentos. Foi realizada uma entrevista no 
Cambridge Centre for Housing and Planning Research, da Universidade de Cambridge, no mês de fevereiro de 2014, com o pesquisador associado ao Centro 
Michael Jones, com larga experiência em política habitacional inglesa e construção de habitações populares. Em seu foco de pesquisa estão renda, 
acessibilidade e sistema de benefícios de bem-estar na habitação social, e ele estava à época trabalhando em dois projetos para o Welsh Assembly 
Government, em política de baixo custo e bem-estar na habitação social. Antes de ingressar no Centro, ele já possuía uma vasta experiência como oficial 
sênior e chefe de habitação do governo local e de departamentos de construção. Por último, ele é membro do Conselho de Hounslow Homes, da Arm’s 
Length Management Organisation e da London Borough of Hounslow.  

Por último, a análise comparativa entre o Brasil e a Inglaterra não tem o objetivo de demonstrar quais são os melhores exemplos de habitação social em 
cada país, mas cotejá-los. O Brasil apresentou, inicialmente, uma defasagem notória em relação á Inglaterra. A partir dos anos 30-40 do século XX, os dois 
países passam a apresentar uma situação muito próxima, com a hegemonia dos preceitos do movimento moderno, até os anos 60-70. Entretanto, ao longo 
dos anos, principalmente no final do século XX, observa-se um retrocesso urbano-arquitetônico nas políticas habitacionais brasileiras, utilizando-se de 
modelos urbanos e edilícios que desconsideraram a função principal da habitação social, que é a de promover um lar para as famílias carentes, contribuindo 
para a deterioração da cidade brasileira. 
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BRASIL INGLATERRA 

PERÍODO HISTÓRIA/URBANISMO PRODUÇÃO PERÍODO HISTÓRIA/URBANISMO PRODUÇÃO 

Até 1930 
República Velha 

Empreendedores 
Particulares 

Cortiços 
Vilas Operárias 

Até 1920 
Início do Urbanismo 

Humanista 
Garden City Movement 

Cortiços 
Vilas Operárias 

Cidades Jardim (primeiras 
experiências) 

Entre 1930-1964 
Governo Vargas 

Intervenção Estatal 
Influência Modernista 

IAP’s 
Cidades Jardim 

Fundação Casa Popular 
Cidade Moderna 

Entre 1920-1945 
London County Plan 
Greater London Plan 

Partido dos Trabalhadores 

Cidades Jardim 
Cidade Moderna 

(primeiras experiências) 

Entre 1964-1988 

Regime Militar 
Criação do Banco Nacional 

de Habitação 
Atuação do Banco Nacional 

de Habitação 
Sistema Financeiro de 

Habitação 
Movimento democrático 

COHAB’s, 
INOCOOPS 

Associações de Categorias 
Auto-construção-mutirão 
DEMHAB (Porto Alegre) 

Conjunto tipo “BNH” 

Entre 1945-1979 

New Towns Act 
Influência do Team 10 

Novo Brutalismo 
Housing Policity 
Welfare State 

Populismo 

New Towns 
Grandes Conjuntos 

Habitacionais 
(Housing States) 

Entre 1988-2009 

Constituição de 1988 
Instituto Cidadania 

Sistema Nacional de 
Habitação 

Estatuto das Cidades 
Ministério das Cidades 

Projeto Moradia 
Pró-Moradia 

Apoio à Produção 
Programa de Arrendamento 

Residencial - PAR 

Entre 1979-2000 

Partido Conservador 
Margaret Thatcher 

Housing Act 
Right to buy 

New Urbanism 
Associações Habitacionais 

Projetos de renovação Urbana 
Urban Development 

Corporation 

Após 2009 
Lei do Programa Minha 

Casa, Minha Vida 
Trabalho Técnico-Social 

PMCMV Após 2000 
Promoção Social 

Tony Blair 
Housing Benefit 

Regeneration 
Affordable housing 

Quadro 01 – Quadro Resumo da periodização entre Brasil e Inglaterra na área da habitação de interesse social 
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- Metodologia de Análise 

O trabalho tratou de delinear uma matriz de análise, baseada em diretrizes e critérios de avaliação. Inicialmente, no Projeto de Pesquisa, foram definidas 25 
Diretrizes, cada uma com cerca de 7 critérios, gerando uma matriz de análise muito extensa, com a intenção de estabelecer pontuações numéricas. Na 
qualificação do Projeto, entendeu-se que a análise numérica poderia gerar critérios empíricos de avaliação, principalmente no que concerne à pontuação 
pela existência ou não de tais critérios e, desta forma, sugeriu-se a utilização de um menor número de Diretrizes e Critérios, abandonando-se a pretensão de 
quantificação. 

Decidiu-se, então, pelo estabelecimento de três Diretrizes principais: a Diretriz de Ocupação/Implantação, a Diretriz Tipo-Morfológica e a Diretriz de 
Infraestrutura e Equipamentos. 

Para cada Diretriz, decidiu-se por certo número de critérios ou variáveis, possíveis de análise qualitativa, sem pontuação numérica. Para isso, as variáveis 
foram selecionadas em função da possibilidade de estabelecerem critérios de atendimento, ou não, a determinadas demandas ou exigências relacionadas à 
qualidade espacial, urbanidade e identidade. 

O objetivo de adotar critérios, alguns de ordem projetual arquitetônica/urbanística e outros de ordem social é o de realmente poder avaliar qual o conceito 
por detrás daquele empreendimento, ou seja, qual a ideologia de cada empreendimento, se é o de promover uma moradia adequada e digna àquela 
comunidade ou se é o objetivo de simplesmente suprir o déficit habitacional, sem qualquer preocupação com a comunidade que ali se instalará. Entretanto, 
cabe ressaltar que os resultados oriundos deste método são indicativos e não absolutos, pois poderia haver a atribuição de ponderações, já que alguns 
critérios são mais relevantes que outros, gerando uma pontuação experimental, alertando-se dos riscos envolvidos em uma matriz numérica. 

De fato, a partir dessas diretrizes multi-criteriais, a análise de cada estudo de caso irá determinar a maior ou menor qualidade espacial e identidade daquele 
projeto social. A ausência ou presença de cada um dos indicadores permitirá, em sua análise global, determinar o grau de identidade e lugaridade de cada 
estudo de caso, não meramente somando matematicamente, mas sim conceituando que a presença ou ausência de determinado indicador irá conferir 
maior ou menor identidade. Assim, à análise objetiva de indicadores, segue-se a análise qualificada de cada caso, agregando critérios tipo-morfológicos, 
espaciais, ambientais e funcionais. 

Com esse critério, utilizando-se de variáveis que denotam a habitabilidade, consegue-se estipular e qualificar os empreendimentos. De fato, não se podem 
dimensionar matematicamente os conjuntos habitacionais, mas se consegue qualificá-los com relação à sua forma de habitar.  

Entende-se que a apropriação do espaço e a identificação da comunidade com sua moradia propicia que ela se sinta responsável pela manutenção da 
edificação, com isso, evitando a degradação urbana e predial do bairro e da área em que está localizado. 
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Para tanto, foram analisados os estudos de caso diante das seguintes Diretrizes: 

a) Diretriz de Ocupação/Implantação: implantação urbanística do conjunto habitacional e sua localização e acessibilidade. 
a.1) Localização em área urbana com (sem) infraestrutura; 
a.2) Localização em área afastada do Centro Urbano com (sem) infraestrutura; 
a.3) Localização em área rural ou não-urbanizada – bairros ou cidades novas; 
a.4) Conjunto Habitacional com (sem) maior densificação; 
a.5) Conjunto com (sem) pavimentação das vias de acesso e vias internas; 
a.6) Conjunto com (sem) vias para pedestres e ciclovias; 
a.7) Implantado em área com (sem) transporte público em um raio de até 500 metros. 

b) Diretriz Tipológica e Morfológica: tipologias e diversidade tipológica, morfologia. 
b.1) Conjunto Habitacional de edificações multifamiliares; 
b.2) Conjunto Habitacional de habitações unifamiliares (casas); 
b.3) Conjunto misto, com diversidade tipológica ou tipo-morfológica; 
b.4) Diversidade e variedade tipológica e de configuração (tipos, metragens, agregação); 
b.5) Privacidade entre unidades e orientações (condições de orientação); 
b.6) Uso dos pavimentos térreos e relações de vizinhança; 
b.7) Unidades habitacionais adequadas para pessoas portadoras de necessidades especiais. 

c) Diretriz de infraestrutura: disposição e presença de equipamentos urbanos, comunitários e redes básicas de infraestrutura urbana. 
c.1) (Não) Atendimento por equipamentos públicos (creches, escolas, posto de saúde, posto policial); 
c.2) (Não) Atendimento por equipamentos comunitários (centro comunitário, quadras de esporte); 
c.3) (In) Existência de áreas internas de lazer, parques e praças; 
c.4) (In) Existência de vagas e espaços para veículos automotores; 
c.5) (In) Existência de Sistema de Saneamento (água e esgoto); 
c.6) (In) Existência de sistema de coleta ou tratamento de resíduos; 
c.7) (In) Existência de sistema de contenção pluvial – drenagem. 
 

Nota-se, ao longo dos exemplos, que aqueles empreendimentos com maior identidade e maior possibilidade de identificação com os atores sociais ali 
instalados (moradores) permite que a comunidade se aproprie e preserve aquele espaço. Quanto menor sua apropriação por parte da população instalada, 
maior seu grau de deterioração. Não se trata aqui de simplesmente uma política pública de preservação e manutenção dos empreendimentos, mas se nota 
que, com a apropriação dessa comunidade, ela preserva mais e, ao mesmo tempo, impede sua deterioração.  
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- Referencial Teórico e Conceitual 

Como base de conceituação para as análises, brevemente, serão apresentados os principais conceitos na área da habitação de cunho social no que se 
refere à sua concepção e teorização. Como, os conceitos ora expostos têm a função de permitir uma discussão ampla a respeito do tema, conceituar-
se-á, preliminarmente: 

a) o que entendemos por uma política da habitação social; 
b) o que é uma habitação de interesse social e qual a função de uma habitação de interesse social (seu público alvo, seu financiamento e sua 

funcionalidade);  
c) a Cidade Moderna, que será, ao longo da dissertação mencionada inúmeras vezes, com relação à Unidade de Vizinhança, funcionalidade, distritos; 

e 
d) a habitabilidade, qualidade espacial, urbanidade, Teoria do Lugar e a Identidade, que serão os conceitos pelos quais serão avaliados os conjuntos 

habitacionais. 

- Conceituação Inicial 

O objetivo de uma habitação social é prover as famílias de menor poder aquisitivo de um lar para suas famílias, além de evitar loteamentos 
clandestinos, irregulares e sem infraestrutura adequada que venham a promover a degradação do ordenamento urbano e a insegurança jurídica e 
estrutural. A ocupação de áreas de risco, como morros, áreas inundáveis ou terrenos de preservação ambiental acabou por gerar nas grandes 
metrópoles um distúrbio urbano. Esse distúrbio degrada a ordem social e dar insegurança a esses moradores que se abrigam em qualquer terreno que 
reste do parcelamento do solo urbano consolidado. Isso, além de poder gerar problemas de ordem ambiental, urbana, econômica, infraestrutura, 
política, degradando a própria figura da pessoa humana, que dignamente não possui um espaço que pode ser chamado de “seu”.  

Portanto, o objetivo principal de um governo que se preocupe em eliminar o déficit habitacional, está tanto na questão constitucional do país, com o 
fornecimento de moradia digna a todos seus habitantes, bem como o de politicamente, poder garantir seus votos e/ou sua defesa política perante às 
classes menos favorecidas.  

A função principal da política habitacional refere-se a permitir que todos tenham acesso à moradia, à habitação. Além disso, outra função para a 
habitação social promovida nos moldes urbanos adequados é o de eliminação de bolsões de pobreza das grandes cidades, de maneira que, mesmo 
sabendo-se que ali está localizada uma comunidade de menor poder aquisitivo, está urbanisticamente incorporada ao traçado viário, aos serviços de 
infraestrutura, tais como redes de saneamento, linhas de transporte coletivo, sistema de saúde, educacional, dentre outros. O objetivo, por detrás do 
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fornecimento da habitação, também inclui a minimização ou a mitigação dos impactos sociais e econômicos da inserção de comunidades no tecido 
urbano das cidades.  

Não se pode esquecer, ainda, que a promoção da habitação social é uma atividade política. Tal finalidade, pode-se observar historicamente, acabou 
sendo o grande mote na produção habitacional. Governos mais assistencialistas tendem a promover maior número de habitações, enquanto governos 
mais liberais afastar, de certa maneira, da produção habitacional subsidiada, remetendo às soluções de mercado.  

Convém ressaltar que a habitação de interesse social não é destinada, exclusivamente, aos favelados ou pessoas que estejam na margem da economia 
nacional. A habitação de interesse social é toda aquela habitação que possua uma intervenção do governo em seu valor final, seja através de subsídio, 
financiamento, promoção ou empréstimo. A habitação de interesse social, no Brasil, por exemplo, inclui habitantes de diferentes classes sociais, 
permitindo que a classe média, média-baixa e baixa seja beneficiada com os empreendimentos.  

Assim, os programas habitacionais não são exclusivamente para a construção de novas moradias, sendo destinados, também, para a urbanização de 
lotes, reforma de residências existentes, dentre outras linhas de financiamento.  

Na Inglaterra, por exemplo, o programa habitacional e a política habitacional envolvem, também, a promoção de construção de imóveis para o 
inquilinato. Há, também, a promoção de imóveis para associações de moradores, para os sem tetos e pessoas que sofreram com situações climáticas 
e refugiados, dentre outros.  

Em relação ao financiamento e execução da habitação, os responsáveis são todas as esferas governamentais. Isso ocorre através de um subsídio 
econômico, seja a redução dos juros, a listagem de pessoas a serem promovidas, a concessão de subsídio direto ou desconto, dentre outras formas. O 
governo, em virtude de suas obrigações constitucionais, cede em alguma forma econômica e promove politicamente, sua produção habitacional.  

Resumidamente, pode-se utilizar o conceito da política habitacional desenvolvido e exposto no Plano Estadual de Habitação do Rio Grande do Sul 
1964 – 1983, que sintetiza os conceitos mundialmente adotados na política habitacional para a elaboração do Plano de Habitação. O Plano considera 
que:  

a) “A habitação é um direito fundamental do homem e da família, um elemento básico de seu padrão de vida e um fator condicionante de 
integração de seus moradores no seio da família e entre estes e toda sociedade;  

b) O problema da habitação é eminentemente social, mas vinculado tanto em suas causas como na sua solução, a vários setores, notadamente o 
econômico e financeiro;  
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c) A realidade habitacional do país não pode ser vista isoladamente; ela está condicionada aos estágios de desenvolvimento econômico e social, 
entendidos aqui como um processo mais amplo e complexo, onde, além dos diversos fatores que o caracterizam, são consideradas as mudanças 
de convivência, a integração social da família e do indivíduo na comunidade, enfim, a tomada de consciência, pelas populações, de sua 
responsabilidade socioeconômica do país;  

d) A responsabilidade social é de todos – governo e povo – individual e coletivamente, mas tratando-se de problema de grande repercussão e 
magnitude como é o de habitação, as iniciativas devem ser disciplinadas e coordenadas em um plano geral orgânico, funcional e realista, cuja 
iniciativa deve pertencer à esfera governamental;  

e) A solução do problema em forma só de assistência, concedendo paternalisticamente a casa, não é exequível nem desejável; deve ser equacionado 
em termos determinados pela realidade social, conhecido através de pesquisa dos fatos e em termos financeiros, de acordo com a capacidade 
econômica das famílias e com o número de seus membros;  

f) Da realidade financeira, decorre a impossibilidade de resolver o problema em curto prazo, determinando um planejamento em longo prazo e a 
consequente hierarquização de prioridades de atendimento, que deverá fundamentar-se em critérios racionais e técnicos, procurando atender às 
necessidades mais urgentes e evitar a formação de novos problemas sociais;  

g) A realização de um plano de habitação deve ser de responsabilidade de um único órgão, com autonomia financeira, a quem deverá estar 
vinculado todo o planejamento e distribuição de investimentos previstos na programação habitacional.” 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

1 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Plano Estadual de habitação: 1964-1983. 1964.  
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CAPÍTULO I – MARCO TEÓRICO-CONCEITUAL E CONTEXTO 

 

1.1. Contexto Histórico 

Em relação à cronologia história da habitação social, no final do século XIX e início do século XX, as soluções habitacionais nas cidades dos países 
industriais consistiam em cortiços, geralmente próximos das grandes indústrias ou de polos industriais. As cidades, desde a Idade Média, possuíam um 
núcleo central e esse núcleo agrupava funções administrativas, comerciais e, depois, industriais e as regiões habitacionais iam se agregando a esse 
núcleo urbano, de maneira periférica, contornando o núcleo e se afastando cada vez mais das atividades centralizadoras. Ao longo dos anos, foi 
ocorrendo um distanciamento das regiões habitacionais mais voltadas para a população carente, pois os terrenos mais afastados eram menos 
onerosos e, com isso, obviamente, as pessoas iam se distanciando dos centros urbanos, em uma região periférica intermediária entre o campo e a 
cidade.  

Essas organizações habitacionais, organizadas em forma de inquilinato, espraiaram-se por diversas grandes cidades, adquirindo várias denominações, 
tais como os slums londrinos, os tenements nova-iorquinos, as Mietkasemen berlinenses e os cortiços brasileiros. Nesta mesma época, muitos 
consórcios cooperativos, não-governamentais, iniciaram operações imobiliárias de pequenos investidores, conformando pequenas vilas operárias. 
Então, nesta época, perpetuou-se o convívio entre cortiços, informais, com vilas operárias formalizadas desenvolvidas por pequenos grupos, 
chamados, na Inglaterra, de Building Societies, e loteamentos populares.  

Cabe ressaltar que tanto as vilas operárias e loteamentos como os cortiços possuíam situações precárias de habitabilidade, com generalizada falta de 
infraestrutura e de serviços. Além da excessiva densificação destes espaços, a qualidade de vida e os padrões sanitários eram muito baixos, já que a 
quase totalidade das famílias de baixa renda pagava um alto aluguel para permanecer nestes espaços, que eram os únicos possíveis de habitar com 
menor custo no período.  

Portanto, o Estado resolveu intervir na questão habitacional, de modo a tentar erradicar essa situação que estava deteriorando o tecido urbano, além 
de serem focos de doenças e problemas sociais. Primeiramente, simplesmente erradicando as comunidades mais centralizadas, afastando-as dos 
centros urbanos. Depois, acabou resolvendo produzir habitações de modo a tentar remover as famílias das regiões e, ao mesmo tempo, propiciar 
novos espaços para elas. 
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Na virada do século XIX para o século XX, essencialmente, um forte movimento operário acabou por reivindicar que o Estado produzisse moradias e 
também assumisse o controle dos aluguéis. Em Londres, em 1909, iniciou-se uma parceria do poder público com construtores privados para a 
produção de habitações na região periférica metropolitana. No entanto, como a produção foi inferior ao número de moradias eliminadas, até 1913 a 
população das áreas deterioradas apenas aumentou. 

Logo após, com a Primeira Grande Guerra Mundial e, posteriormente, com o retorno dos combatentes, a população carente na região de Londres 
apenas aumentava e, juntamente com ela, os aluguéis, o que acabou pressionando o Estado a criar em 1919 a Lei de Habitação e do Planejamento 
Urbano que acabou garantindo, além do controle rentista, subsídios para a produção habitacional, culminando com mais de 763.000 moradias 
construídas até 1934. 

De fato, a questão de projetar uma nova área habitacional em uma cidade é uma atividade recente, do final do Século XIX. Esta atividade se 
consolidou, a partir de 1910, aproximadamente, quando estudiosos, teóricos, arquitetos e urbanistas começaram a questionar a necessidade de 
acréscimo populacional, em virtude do êxodo rural e, ao mesmo tempo, a partir da industrialização maciça, em que as grandes cidades passaram a ter 
seu sistema urbano desconstruído pela grande massa populacional que migrou para as cidades. 

Na primeira década do século XX, Raymond Unwin e Barry Parker projetaram o Hampstead Garden Suburb em Londres, em um conceito de 
estandardização, com a teoria de Garden City (Cidade Jardim), consolidando-se como uma das primeiras experiências inglesas. 

Teoricamente, através de Ebenezer Howard, foi proposto desde o final do século XIX que a falta de planejamento urbano desequilibrava toda a 
estrutura espacial dos centros urbanos, principalmente no âmbito da estrutura instalada, saneamento básico, desigualdade no acesso às terras 
urbanas, dentre outros aspectos, diversos teóricos estudaram urbanismo e a arquitetura oriunda e adequada a esse urbanismo. Esse não 
planejamento propiciava uma região habitacional desprovida do caráter de coletividade, havendo uma desorganização do espaço comunitário, espaço 
este que deveria ser a região central de toda a configuração urbana.  

O que Howard propunha era a criação de uma rede de cidades-jardim, pequenos “bairros” com população de 32.000 habitantes (CASTELLO, 2008) em 
que, através de uma rede viária conectadora previa-se que cada bairro tivesse sua independência, mas também com maior relação a um núcleo 
central, concentrando as atividades administrativas, serviços e equipamentos de maior porte. Essa unidade central conectadora e centralizadora teria 
em seu entorno, ainda, a região rural com produção agrícola de abastecimento e equipamentos urbanos, que necessitassem maiores dimensões 
territoriais.  

A proposição de Howard propiciava uma descentralização das regiões centrais, na medida em que cada “bairro”, ou pode-se denominar de unidade de 
vizinhança, abarcaria os serviços mínimos e essenciais àquela pequena comunidade. Ainda, propiciaria um retorno da população para as regiões 
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periféricas, ou seja, o afastamento das habitações para zonas com infraestrutura instalada, com sistema viário conectador, mas, também, sem 
sobrecarregar os núcleos centrais dessas urbes.  

O que Howard propõe é descrito claramente por CASTELLO: “Adota a forma circular, com o centro 
dominado por um jardim, também circular, contornado pelos edifícios que compõem o centro 
cívico-administrativo (prefeitura, biblioteca, hospital, teatro, museu e sala de concertos). A 
ocupação se dá em anéis concêntricos, em um esquema centro-periferia, com a área central 
reservada aos usos coletivos, o importante parque central abraçando o centro cívico-administrativo 
e se estendendo até o anel de comércio – o crystal palace – que também é previsto para funcionar 
como área coberta de recreação no inverno e por isso mesmo faz o contorno do parque em toda a 
sua extensão, os anéis reservados aos quarteirões residenciais interrompidos pela grande avenida 
parque, um enorme espaço aberto povoado de equipamentos comunitários como igreja e escola, 
além de vários tipos de praças, playgrounds, jardins e áreas de jogos. O anel externo, reservado ao 
uso industrial, é atendido por uma linha férrea circular com pontos de parada nas intersecções com 
as avenidas radiais.” (CASTELLO, 2008, p. 47) 

O modelo espacial proposto por Howard possui seis fatias triangulares, denominados distritos, com 
vias radiais, sendo que cada fatia poderia atingir uma população de 6.000 (seis mil) habitantes 
consolidando uma espécie de Unidade de Vizinhança (termo este até então não utilizado). Em seu 
modelo, Howard anteviu diversos elementos da depois denominada Unidade de Vizinhança: 
separação entre usos residencial e comercial, abastecimento com serviços em cada distrito, 
separação do tráfego de passagem do tráfego interior de cada distrito e a localização de 
equipamentos coletivos nas regiões centrais, no núcleo das cidades.  

As teorias de Howard começaram a se difundir a partir das primeiras décadas do Século XX, 
consolidando diversas cidades modelo como as cidades jardim de Unwin e Parker que estavam 
sendo postas em prática na Inglaterra e, depois, na França e Estados Unidos. Entretanto, foi 
Clarence Perry que em seus estudos, entre 1920 e 1929, aprimorou o conceito da Unidade e sua 
teoria de vizinhança, a partir de um estudo do planejamento territorial de Nova York. 

Em seus estudos, conforme apresentados por CASTELLO, Perry define seis princípios básicos para 
compor a Unidade de Vizinhança, sejam eles: 

Figura 01 – Esquema de Cidades-Jardim (CASTELLO, 2008) 

Figura 02 – Um distrito do Plano de Howard (CASTELLO, 
2008) 



ARQUITETURA E POLÍTICA DA HABITAÇÃO SOCIAL: BRASIL E INGLATERRA 

23 

a) Escola: a partir da ideia de que uma escola fundamental atende, no máximo, 5.000 habitantes e 
que ela é o ponto focal da comunidade, a mesma deve estar localizada em posição central em um 
parque, em conjunto com demais equipamentos comunitários; 
b) Espaços Abertos: 10% da área da Unidade de Vizinhança devem ser destinados a espaços de 
recreação e lazer; 
c) Equipamentos Comunitários: devem ser agrupados na área central da cidade, junto à Escola e á 
praça pública; 
d) Áreas Comerciais: devem ser dispostos nos cruzamentos das vias arteriais, de tamanho, perfil e 
porte adequados à clientela da Unidade de Vizinhança; 
e) Limites: vias arteriais e rotas de grande fluxo (highways e freeways) não devem cruzar as 
regiões residenciais, funcionando como limites das Unidades; 
f) Vias Locais: devem ser projetadas com gabarito que motive somente o uso local com baixo fluxo 
de veículos e evitando o tráfego de passagem. 

Faticamente, a teoria de Perry consolida que uma Unidade de Vizinhança tem a função de ser uma 
célula de bem viver, ou seja, um espaço com habitações, equipados com atividades 
complementares (como escolas na região central). A Unidade de Vizinhança se estrutura em função 
da escola central, preponderando que os deslocamentos diários entre habitações e escolas 
(incluindo o distrito comunal da unidade – serviços e demais equipamentos) girem em um círculo 
de 400 metros que seria justamente o raio de influência desses equipamentos. 

Nessa linha de pensamento, essas células de viver consolidaram diversos projetos de cidades ao 
longo do século XX, perpassando desde novas cidades planejadas até requalificações e 
remodelações de antigas cidades. Essas figuras novas geradas a partir do século XX são baseadas 
em exemplos ingleses dos séculos XVIII e XIX com melhoramentos a partir do novo século. Como 
exemplos de cidades com bairros na linha de Cidades-Jardim, podemos citar Liverpool, na 
Inglaterra. 

Em Liverpool, muitos desses empreendimentos se aproximam mais dos antigos loteamentos 
operários periféricos, as “by law streets” do Século XIX, do que dos conceitos de cidade-jardim. 
Nesse sentido, poderiam ser considerados casos de insucesso. Construída na linha de abastecer a 

Figura 04 – Bairro residencial Liverpool – arquivo pessoal 

Figura 03 – Unidade de Vizinhança Perry (CASTELLO, 2008) 
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classe operária das novas cidades industriais, Liverpool tem uma região habitacional horizontal 
muito extensa, com diversos empreendimentos, executados, quase em sua totalidade por casas em 
fita. Suas casas, quase todas similares em arquitetura e volumetria, estão implantadas em 
pequenos lotes, com um pequeno jardim frontal (ou inexistente) e um pequeno jardim na parte 
posterior. Em sua totalidade, ainda, as casas são sobrados de dois pavimentos, diferenciando-se, 
tão-somente por janelas em sua parte frontal (em estilo bay window) e revestimentos de paredes 
(tijolos aparentes, rebocadas ou revestidas de pedras ou outros materiais). 

Entretanto, o que mais chama a atenção nesses empreendimentos habitacionais, espalhados pela 
cidade de Liverpool, é justamente sua falta de identidade. Como em diversas cidades europeias, 
além das inglesas, objeto de estudo, esses conjuntos habitacionais, embora dispunham de boas 
condições de infraestrutura instalada (vias pavimentadas e saneamento básico) não podem ser 
considerados os melhores exemplos urbanísticos. Isso se deve à forma de parcelamento do solo 
idêntica, com quadras iguais, sistema viário de mesmo gabarito, com poucos espaços abertos e 
equipamentos comunitários dispostos em espaços sem critérios de centralidade ou qualquer 
elemento que dê identidade aos locais. 

Na teoria, um dos grandes arquitetos da época, Charles Edouard-Jeanneret, mais conhecido como 
Le Corbusier, em 1925 em sua primeira cidade modelo interpreta e tenta impor, na prática, a 
questão da unidade de vizinhança e das cidades-jardim, em seu Plan Voisin para Paris. De fato, em 
sua tentativa tenta propor monofuncionalidade de regiões, sugerindo uma proximidade com o 
campo com baixas densidades e limitação de tamanhos das cidades.  

A teoria da Cidade Moderna surge nesse período (1920-1930) em função de uma crítica ao 
urbanismo tradicional, em uma tentativa racional de projetar e definir uma nova cidade. Tais 
intentos de teorização, que foram consolidados e colocados em prática pelo mundo, tinham a 
função principal de questionar o modelo conceitual da cidade tradicional, eliminando a rua e o 
quarteirão de ocupação periférica, ou criando a monofuncionalidade, ou definindo pelo 
zoneamento de funções, regiões para algumas atividades, enfim, maneira de se propiciar que a 
cidade moderna, ou a nova cidade, seja distinta da cidade tradicional baseada em um centro 
histórico e bairros periféricos. 

Figura 05 – Bairro Residencial Liverpool – arquivo pessoal 

Figura 06 – IAPI Porto Alegre na sua construção (Fonte: 
Skyscrapercity) 



ARQUITETURA E POLÍTICA DA HABITAÇÃO SOCIAL: BRASIL E INGLATERRA 

25 

Nessa época, principalmente no período entre guerras mundiais, surgem propostas de 
industrialização da construção. Corbusier, em uma tentativa de suprir o grande déficit de 
habitações, propõe a estandardização das cidades, com a produção em série de habitações. De 
uma maneira organizada, maciça e intensa, Le Corbusier propõe, por exemplo, a destruição de 
centros históricos em favor de construir habitações para a população carente de moradias.  

Os CIAM consolidaram essas discussões sobre a cidade, seus problemas e formas de resolvê-lo. Os 
princípios foram enunciados na Carta de Atenas, e em uma teorização de que os problemas devem 
ser resolvidos mudando o sistema até então estabelecido como padrão de urbanização. A partir do 
primeiro CIAM, em 1928, as cidades foram intensamente criticadas quanto à sua configuração em 
formato de quarteirões, falta de zoneamento funcional, de hierarquia viária, etc.  

Nessa linha, complementando e trazendo para a realidade do Brasil, grandes conjuntos 
habitacionais surgiram nas capitais brasileiras, destinados às classes operárias. Esses 
empreendimentos iniciados na primeira metade do século XX, tinham como finalidade abrigarr os 
operários das fábricas do boom industrial brasileiro. Aproximando ainda mais, em Porto Alegre, um 
desses grandes conjuntos construídos e que se tornou referencial brasileiro, além de ser patrimônio 
histórico, trata-se da Vila do IAPI. Este será um dos cases estudados. 

Na consolidação da cidade moderna, por último, as Unidades de Vizinhança passaram a ser 
estudadas e difundidas, em uma tentativa de propiciar que os bairros dispusessem de toda a 
infraestrutura mínima necessária para sua subsistência, como escolas, postos de saúde, comércio 
local e serviços, dentre outros. A Unidade de Vizinhança é aplicada como uma forma de 
descentralizar os grandes centros urbanos, propiciando que a comunidade se desloque menos 
pelas cidades em busca de itens básicos de sua sobrevivência, conectando-as por intermédio de 
grandes eixos viários para a junção de diversas Unidades de Vizinhança em torno de um centro. 

A Unidade de Vizinhança também foi estudada como forma de preservar a comunidade local, 
promover sua integração, permitir que as pessoas se identifiquem com o local em que habitam e 
promovam a interação social. A interação social aqui preconizada propiciaria um conceito de 
identidade, de espelhamento de que aquela comunidade está inserida em uma pequena 
comunidade e que está inserida na cidade, de maneira socialmente correta. 

Figura 07 – Imagem do Plan Voisin para Paris (CASTELLO, 
2008) 

Figura 08 – Unidade de Vizinhança – superquadras de 
Brasília/DF (CASTELLO, 2008) 
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Claro que, apenas como citação, nessa época e posteriormente, os conceitos do movimento 
moderno foram se difundindo, gerando modelos típicos do urbanismo moderno, como o Conjunto 
Residencial Pedregulho (1947), projeto de Affonso Eduardo Reidy (que pode ser considerada uma 
Unidade de Vizinhança vertical), a cidade de Brasília de Lúcio Costa, a cidade de Chandigarh de 
Corbusier, dentre outras. 

 

1.2. Teoria do Lugar, Identidade e Urbanidade 

Em relação aos conceitos principais que serão a base para as avaliações dos estudos de caso e dos 
projetos habitacionais, a Teoria do Lugar, a Identidade e a Moradia Digna serão levados em 
consideração na matriz de avaliação. Estes conceitos, singelamente descritos a seguir serão a base de 
todas as análises que se farão sobre os Estudos de Caso. 

A Teoria do Lugar é discutida por inúmeros autores e está intimamente à territorialidade e, também, 
à identidade do lugar. Nesse sentido, podemos citar diversos autores que teorizam sobre o tema, 
sendo que um dos mais simples entendimentos pode ser considerado o do arquiteto Aldo Rossi.  

Rossi entende que o lugar, ou como ele nomeia locus, trata-se daquela “relação singular mas universal que existe entre certa situação local e as 

construções que se encontram naquele lugar” (ROSSI, 2011, p. 147). De fato, com essa definição fica claro que Rossi entende que para se ter lugar, ou 
como denomina Lineu Castello, a Lugaridade, necessita-se, obrigatoriamente, que aquele espaço e que as construções que estão espraiadas no sítio 
estejam intimamente ligados. Essa ideia de locus, perpassando por diversos teóricos desde a Idade Média, dentre eles Palladio, Milizia, Viollet-le-duc, 
Max Sorre e Halbwachs, definiu que um espaço somente será um lugar na medida em que promova uma relação social e cultural entre o espaço e as 
pessoas, bem como uma relação de identidade, discutida posteriormente nesse mesmo capítulo.  

Rossi, ainda, exemplificando com relação aos pontos singulares de um determinado sítio, ou seja, aqueles pontos que identificam, definindo espaços 
dentro de um espaço maior e, com isso, definindo lugares claros em um sítio maior. De fato, ele exemplifica utilizando-se das praças renascentistas, 
em que “o lugar da arquitetura, a construção humana, adquire um valor geral de lugar e de memória, porque assim fixado numa hora única; mas essa 
hora também é a primeira e mais profunda noção que temos das praças da Itália, estando, pois ligada à mesma noção de espaço que temos das 
cidades italianas.” (ROSSI, 2011, p. 149).  

Figura 09 – Conjunto Residencial Pedregulho – implantação 
(CASTELLO, 2008) 
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A identidade, além de inserir-se na questão urbana, insere-se, também, na escala arquitetônica. Pode-se, por exemplo, observá-la na apropriação e 
organização da sala de estar de uma habitação. Embora o perímetro de uma sala de estar seja o mesmo, cada família apodera-se e a identifica de uma 
maneira, mudando o número de assentos e o tamanho dos móveis, conforme o número de moradores, baseados nas características de cada núcleo 
familiar, em que a disposição e as necessidades dos móveis alteram-se.  

Kevin Lynch também corrobora com a ideia quando teoriza sobre os marcos da cidade. Um marco específico de uma cidade, conforme o potencial de 
propiciar memórias coletivas ou individuais, pode provocar o surgimento de um lugar, ao invés somente de um espaço. Além disso, a identidade visual 
de uma cidade ou de um bairro está composta por sua imagem ambiental, ou seja, uma cidade a partir de uma identidade definida, com estrutura e 
significado para os seus moradores, pode propiciar o surgimento de um lugar e não somente de um espaço.  

Lynch explicita, de forma objetiva, como se dá essa percepção ambiental, essa imagem criada no (in)consciente do observador, da pessoa que vivencia 
aquele espaço ou ambiente, da seguinte maneira:  

“Uma imagem ambiental pode ser decomposta em três componentes: identidade, estrutura e significado. É conveniente abstraí-los para a análise, 
desde que não se perca de vista que sempre aparecem juntos. Uma imagem viável requer, primeiro, a identificação de um objeto, o que implica em 
sua diferenciação de outras coisas, seu reconhecimento enquanto entidade separável. A isso se dá o nome de identidade, não no sentido de igualdade 
com alguma outra coisa, mas com o significado de individualidade ou unicidade. Em segundo lugar, a imagem deve incluir a relação espacial ou 
paradigmática do objeto com o observador e os outros objetos. Por último, esse objeto deve ter algum significado para o observador, seja ele prático 
ou emocional. O significado também é uma relação, ainda que bastante diversa da relação espacial ou paradigmática.” (LYNCH, 2011, p. 09).  

Nessa linha, Lineu Castello cita, em sua tese de doutorado, o autor David Canter que em seu livro The Psychology of Place, de 1977, aborda a Teoria do 
Luga. Para ele, se cria e se conceitua um Lugar diferenciado baseando-se na seguinte ideia: um lugar ocorre na junção de três elementos aglutinadores 
– atividades acompanhadas por atributos físicos aos quais se incorporam percepções, conforme demonstrado no gráfico à página seguinte.  

“O diagrama ressalta os componentes que se relacionam entre si num lugar e que, juntos, fazem parte do constructo de lugar: as atividades que 
acontecem ou que se espera que vão acontecer num determinado local, levando-se em consideração as razões para que elas aconteçam e incluindo-
se também os atores dessas atividades com parte dos componentes; os padrões físicos do cenário considerado, incluindo-se sua avaliação em relação 
ao desempenho dessas atividades; a descrição das concepções que as pessoas têm a respeito das atividades que se dão naquele cenário.” (CASTELLO, 
2005, p. 111).  
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Quanto ao conceito de urbanidade, seguimos a orientação de Douglas Aguiar: 

“Segundo o Aurélio, dicionário, urbanidade é o caráter do urbano. Já urbano, para ele, é algo relativo ou pertencente à cidade. Portanto ao falarmos 
em urbanidade estaríamos, por essa definição, falando necessariamente de cidade e, mais especificamente, do caráter da cidade. Entenda-se como 
caráter, seguindo a mesma fonte, como o conjunto de qualidades, boas ou más, que distinguem algo ou pessoa. Urbanidade portanto, por esse 
encadeamento conceitual, seria o conjunto de qualidades, boas ou más, que distinguem uma cidade. O termo urbanidade tem no entanto, em 
paralelo, uma definição em sentido figurado, que é aplicável à conduta das pessoas, referindo-se à atributos tais como cortesia, delicadeza, polidez, 
civilidade. Uma pessoa cortês, educada, será assim uma pessoa dotada de urbanidade. Esse modo de utilizar o termo é certamente mais conhecido e 
mais utilizado que aquele relacionado aos estudos urbanos, que se refere, como vimos acima, às qualidades ou ao caráter do urbano ou da(s) 
cidade(s). A definição urbanística não prescinde no entanto das especificações dadas na definição em sentido figurado. Falar de urbanidade ao nos 
referirmos à cidade significa estarmos falando de uma cidade ou de um lugar que acolhe, ou recebe, as pessoas com civilidade, com polidez, com 
cortesia. Ou, na mão contrária, estaríamos nos referindo a situações destituídas dessas características positivas, situações que ao invés de 
evidenciarem cortesia e polidez, evidenciam hostilidade às pessoas, ao corpo.”  2 

                                                             
2 Douglas Aguiar, 2012, in Vitruvius, www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/12.141/4221. 

Figura 10 – Diagrama de Lugar (CASTELLO, 2005) 
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Com relação à Territorialidade, na geografia, conforme Haesbaert e outros teóricos do assunto, a definição de território designa um espaço social 
marcado/defendido por determinadas espécies animais, constituindo-se seu espaço de sobrevivência. Esse território, na espécie humana, é um 
“conjunto de relações que desenvolve uma coletividade”.3  

Além disso, Haesbaert define que o território transforma-se em uma área/espaço em que há uma dimensão política definida (demarcação) e esses 
limites desempenham a territorialidade, definindo tanto o próprio espaço como a região em que se promovem as relações humanas. Ao mesmo 
tempo, esse território, segundo o autor, pode se conformar em um espaço introvertido em que as pessoas envolvem-se em relações para se excluírem 
de outros grupos e conformarem um único grupo, um único espaço com pessoas com as mesmas características.  

Portanto, o território tem e dá identidade para aquela comunidade ali inserida, com seus marcos físicos e/ou teóricos de espaço. As pessoas 
identificam-se com seu território a partir de relações sociais ou de relações físicas com os objetos ou visões ali inseridas. A quebra dessa área e dos 
elementos simbólicos nele inseridos, generalizando a relação humana e dando a mesma feição para todos os espaços, consagra a desterritorialização.  

O simbolismo de um território está justamente em cada elemento ou em cada memória das pessoas que ali vivem, identificando-se com o espaço não 
meramente por ali morar/habitar, mas sim porque cada um daqueles elementos ali inseridos retrata uma parte de suas vidas e identificam uma 
relação boa ou ruim que ali ocorreu. Dessa maneira, o espaço delimita uma questão política-econômica bem como de apropriação cultural.  

Ao transportar a teoria de território e identidade para uma comunidade carente, nota-se que aquela comunidade, mesmo às vezes estando em um 
ambiente indigno ou que demonstre certa exclusão social identifica-se com cada um daqueles espaços. Ao entrar em uma comunidade, as pessoas 
identificam-se com os lugares pelos nomes dos moradores, pela profissão dos mesmos ou por fatos que ocorreram como o lugar onde ocorreu alguma 
atividade diferente do cotidiano diário. Os moradores constituem em suas comunidades espaços em que há relações sociais, econômicas, políticas e 
simbolismos ligados a todos esses fatos. Cada parte de uma comunidade tem uma característica ou uma alteração urbana que identifica o espaço. As 
diferentes modalidades de residências, as diferentes cores e padrões das habitações, a paisagem que cada viela transpassa, a perspectiva daquela rua, 
tudo identifica o lugar, dando um ar simbólico e específico para cada um dos pequenos pedaços do grande espaço-território.  

Não se pode negar que toda comunidade autoconstruída define alguns simbolismos e alguns espaços nos quais sua identidade está presente. Cada um 
dos marcos de uma comunidade carente provoca relações no sub e consciente daquela comunidade, refletindo simbolismos e identidade àquele 
lugar. 

                                                             
3 Claude Raffestin, 1986. 
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“Bourdieu (1998a, p. 160) acredita que o lugar torna-se o ponto do espaço físico onde um agente ou uma coisa se encontra situado: ele existe. Esse 
lugar, ao ser apropriado pelos agentes, é constituído de propriedades, que definem sua posição pela relação que ele próprio tem com os outros 
lugares e pela distância que o separa dos demais, definindo, assim, o seu espaço social. Cabe ao projeto arquitetônico destinado a esse espaço físico 
ordená-lo, dimensioná-lo e equipá-lo, de forma que ele cumpra a sua função social e possa permitir a interação das comunidades com o lugar. O 
espaço físico, segundo esse autor, é definido pela exterioridade mútua das partes, e o social, pela exclusão mútua (ou distinção) das posições que o 
constituem, como estrutura de justaposição de posições sociais.” 4 

Na arquitetura, em especial no urbanismo, estuda-se e busca-se muito a ideia da perspectiva como enquadramento da percepção espacial. Ao parar 
em uma determinada rua, procuramos aprender a perspectiva que aquela rua promove no consciente humano. Para tanto, busca alguns pontos 
específicos que são chamados de marcos. Na cidade formal, esses marcos são muito claros, como, por exemplo, uma avenida com canteiro central e 
palmeiras, uma determinada edificação histórica, uma chaminé de uma indústria, uma via com calçamento de pedra irregular, dentre outros que são 
considerados fantásticos muitas vezes pelos urbanistas. Mas, e em uma comunidade carente? Esses marcos também estão ali e apesar de distintos 
também dão sua identidade ao local e também devem ser preservados. Um exemplo muito claro, é o campo de futebol em uma comunidade carente. 
Mesmo sendo uma “favela” com inúmeros “barracos” ou semi-habitações amontoadas, sem terrenos, o campo de futebol está ali presente. Está ali 
marcando um espaço, e conferindo identidade ao lugar, funcionando, inclusive, como referência de endereço ou de localização.  

Um exemplo de que a territorialidade e as características locais devem ser analisadas quando da concepção do projeto são os atuais loteamentos ou 
conjuntos habitacionais favelizados. Tem se notado por todo o país que alguns empreendimentos, tanto de apartamentos, como de residências, têm 
sido modificados pela população, com acréscimo de um espaço para guardar o automóvel, o fechamento de uma sacada, um espaço maior de estar, o 
fechamento de uma lavanderia e sua inclusão na cozinha, entre diversas outras modificações. Todas essas modificações, quando não regradas e 
controladas, modificam a estrutura básica de um loteamento ou a fachada de uma edificação. Dessa maneira, os empreendimentos disseminados por 
todo país adquirem características locais ou regionais e retornam a sua ideia de “favela”, sem regramento e sem padronagem de tamanhos, cores e 
estilos. Cada família tem suas necessidades e adequar sua moradia a elas conforma a identidade daquela família. Portanto, é necessário que os 
projetos tentem ao máximo criar identidades às unidades familiares.  

De fato, o que mais se observa nos grandes conjuntos habitacionais, principalmente os destinados às classes de menor renda é a alteração do 
ambiente, ou seja, a personalização das habitações de forma a criar a identificação/identidade de sua comunidade. Nesse contexto, VILLA teoriza:  

“Autores como Cooper-Marcus (1192, 1995) e Rivlin (2003) relatam a importância das lembranças de casas já habitadas e dos elementos que evocam 
tal memória, tais como um detalhe, uma cor ou um cheiro.  

                                                             
4 TEIXEIRA, 2004, p. 68. 
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Outra faceta dessa vinculação é a apropriação do ambiente pelas pessoas, o que acontece por meio de comportamentos específicos ligados a:  

I - manutenção da privacidade;  

II - identificação/identidade; e 

III - personalização.  

No que se refere a “colocar sua marca” no ambiente, personalizando-o, a fim de diferenciá-lo – e, assim, também se diferenciar dos demais -, o 
processo de apropriação se mostra muito evidente em conjuntos habitacionais homogêneos, sobretudo quando os moradores se envolvem com a 
reforma/ modificação da residência, buscando diferenciá-la das demais, mesmo que apenas por meio de detalhes, como pintura ou aplicação de 
revestimento e no uso do espaço comum (Gonçalves, 2002).”     (VILLA, 2013, p. 19) 

A falta de identidade de cada empreendimento permite a total despadronagem da obra e, com isso, tem se apontado o excessivo padrão de favela 
retornando a empreendimentos formalizados e estruturados juridicamente e urbanisticamente. Da mesma maneira, a falta do trabalho técnico-social 
com os moradores contribui para esse movimento de retorno às origens (busca de identidade), propiciando o retorno à configuração de “favela”.  

Ainda, com relação às desvantagens da padronização poderia se citar que a relação custo/benefício não está sendo avaliada na elaboração dos 
projetos. Têm-se notado cada vez menos padrões de qualidade de vida, excessivas famílias em uma pequena gleba e a própria quebra da estrutura 
urbana de mobilidade local.  

Nesse ponto, interessa transcrever uma parte do Anteprojeto e da Unidade de Vizinhança nº 1 da COHAB Guajuviras, em que há a menção de quais os 
critérios e parâmetros para uma vida social adequada:  

“A vida social constitui-se de uma complexa trama de interações encadeadas e relacionadas, através das quais os homens estreitam ou afrouxam seus 
laços. Os processos sociais associativos e dissociativo caracterizam os comportamentos principais dos indivíduos dentro do contexto sóciocultural. As 
forças sociais, pessoais, físicas, psíquicas e morais resultam em ações que graças ao seu desencadeamento histórico, originam contatos os quais, por 
sua vez, vão gerando continuamente novos contatos.  

O trabalho social é, portanto, extremamente importante. Ele pode constituir-se num elemento essencial para incentivar a coesão e a organização 
social dos indivíduos e grupos nele envolvido. A importância dos chamados Centros de Comunidade, é que são elementos fomentadores de 
motivações, e interesses. Oportunizam novas experiências às pessoas, valorizando-as independentemente do ‘status’ que ocupem dentro da 
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comunidade, elevando sua auto-estima e autoimagem, levando-as numa participação mais efetiva, a tomar posição frente a problemas surgidos pois, 
paralelamente a este processo, há um acesso a novos métodos de trabalho, níveis diferentes de operações mentais e desenvolvimento de habilidades.  

(...) Nas comunidades, pelo fato de as pessoas habitarem a mesma área geográfica, existe por parte delas um sentimento comum com relação a 
problemas e dificuldades do meio. 

Podemos dizer que existe uma comunidade, quando se estabelecem além de interações, uma coordenação entre as condutas sociais dos indivíduos 
de tal forma que se possa falar em uma ação coletiva própria desse grupo, ação esta que contribui diretamente para a satisfação de suas necessidades 
socioeconômicas, educacionais, recreativas e político-administrativas. 

Sistematizando, a comunidade pode ser considerada como a área onde se desenvolvem quase todas as funções da vida social. As pessoas que a 
compõem possuem o mesmo estilo de vida e, o que é importante, têm consciência dele.”5 

A transcrição justifica a importância da identidade do local. As pessoas que ali moram e promovem sua relação social, que têm ali seu comércio, seu 
trabalho ou lazer, identificam-se com esse local como sendo seu. Projetar e construir condomínios sem identificação com seus moradores acaba por 
obrigar-lhes a descaracterizar os padrões arquitetônicos e urbanísticos em busca de uma identificação com novos padrões, que muitas vezes são 
banidos pela cidade formal. Buscar impor padrões às comunidades gerará a quebra desses padrões no futuro, pois as pessoas não se identificam e não 
territorializam aquele espaço como sendo seu lugar. 

Ainda, com relação ao mesmo tópico, da COHAB Guajuviras, há a conceituação que, primordialmente, o desenvolvimento comunitário deve visar o 
conhecimento da comunidade em termos de aspirações, limitações, obstáculos e desenvolvimento de outras habilidades potenciais, visto que só se 
pode delimitar diretrizes de ação, após o conhecimento destes aspectos. 

Por último, um conceito muito importante quando se fala em habitação é justamente a moradia, mas não a moradia como somente um local em que 
se realize as atividades básicas do ser humano, mas sim um espaço que podemos denominar de moradia digna. Essa moradia digna, que é algo mais 
do que somente uma residência ou um apartamento, é justamente uma congregação de fatores que ultrapassam limites disciplinares, obrigando uma 
análise de aspectos não somente físicos e espaciais, mas também urbanísticos, psicológicos e jurídicos.  

                                                             
5 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, Secretaria do Trabalho e Ação Social. Programa Estadual de habitação: Pré-Plano de utilização do Conjunto Habitacional Guajuviras. 
1974. 
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Nesse sentido, trazendo o conceito de “adequada habitação” explicitado na Agenda Hábitat II, em seu parágrafo 60, tem-se claramente o que significa 
uma moradia, um lar:  

“Adequada habitação significa algo mais que ter um teto para se abrigar, significa também 
dispor de um local privado, com espaço suficiente, acessível seguro tanto no que tange à 
estabilidade e durabilidade estrutural, quanto à segurança da posse, espaço este que tenha 
iluminação, aquecimento e ventilação suficientes; adequada infraestrutura básica que inclua 
o fornecimento de serviços básicos como água, luz e saneamento ambiental adequado; que 
seja adequadamente localizada para viabilizar o acesso ao trabalho e serviços básicos e tenha 
um custo acessível.”  

(in GAZOLA, 2008. Conferência de Assentamentos Humanos, em 1993, p. 113). 

De fato, justamente o que mais falta para as comunidades são as moradias (os lares) e essas são constantemente alocadas para serem resolvidas pelos 
programas habitacionais. Entretanto, um bom programa habitacional não envolve somente as questões de arquitetura e de engenharia, mas sim 
àquelas premissas básicas e as variáveis econômicas, sociais e culturais de cada beneficiário que devem ser levadas em consideração. Um programa 
habitacional deve levar em conta a inclusão social de todos os beneficiários, não simplesmente resolvendo o problema financiando ou subsidiando a 
habitação, mas sim promovendo que aquela população tenha como objetivo geral o desenvolvimento humano e urbano, adotando um conjunto de 
medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais de forma a assegurar o direito à moradia à população de baixa renda. 

Em 1991, o Comitê das Nações Unidas de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais emitiu o Comentário Geral N.º 46 que trata da conceituação do 
direito à moradia digna, também denominada de moradia adequada, que contemple os seguintes elementos: 

“a) Segurança Jurídica da Posse: todas as pessoas devem possuir um grau de segurança da posse que lhes garanta a proteção legal contra despejos 
forçados, expropriação, deslocamentos, e outros tipos de ameaças; 

b) Disponibilidade de Serviços e Infraestrutura: acesso ao fornecimento de água potável, fornecimento de energia, serviços de saneamento e 
tratamento de resíduos, transporte, iluminação pública; 

c) Custo de Moradia Acessível: adoção de medidas para garantir a proporcionalidade entre os gastos com habitação e a renda das pessoas, criação de 
subsídios e financiamentos para os grupos sociais de baixa renda, proteção dos inquilinos contra aumentos abusivos de aluguel; 
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d) Habitabilidade: a moradia deve ser habitável, tendo condições de saúde, física e de salubridade adequadas; 

e) Acessibilidade: constituir políticas públicas habitacionais contemplando os grupos vulneráveis, como os portadores de deficiências, os grupos 
sociais empobrecidos, vítimas de desastres naturais ou de violência urbana e conflitos armados; 

f) Localização: moradia adequada significa estar localizada em lugares que permitam acesso às opções de emprego, transporte público eficiente, 
serviços de saúde, escola, cultura e lazer; 

g) Adequação cultural: respeito à produção social do habitat, à diversidade cultural, aos padrões habitacionais oriundos dos usos e costumes das 
comunidades e grupos sociais.“6 

Aprofundando-se nos critérios urbanísticos e arquitetônicos, de fato, o pretendido para se atingir uma moradia digna/adequada é justamente localizá-
la em uma região ou espaço em que desfrute toda a infraestrutura instalada, com acesso às vias principais de uma cidade (e não afastada dos centros 
urbanos) e, principalmente, com uma adequação cultural.  

Adequação cultural é um conceito muito importante nessa análise, pois significa que a moradia digna deve respeitar as características daquela 
comunidade/população que irá habitá-la. Ao projetar uma habitação deve ser levada em consideração a cultura daquela comunidade, a identidade 
local da mesma, conforme explanado nessa dissertação, de modo a não gerar um padrão habitacional inadequado à comunidade habitante do 
mesmo. 

Esse conceito é importante por determinar que a moradia digna deve incluir um caráter que foge das ciências lógicas e exatas, mas insere-se na 
psicologia da comunidade. Esse caráter psicológico, muitas vezes motivado pelo próprio trabalho técnico-social necessário para o assentamento 
habitacional, pode determinar se um conjunto habitacional obterá sucesso ou simplesmente tentará resolver o déficit habitacional de maneira 
expedita, sem uma análise aprofundada do complexo contexto em que se insere. Resolver um déficit habitacional não se trata somente de abastecer a 
população de habitação, mas sim de promover que a comunidade se insira nesse processo e permaneça nesses locais, evitando-se o êxodo e 
comercialização desses espaços, com a geração de novas favelas ou vilas, e permanecendo-se sem a garantia jurídica da posse do imóvel.  

“Nesse sentido, o projeto da habitação de interesse social está diretamente relacionado à sustentabilidade social, além das sustentabilidades ecológica 
e econômica. Projetos habitacionais sustentáveis implicariam a melhoria da qualidade de vida dos residentes mediante o uso adequado dos recursos 
naturais locais e uma abordagem de projeto contextual respeitando sítio, clima, características culturais e necessidades humanas (OKTAY, 1999). Logo, 

                                                             
6 Comitê das Nações Unidas de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais - Comentário Geral N.º 46, 1991. 
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a habitação de interesse social sustentável não pode ser pensada exclusivamente como a possibilidade de uso adequado dos recursos naturais, mas 
deve incluir um projeto habitacional qualificado que propicie um comportamento humano adequado e a satisfação dos residentes, considerando os 
vários aspectos pertinentes à produção de projetos habitacionais. Entretanto, a habitação de interesse social tem deixado de ser sustentável não 
apenas em sua dimensão ecológica e econômica mas também em sua dimensão social, no que diz respeito à qualidade de seu projeto arquitetônico e 
de desenho urbano (LAY, 1992; REIS, 1992, 1999).” 7 

Nessa linha de pensamento, o Plano Nacional de Habitação do Brasil – PlanHab 2009-2023, oriundo de estudos do Ministério das Cidades, entende 
que os investimentos e financiamentos na área habitacional devem, também, englobar o fornecimento de recursos para a melhoria do 
desenvolvimento institucional. Através da melhoria no desenvolvimento institucional, com a criação de conselhos, cooperativas, associações e o 
próprio governo, permite-se o aparelhamento do sistema para a promoção da Moradia Digna. Por intermédio de uma Proposta de Emenda 
Constitucional da Moradia Digna, o Plano de Habitação propõe que através da melhor relação institucional e preparação dos órgãos do governo, 
poder-se-á promover uma habitação nos padrões de dignidade e de inclusão social para os seus moradores. 

O Plano ressalta que os investimentos/financiamentos na área habitacional permitem que, em conjunto com os planos locais de habitação e os planos 
diretores municipais possam “garantir o melhor aproveitamento dos recursos, em estratégias urbanas capazes de garantir, pelo menor custo, a 
melhor solução habitacional, sem sacrificar as cidades e o meio ambiente.”8 

1.3. Estado da Arte - Referencial Bibliográfico Básico 

Na concepção do Projeto de Pesquisa, bem como na futura dissertação, inicialmente, baseou-se na conceituação de cada uma das estratégias a serem 
abordadas. Então, a partir de estudos e pesquisas anteriores, foram analisadas as obras de Nabil Bonduki, em especial a Origens da habitação social 
no Brasil e Os pioneiros da habitação social no Brasil – inventário da produção pública no Brasil entre 1930 e 1964. A partir da conceituação e 
história da habitação social relatados pelo autor, iniciou-se uma busca pela historiografia da habitação social, perpassando por toda a história do 
século XX, em especial a origem e os fatos que ensejaram em uma política pública de habitação social no país. Bonduki, em particular, ressalta as 
questões de ordem política para o surgimento e, também, para a extinção dos institutos de aposentados e pensionistas, bem como a crítica aos 
projetos financiados e/ou executados pelo Banco Nacional de Habitação. 

Nessa linha, também foram pesquisados outros autores e pesquisadores da área, especialmente Emília Maricato, em sua obra Política Habitacional 
no Regime Militar: do Milagre Brasileiro à Crise Econômica, e Milton Santos, em sua obra A urbanização brasileira. Ambas com cunho mais socialista, 

                                                             
7 REIS, 2010, p.110. 
8 Plano Nacional de Habitação do Brasil – PlanHab 2009-2023. 
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apontam diversos problemas que foram enfrentados no processo da urbanização dos anos 50, ressaltando as questões de cunho social que 
propiciaram, em conjunto com outros fatores, o fracasso da política financista de habitação social. Nessa esteira, Milton Santos ressalta ainda as 
questões de cunho ideológico que promoveram o déficit habitacional. 

Também, cumpre ressaltar a importância do livro de Paulo Bruna, de 2010, intitulado Os primeiros Arquitetos Modernos: Habitação Social no Brasil 
1930-1950. A partir de uma análise e apresentação de cases modernistas de habitação social, Bruna destaca a importância, nesse período, da política 
pública de habitação e sua arquitetura em relação à inserção e divulgação do movimento modernista, de modo referencial para a arquitetura 
brasileira da época. 

A partir da historiografia e a cronologia constituídas, com o conhecimento prévio do tema recorrente, focou-se na Tese de Doutorado de Lineu 
Castello Variações na Percepção de Lugar na Virada do Milênio (1985-2004), assim como nas aulas por ele ministradas, do artigo do Douglas Aguiar 
Urbanidade e a qualidade da cidade, e de suas aulas ministradas no Programa do PROPAR/UFRGS, e iniciou-se uma análise com relação à lugaridade, 
identidade, percepção visual e marcos visuais. A partir dos conceitos levantados pelos professores da UFRGS, bem como a análise da obra de Kevin 
Lynch – A imagem da cidade - e mais a obra de Iára Castello - Bairros, Loteamentos e Condomínios: elementos para o Projeto de Novos Territórios 
Habitacionais- com as respectivas conceituações de espaço e identidade, ficou consagrada a necessidade de poder estudar exemplos de habitação 
social brasileira em relação a conceitos até então não somente identificados com habitação popular, mas sim às tradicionais cidades e espaços 
públicos e urbanos de maior hierarquia.  

Com aportes de Rômulo Krafta, ponderou-se que a política habitacional influenciou a arquitetura das cidades. Em seu artigo no ENAMPARQ de 2010, 
por exemplo, exemplifica as questões de urbanidade relacionadas ao estatuto da Cidade e aspectos da política habitacional.  

“Na atualidade a cidade parece estar firmemente estabelecida sob o guarda-chuva da auto-
organização, ou seja, há quase unanimidade quanto à natureza complexa e auto-organizativa 
da cidade. (...). O Estatuto da Cidade é um bom exemplo de como ver a cidade como um 
mero instrumento de luta política. Por outro lado, uma visão idílica de um mundo de 
harmonia no qual todas as pessoas são imbuídas de solidariedade também implica um 
rebaixamento do projeto a mero instrumento auxiliar de fixação de virtudes já latentes na 
‘comunidade’. Semelhantemente, as urbanidades derivadas de ambas são conservadoras.” 9 
(grifo nosso)                         (KRAFTA, 2010, p. 17) 

                                                             
9 Romulo KRAFTA, in ENAMPARQ, 2010. 
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Nessa linha, ademais, a partir de uma conversa informal pessoalmente com a pesquisadora e doutora Patrícia Gazzola a respeito da dignidade ou falta 
de dignidade nas favelas, bem como a moradia social e indigna, notou-se que os conceitos de dignidade previstos na Constituição Federal brasileira 
estavam intimamente relacionados com os estudos acadêmicos na área da identidade e lugaridade. De fato a falta de dignidade não é somente uma 
questão de posse e propriedade, mas sim a falta de apropriação do espaço e esta apropriação do espaço se dá quando se cria uma identidade com o 
lugar que se habita. Em seu livro Concretização do direito à moradia digna: teoria e prática é apontado justamente quais os critérios seriam motivos 
da não-dignidade de uma família em sua habitação. 

Então, iniciou-se uma revisão bibliográfica para a busca e escolha por exemplos habitacionais na cidade de Porto Alegre que pudessem contribuir com 
a análise nos diferentes períodos do século XX e início do século XXI e, a partir de pesquisas dos professores Décio Rigatti – tese de doutorado com 
título Do espaço projetado ao espaço vivido: modelos de morfologia urbana no Conjunto Rubem Berta - e Maria Luiza Adams Sanvitto – tese de 
doutorado com título A habitação coletiva econômica na arquitetura moderna brasileira entre 1964 e 1986 - conclui-se que grandes cases para o 
estudo poderiam ser os conjuntos habitacionais Rubem Berta e Leopoldina. Os dois conjuntos habitacionais, produzidos em épocas sucessivas e com 
proximidade geográfica foram profundamente estudados pelos professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e, pelo seu porte, número 
de habitantes, forma de ocupação e implantação, acabaram sendo os escolhidos para uma análise de maior porte e comparativa com outro país em 
sua concepção. Além disso, a tese de doutorado da Dra. Maria Luiza Adams Sanvitto também contribuiu para a necessidade de definição de menor 
número de diretrizes e critérios de avaliação dos conjuntos habitacionais, alterando-se a análise numérica para uma análise qualitativa. 

Aliás, nessa linha de variáveis e diretrizes de análise, também foi de fundamental importância a Tese de Doutorado de Jorge Luiz Vieira, intitulada 
Habitação Coletiva Econômica, Urbanidade e Habitabilidade: Estudo tipológico em Porto Alegre/RS e Montevidéu (Uruguai), orientada pelo Prof. 
Dr. Silvio Belmonte de Abreu Filho que, também, baseou-se em critérios e indicadores para uma metodologia comparativa dos estudos de caso 
habitacionais. 

Com relação à Vila do IAPI, utilizou-se da dissertação de mestrado de Letícia Maria Barbosa As relações Topofílicas na Vila do IAPI em Porto Alegre, 
além de outras nas áreas da filosofia, história, geografia e arquitetura, exemplificadas na bibliografia. É importante ressaltar que a escolha pela 
apresentação do Conjunto Passo D’Areia – Vila do IAPI - se deu pela sua inovação urbanística na época, bem como pelo seu potencial arquitetônico e 
de indução de desenvolvimento urbano de uma região até então fracamente ocupada. 

Entretanto, a partir da história, cronologia e conceituação da política habitacional brasileira, viu-se a necessidade de que a análise dos conjuntos 
habitacionais não poderia ser meramente descritiva e sim comparativa com outros grandes conjuntos habitacionais internacionais, de modo a 
subsidiar o seu grau de identidade com o espaço e com a população ali residente. Essa comparação não poderia ser com exemplos de períodos 
históricos diferentes, de modo a propiciar uma equivalência de tecnologias disponíveis, bem como de ideologias e conceitos difundidos 
internacionalmente. 
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Desta maneira, a partir de diversas pesquisas, bem como de contatos com universidades e centros de estudos internacionais, chegou-se a conclusão 
que a melhor forma de comparação seria com conjuntos habitacionais ingleses. Cambridge, principalmente, com um grande centro de pesquisa na 
área habitacional inglesa acabou por permitir uma visita e uma entrevista de modo a subsidiar os estudos e as pesquisas apontadas. Esse centro de 
pesquisa na área habitacional de cunho mais interdisciplinar não meramente apresentou a questão urbana-arquitetônica, mas sim a questão 
ideológica-política e a partir dessa ideologia exposta, cogitou-se em comparar a política e a arquitetura e a política da arquitetura habitacional. 

Para a situação inglesa, a revisão bibliográfica considerou as obras de David Cowan Housing Law & Policy, de Murie e de Chevin Cave, principalmente 
quanto às políticas públicas habitacionais. 

Também, através do próprio aprofundamento do estudo do Conjunto Residencial Rubem Berta, notou-se uma similaridade em alguns conceitos e 
ideias implantadas nas cidades inglesas de Runcorn e Milton Keynes. Ao aprofundarem-se os estudos na conformação de Milton Keynes e sua política 
de implantação, notou-se a necessidade de inseri-la como um dos estudos de caso a serem analisados na comparação. O estudo de Bernardo Secchi 
sobre a new town em A cidade do Século XX, nesse sentido, baseou toda a busca por documentação da cidade de Milton Keynes. Também buscou-se 
referência em obras de Aldo Rossi – A arquitetura da Cidade - e de Kevin Lynch – A imagem da Cidade, utilizados na fundamentação conceitual. 

Em conjunto com a análise do livro de Hilary French Os mais importantes conjuntos habitacionais do Século XX: plantas, cortes e elevações, de 
Benevolo (istória da Cidade e de Unwin Town Planning in Practice: na introduction to the art to design cities and suburbs, concluiu-se que Liverpool 
poderia também agregar exemplos para a discussão comparativa com o Brasil na forma e disposição da habitação social, em especial com 
empreendimentos do início do século. A análise também da Escola de Viena, comparativa com a produção habitacional social inglesa e a brasileira 
acabou por consolidar que a comparação Brasil e Inglaterra poderia tornar-se real, não no fato de diferenças culturais e econômicas entre os países, 
mas sim na ideologia de implantação, forma de enfrentar o déficit habitacional e caminhos percorridos por cada ente. 

Dessa forma, organizou-se o material de pesquisa de cada um dos estudos de caso, bem como sua história e sua interrelação política com cada 
período, ressaltando uma análise mais socioeconômica e política para a decisão de implantação de cada conjunto habitacional.  

A partir dos materiais atuais do Ministério das Cidades, focando no Programa Minha Casa, Minha Vida, viu-se a necessidade de incluir um 
empreendimento contemporâneo, assim como um estudo de caso inglês da atual conjuntura e ideologia habitacional. No decorrer da pesquisa com 
apoio do Orientador Silvio Abreu, notou-se que poderia ser o estudo de caso em construção de Aylesbury Estate, cotejado como programa 
habitacional do DEMHAB com a implantação do Loteamento Barcelona, em Porto Alegre. Ambos em construção, serão contemporâneos em sua 
execução, mas com conceituação e caráter totalmente distintos.  
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Utilizou-se, também de princípios de Raquel Rolnik, principalmente através de seu livro O que é a cidade em que a autora discorre sobre as situações 
urbanas e sua vinculação à civilização em um amplo aspecto político.  

Viu-se, ademais, a necessidade de poder mensurar a comparação dos estudos de caso. Pesquisaram-se todas as formas de comparação possíveis e 
concluiu-se a falta de indicadores ou de matrizes de avaliação e comparação que pudessem mensurar o grau de indentidade, lugaridade e dignidade 
dos cases. Entretanto, a partir de estudos de Avaliação Pós-Ocupação, em especial das autoras Abiko e Ornstein - Inserção Urbana e Avaliação Pós-
Ocupação (APO) da Habitação de Interesse Social - bem como os estudos da Coletânea Habitare, notou-se que seria possível a criação de uma matriz 
de análise em formato de modelo matemático que pudesse tentar mensurar esses critérios mencionados. Dessa forma, estipulou-se uma matriz de 
variáveis simples e combinadas que pudessem avaliar cada estudo de caso comparativamente com o outro, focando, essencialmente, na sua 
disposição espacial, arquitetônica, infraestrutural e política (ideológica e conceitual). Aqui novamente utilizou-se a contribuição de Sanvitto nas 
diretrizes e critérios de avaliação e de Jorge Vieira na matriz de análise. 
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CAPÍTULO II - BRASIL 

2. CRONOLOGIA HISTÓRICA - BRASIL 

No Brasil, no final do século XIX e início do século XX, acelera-se o processo de urbanização, adensando-se os centros urbanos através da migração das 
famílias do campo para a cidade e da imigração estrangeira. Com a industrialização, ainda incipiente, começam a se conformar os primeiros bairros 
próximos às zonas industriais, destinados exclusivamente às classes operárias, através de cortiços e imóveis de aluguel e de vilas operárias.  

2.1. Até 1930 

As moradias nesses espaços populares tinham área mínima, ocupando quase a totalidade do lote e foram denominadas cortiços. Os cortiços 
constituíam-se em lotes com uma via, geralmente não pavimentada para a qual todas as habitações davam frente, com um sanitário e uma cozinha 
coletivos. Esses espaços aos poucos se alteraram, originando o denominado Cortiço Urbano. Os cortiços foram estudados por uma Comissão de 
Exame e Inspeção de Cortiços, que recomendou uma casa com sala, cozinha, sanitário (latrina) e dormitório de frente para um acesso ou uma via 
comum. Então, nesse momento, cria-se uma casa pequena com o objetivo de abrigar a família, evitando-se a “contaminação pelo ambiente” a que as 
famílias estavam submetidas na antiga forma de cortiço, dentro da visão sanitarista da época.  

A partir da República e durante as primeiras décadas do Século XX, diversas vilas operárias foram 
criadas pelos industriais, próximas às unidades fabris, destinadas aos seus empregados. 
Principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, mas também em outros centros industriais 
importantes como Porto Alegre/RS e Juiz de Fora/MG, algumas dessas vilas chegaram a reunir 
dezenas de famílias. A mais conhecida foi a Vila Maria Zélia, em São Paulo, mas Porto Alegre tinha a 
FIATECI, Rio Grande a Reingantz e Caxias do Sul a Galópolis. Algumas apresentavam ter boa 
qualidade arquitetônica e ambiental 

Dessa maneira, a casa continuava sendo alugada pela família não permitindo, ainda, o acesso à 
terra pelas classes populares. O mercado rentista, cada vez mais em expansão, impedia o acesso 
popular ao lote, em virtude do valor alto dos imóveis na região urbana das metrópoles.  

 
Figura 11 – Imagem de um cortiço 

(http://historiaeavida.blogspot.com.br/) 
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2.2. Entre 1930 e 1964 

A Revolução de 1930 e o Governo Vargas mudaram a forma de encarar a habitação popular. O 
Instituto de Engenharia, em 1931, organizou o I Congresso de Habitação e o Idort (Instituto de 
Organização Racional do Trabalho), que promoveu as Jornadas de Habitação Econômica.  

Do Idort, embora com grande ausência dos arquitetos influenciados pelo movimento moderno e 
técnicos do Ministério do Trabalho e do Instituto de Aposentadorias e Pensões, surgiram as Vilas 
Operárias - os IAP's, sendo os mais famosos o de Realengo, no Rio de Janeiro e Vila Guiomar em 
Santo André/SP, construídos no início da década de 40, além da Vila do IAPI, em Porto Alegre, já 
mencionada. Essas Vilas Operárias geralmente localizavam-se próximas às grandes indústrias, pois 
seu público eram justamente o trabalhador industrial que migrava do interior para as grandes 
capitais em busca de emprego e renda e ficava instalado em cortiços inicialmente ou nas vilas 
operárias em um segundo momento. 

Nas reportagens da imprensa da época, surgiam os debates ao modelo produzido pelo mercado rentista até então produzido, com um resultado 
catastrófico da habitação coletiva e precária construída para o inquilinato, o cortiço, opinando, também para a intervenção do estado na produção e 
no financiamento habitacional, viabilizando a casa urbana e rural. A partir de 30, com a tendência fascista e socialista imperando mundialmente, 
aumenta a poder ideológico de intervenção do Estado na economia e no provimento de habitação aos trabalhadores. Nesse sentido, globalmente 
foram iniciadas a produção de habitação social, principalmente pelos países europeus, sobretudo os socialdemocratas dos anos 20. 

Iniciou-se uma ideologia no Brasil dos anos 30 de que os trabalhadores deviam parar de alugar suas habitações e sim comprar a casa própria, de forma 
a progredirem materialmente, demonstrando que o trabalho “gera frutos e riqueza”. Além disso, com a pequena propriedade, as ideias socialistas e 
comunistas vão por água abaixo, promovendo um bem comum, estabilizando a ordem política e social. 

Além disso, nos cortiços ou habitações coletivas, as famílias estavam sujeitas a todo tipo de contaminação pelo corpo social, vinculando a ideia de que 
a casa própria unifamiliar permitia aos seus indivíduos uma situação social com qualidade. Dessa maneira, começa a difusão sociológica americana, 
principalmente de Pierson, da Escola de Sociologia e Política, baseada na ecologia urbana. A ideia era de que o trabalhador comprando sua casa 
própria, de preferência não-coletiva estaria se aproximando da elite e ao mesmo tempo se afastando da pobreza, demonstrando que o fruto do seu 
trabalho se materializava. 

Figura 12 – IAP Realengo (Márcia Folletto, agência O Globo) 
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No período de maior produção, entre 1937 e 1964, foram construídos 279 conjuntos populares, totalizando 47.789 moradias construídas. Nesse 
mesmo período, o financiamento para o mercado privado foi de mais 72.236 habitações, denotando a interferência direta do Estado na produção 
habitacional, período esse que poderia ser denominado de Pré-BNH10. 

Essa produção habitacional inclui diversas tipologias, dentre elas casas isoladas, casas e sobrados geminados e blocos de apartamentos. No período, o 
IAP pode analisar quais as tipologias mais adequadas para cada público, e definiu que os blocos de apartamentos eram os mais adequados na relação 
custo-benefício para os grandes centros urbanos e as casas geminadas para as cidades do interior. Essa diferença tipológica está baseada nos aspectos 
culturais e socioeconômicos das classes favorecidas. O interior, amparado pela vida bucólica, com grandes áreas de baixo valor e sem o boom 
imobiliário das grandes cidades, diferencia-se dos grandes centros urbanos. Estes, numa época de verticalização das cidades em virtude dos preços da 
terra urbana, da influência americana e da própria escassez de terrenos de grandes dimensões nas localizações mais favoráveis, privilegiam os 
conjuntos de blocos de apartamentos, de diversas tipologias. 

A atuação dos Institutos de Aposentadoria e Pensões e da Fundação da Casa Popular – FCP (primeiros órgãos federais que atuam no setor da 
habitação social) também foi intensa nesse período populista. A produção do período foi analisada extensivamente por Bonduki (2011 e 2014). 

“Embora a questão habitacional fosse reconhecida como um problema do Estado, até 1964 os governos populistas não deram a devida prioridade 
para implantar uma política habitacional social de maior alcance. Entretanto, no período de 1945 a 1964 houve uma produção habitacional marcada 
essencialmente pelos conjuntos habitacionais do IAPI. As operações imobiliárias do IAPI foram baseadas em 3 planos, continuando a vigorar com 
poucas alterações até 1964: 

1) Plano A: locação ou venda de unidades habitacionais em conjuntos residenciais adquiridos ou construídos pelos institutos, com o 
objetivo de proporcionar moradia digna, sem prejuízo da remuneração mínima do capital investido. 

2) Plano B: financiamento aos associados para aquisição da moradia ou construção em terreno próprio. 
3) Plano C: empréstimos hipotecários feitos a qualquer pessoa física ou jurídica, bem como outras operações imobiliárias que o 

instituto julgasse conveniente, no sentido de obter uma constante e mais elevada remuneração de suas reservas.  

Os planos a e B tinham objetivo social, mesmo que tenham atendido classes média e alta. O Plano C representava uma tendência 
empresarial, para manter a estabilidade econômica-financeira dos IAPs.”           (BONDUKI, 2014)11 

                                                             
10 SANVITTO, 2010. 
11 BONDUKI, Nabil. Artigo: Política Habitacional e inclusão social no Brasil: revisão histórica e novas perspectivas no governo Lula. Site acessado em 27 de junho de 2014. 
www.usjt.br/arq.urb/numero_01/artigo_05_180908.pdf 
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Entretanto, os IAPs adquiriram inúmeros imóveis centrais nas grandes cidades, com o intuito de produzir habitações e alugar, transformando-se em 
uma espécie de rentista estatal. Na própria estrutura dos IAP's, os institutos poderiam beneficiar qualquer classe social, independente de sua renda e, 
assim, a maior parte dos empreendimentos acabou caindo nas mãos do cume da pirâmide, ou seja, da burocracia sindical e dos próprios institutos 
priorizando os setores de rendas mais elevadas. 

Na prática o que se observou foi que nesse período produziu-se uma intensa e contínua política habitacional, na qual o mais fundamental foi a 
qualidade arquitetônica e urbanística dos conjuntos em detrimento da quantidade de unidades. O IAP Realengo, por exemplo, em que houve a 
primeira produção de apartamentos desse tipo no Brasil, a influência da Bauhauss, a preocupação com a ventilação e a iluminação, a diversidade de 
tipos para atender diversos públicos, culminam com uma qualidade até então não vista e que, após, não foi seguida pelas políticas habitacionais 
sucessoras. 

2.3. Entre 1964 e 1988 

Com o movimento de 1964, inicia-se uma nova política econômica e habitacional. A Lei Federal nº 4.380, de agosto de 1964, criou e instituiu o Banco 
Nacional de Habitação – BNH e o Sistema Financeiro de Habitação – SFH. O objetivo principal da criação do SFH foi instituir um órgão que coordenasse 
a política habitacional de todos os órgãos públicos (federais, estatais, distritais e municipais) bem como as organização privadas, estimulando a 
construção de moradias populares, financiar a aquisição da casa própria, melhorar o padrão habitacional e do ambiente, eliminar as favelas, aumentar 
o investimento da indústria da construção, estimular a poupança privada e o investimento. 

A Lei Federal nº 4.380, de agosto de 1964 define, em seus artigos iniciais: 

“Art. 1 O Govêrno Federal, através do Ministro de Planejamento, formulará a política nacional de habitação e de planejamento territorial, 
coordenando a ação dos órgãos públicos e orientando a iniciativa privada no sentido de estimular a construção de habitações de interêsse social e o 
financiamento da aquisição da casa própria, especialmente pelas classes da população de menor renda. 

Art.3. Os órgãos federais enumerados no artigo anterior exercerão de preferência atividades de coordenação, orientação e assistência técnica e 
financeira, ficando reservados: 

I - aos Estados e Municípios, com a assistência dos órgãos federais, a elaboração e execução de planos diretores, projetos e orçamentos para a solução 
dos seus problemas habitacionais; 

II - à iniciativa privada, a promoção e execução de projetos de construção de habitações segundo as diretrizes urbanísticas locais. 

§ 1° Será estimulada a coordenação dos esforços, na mesma área ou local, dos órgãos públicos federais, estaduais e municipais, bem como das 
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iniciativas privadas, de modo que se obtenha a concentração e melhor utilização dos recursos disponíveis. 

§ 2º A execução dos projetos sòmente caberá aos órgãos federais para suprir a falta de iniciativa local, pública ou privada. 

Art.4. Terão prioridade na aplicação dos recursos: 

I - a construção de conjuntos habitacionais destinados à eliminação de favelas, mocambos e outras aglomerações em condições sub-humanas de 
habitação; 

II - os projetos municipais ou estaduais que com as ofertas de terrenos já urbanizados e dotados dos necessários melhoramentos, permitirem o início 
imediato da construção de habitações; 

III - os projetos de cooperativas e outras formas associativas de construção de casa própria; 

IV - os projetos da iniciativa privada que contribuam para a solução de problemas habitacionais ...(Vetado); 

V - (Vetado).”                                                                                                                                                 (Lei Federal nº 4.380/64) 

 

A própria Lei, em seu artigo 1º e 3º intitula que o Governo Federal formulará toda a política habitacional brasileira e toda a política de planejamento 
territorial, além de coordenar todos os órgãos públicos que investirão em habitação popular e orientar a iniciativa privada. Nesse momento, o 
Governo nota que somente ter os governos estaduais e municipais produzindo habitação social se torna incipiente e repassa à iniciativa privada, 
legalmente, a incumbência de promover habitações sob custeio do Governo, terceirizando a política habitacional e, de certa forma, encarecendo a 
habitação popular. 

Além disso, a Lei repassa que ao Governo Federal caberá somente a coordenação, orientação e assistência técnica financeira. Entretanto, em seu 
parágrafo 2º do artigo 3º, aponta que ao Governo Federal poderá absorver projetos de habitações caso os Estados ou Municípios não tenham 
“iniciativa”. Não existindo ainda a Carta Magna de 1989, coube aos Estados e Municípios a promoção dos projetos, bem como à iniciativa privada. O 
que acabou ocorrendo foi que os Estados e Municípios com uma estrutura de pessoal desfalcada, com poucos técnicos ou técnicos sem muito 
conhecimento, acabassem delegando a política toda à iniciativa privada e ao Governo Federal. Enquanto que o serviço fosse interessante à iniciativa 
privada, financeiramente, a mesma foi executando os projetos, mas poderia e houve um momento em que somente o Governo delimitava e 
desenhava os projetos. 

 



ARQUITETURA E POLÍTICA DA HABITAÇÃO SOCIAL: BRASIL E INGLATERRA 

45 

Por último, a Lei definiu a ordem de prioridade para aplicação dos recursos, que foram constituídos 
através de próprios procedimentos especificados no documento legal, elencando que a primeira 
prioridade é a eliminação de favelas e aglomerações sub-humanas, a segunda a execução em 
terrenos dotados e urbanização, diminuindo os custos de infraestrutura, a terceira a priorização de 
projetos de cooperativas e formas associativas e por último os projetos de iniciativa privada. 

Com essa legislação de cunho aparentemente socialista, o Governo propiciava, também, o 
incremento da produção industrial (tijolos, ferro, cimento, brita) que, indubitavelmente, 
aumentava a oferta de empregos na área. A proposta então passaria a ter um cunho social e um 
cunho econômico, na medida em que fortalecia os setores urbanos da economia e, com emprego e 
renda, o consumo aumenta, gerando, também, mais impostos para o Governo. 

Entretanto, mesmo com os dispositivos de destinação de renda previstos na legislação, bem como 
as parcelas de contribuições e todas as taxas que seriam convertidas para esse fundo de cunho 
habitacional, os recursos continuaram sendo inferiores ao que demandava a solução habitacional 
brasileira. Por esse motivo, criou-se, também, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 
financiando habitações e conformando uma espécie de poupança para os trabalhadores. 

Na prática, a maioria dos conjuntos habitacionais criados foi oriundo das Companhias Habitacionais 
dos Estados – COHAB’s e Cooperativas Habitacionais – INOCOOPS, que produziram casas térreas, 
geminadas, assobradas e blocos de apartamentos, além de financiamento de lotes e material de 
construção, realmente no intuito de erradicar as favelas. Esses projetos, disseminados de norte a 
sul do país, sendo a tipologia mais conhecida a de blocos laminares, projetava apartamentos 
populares, com áreas menores, mas ao mesmo tempo com um caráter técnico quanto ao tamanho 
das peças, tamanho de esquadrias, definição de revestimentos e sistemas possíveis de 
uniformização e barateamento das construções. 

O SFH, desde sua criação em 1964 até 1986, quando entrou em profunda crise junto com a economia brasileira, ignorou os setores de menores 
rendimentos da população e tratou habitação como uma mercadoria a ser produzida e comercializada aos moldes capitalistas foi denominado como 
Período BNH12. 

                                                             
12 SANVITTO, 2010. 

Figura 13 - Esquema urbanístico da COHAB Guajuviras – 
Canoas/RS - Unidade de Vizinhança 1 (Programa Estadual de 

Habitação) 
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O SFH, através da utilização de recursos da caderneta de poupança e de recursos compulsórios, como o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 
FGTS – acabou por permitir a provisão de habitações no Brasil, criando e fortalecendo empresas ligadas à produção e venda de moradias.O que se 
notou foi o investimento capitalista nas grandes empresas ligadas à construção civil para a ampliação do mercado imobiliário e a provisão de 
habitações, principalmente para as classes média e média-baixa. De fato, o notado é que, nessa época, 90 a 95% dos apartamentos foram financiados 
com recursos do SFH, e destinados à população de todas as classes de renda. 

“O SFH possibilitou a capitalização das empresas ligadas à provisão de habitações, permitiu a 
estruturação de uma rede de agentes financeiros privados, permitiu a realização do 
financiamento à produção e também ao financiamento do consumo. (...) A política de 
concentração de renda levada a efeito durante o período assinalado viabilizou a ampliação 
de um mercado imobiliário para a provisão de residências de tipo capitalista.”  

(MARICATO, 1987, p. 30) 

Nessa época, foram poucas as iniciativas diretas dos governos estaduais e municipais, centrando-se quase que exclusivamente no governo federal a 
política habitacional, a implantação de subsídios e financiamentos e as definições arquitetônicas e urbanísticas dos tipos edilícios. Observou-se, 
ademais, a incrementação da economia e das empresas, de forma a comercializar a produção habitacional para o mercado imobiliário, não as 
destinando às classes menos favorecidas diretamente por subsídios, mas sim promovendo que o mercado imobiliário implantasse seus valores, custos 
e projetos e a comercialização dos imóveis, calcado em diretrizes do Governo Federal. 

O que se observa, também, são os grandes financiamentos por parte do SFH para a área de infraestrutura urbana, tais como saneamento urbano, 
melhoria de sistema viário, distribuição de energia elétrica, transporte urbano, educação e cultura, serviços públicos, dentre outros. Ainda, o BNH 
financiou inúmeros planos e estudos para legislação e projetos nessas áreas. Tais medidas, a partir dos anos 1973 e 1974, com a criação de 
Financiamentos para Urbanização, para Sistemas Ferroviários de Transporte Urbano de Passageiros, Planejamento Urbano, Apoio ao Desenvolvimento 
aos Polos Econômicos, permitiram que o BNH e o SFH financiassem infraestrutura nos grandes centros, inicialmente procurando permitir que os 
grandes conjuntos habitacionais implantados e distantes dos centros urbanos tivessem infraestrutura básica instalada.  

Pode-se notar, ainda, que os recursos destinados às habitações foram reduzindo nesse período, caindo drasticamente em 1976, enquanto que os 
recursos com políticas de desenvolvimento urbano foram aumentando. Maricato entende que a política de financiamento nessa área de 
Desenvolvimento Urbanos e deu, prioritariamente, pela pressão das empresas e da indústria de construção pesada, enquanto que as empresas de 
produção habitacional se ressentiram com a alta inadimplência dos mutuários. 
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De fato, de 1964 a 1986, o BNH financiou a casa própria e obras de saneamento, incluídas do Plano Nacional de Habitação Popular e Plano de 
Saneamento, sendo que, apenas 33,5% das unidades construídas foram destinadas aos setores populares.  

A partir de 1975 o BNH iniciou uma série de projetos alternativos baseados na autoconstrução, que atingiram não mais que 6% das unidades 
financiadas. Em contrapartida 48,8% das unidades financiadas foram destinadas aos setores da classe média. No ano seguinte à extinção do BNH, as 
COHAB’s financiaram mais de 113 mil casas populares. No primeiro semestre de 1988 este número caiu para cerca de 30 mil, devido à reformulação 
política habitacional e às medidas econômicas de restrição ao crédito aos estados e municípios  

 

 
Figura 14 – Investimentos em Habitação e em Desenvolvimento Urbano pelo SFH (MARICATO, 1987) 
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No início de 1985, a política habitacional brasileira calcada no Banco Nacional de Habitação apresentava inúmeros conflitos agravados desde sua 
concepção. Os mutuários, com altos índices de inadimplência, foram compelidos a adotar semestralidade das correções, tendo um reajuste de 112% 
que era menos da metade da correção monetária plena à época. Com esse subsídio, agravou-se o déficit do Sistema Financeiro de Habitação. Nesse 
momento, o SFH que já estava em crise em função da inadimplência passou a ter um déficit imenso com uma “doação” de reajuste aos mutuários. 
Interessante referir-se que a maioria dos mutuários, já a essa época, era composta por classes média e alta e a maior parte dos imóveis financiados 
eram localizados em bairros nobres das metrópoles brasileiras. A medida, em vez de beneficiar a classe operária ou de baixa renda, acabou 
beneficiando mutuários com alto padrão de vida que tinham habitações com prestações mensais inferiores aos padrões de aluguéis de residências 
destinadas às classes operárias.  

Então, em 1986, devido a pressões da sociedade, o governo José Sarney opta pela descentralização do BNH e seu reestudo na forma de concessão de 
financiamento habitacional. Entretanto, o mesmo governo, em vez de discutir possíveis medidas para reavaliação do sistema habitacional como um 
todo, extingue, pura e simplesmente, o BNH. Além disso, incorpora o Banco à Caixa Econômica Federal, na qual a habitação popular passa a ser 
apenas mais uma das preocupações, não se tornando de maneira alguma o mote principal de merchandising e de metas para a Caixa.  

Ainda, em 1987, as Companhias Habitacionais – COHAB’s – financiaram mais de cem mil habitações populares, sendo que em 1988 esse número caiu 
para menos de um terço sob a “alegação da necessidade de controle das dívidas dos estados e municípios” (CARDOSO, 2007). Nesse mesmo ano de 
1988, é instaurada pelo Banco Central a Resolução 1464 (26 de fevereiro de 1988), a Resolução 1469 (21 de março de 1988) e, logo em seguida, a 
Circular da Caixa nº 58 (30 de abril de 1988). Ambas as Resoluções vieram no intuito de reduzir o investimento em habitação popular pelos estados e 
municípios no sentido de diminuir o déficit no orçamento público, calcado no boom inflacionário que começava a se manifestar, cortando mais de 80% 
dos investimentos já contratados pelas COHAB’s e instituições similares. A Circular Normativa 58 criou o PROHAB/Setor Privado que se constituiu em 
um Programa de Habitação Popular através de empresas da Construção Civil, transferindo para o setor privado a responsabilidade de prover 
residências populares, incorporando todos os custos de infraestrutura e das residências ao custo final da propriedade que acabou sendo 
responsabilidade do mutuário. Nesse sentido, as residências populares passaram a ter os custos totais incorporados, eximindo a responsabilidade do 
poder público em prover ao menos a infraestrutura básica marcando a privatização do setor de habitação popular.  

Cabe relembrar que, em 1980 o número de pessoas na faixa de até 1 salário mínimo – SM – era de, aproximadamente, 18 milhões de pessoas o que 
corresponde a 38,60% da população. Incluindo-se nessa faixa, as famílias de até 3 salários mínimos, priorizadas pela política habitacional – acresce, 
aproximadamente, mais 18,5 milhões de pessoas, gerando, portanto, um percentual de 78,6% da população na faixa de 0 a 3 salários mínimos (IBGE, 
1980). Esses números demonstram que quase 80% da população seria o público alvo para a política habitacional do governo, situação essa que não 
ocorreu nesse período. 
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Por último, de acordo com a Fonte CBIC e Caixa, atualizando os valores para 2014, pela coluna 39 da FGV, cada unidade habitacional no padrão 
COHAB foi comercializada por R$ 11.588,37 (onze mil, quinhentos e oitenta e oito reais e trinta e sete centavos). 

No caso específico do Rio Grande do Sul, em especial da Região Metropolitana de Porto Alegre, o Plano Estadual de Habitação do Rio Grande do Sul – 
1964-1983 determinou que 133.636 habitações deveriam ser construídas para atender ao déficit habitacional, de 1973 a 1983. No ano de 1970, em 
especial, o déficit habitacional da Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA) era de 95.935 habitações, enquanto que o de Porto Alegre era de 
59.596 habitações, ou seja, mais de 62% de todo o déficit da RMPA. Tal situação habitacional se deu em virtude do grande êxodo rural, em busca de 
melhores condições de vida e emprego, sendo que grande parte dessas famílias, acabou por se instalar em municípios limítrofes, tais como Canoas, 
Cachoeirinha, Esteio, Sapucaia e Gravataí. 

Em canoas, por exemplo, um grande plano habitacional para a região do Guajuviras foi proposto nessa época, principalmente em função da 
localização do terreno, próximo à estrada BR-116, via férrea de transporte de passageiros – TRENSURB – em área não alagável, relativamente alta e 
plana. Dessa maneira, propôs-se a implantação da COHAB Guajuviras, composta por 6 unidades de vizinhança, tendo a possibilidade de implantação 
de mais 5 unidades de vizinhança, em uma área contígua e limítrofe ao município de Cachoeirinha, onde hoje existe o Parque Guajuviras. 

A implantação do loteamento obedece aos critérios de cidades modernas, principalmente o de cidades-jardim, com a implantação de unidades de 
vizinhança contemplando todos os serviços essenciais às comunidades, envolvendo centro de formação profissional, áreas verdes, centro cívico, 
dentre outros serviços. Ademais, cada Unidade de Vizinhança contemplaria uma população em torno de 750 famílias, com os serviços essenciais em 
seu centro geográfico. 

O que ocorreu, no entanto, foi a elaboração do plano e do projeto e o início da implantação das obras que, com a falência do Sistema Financeiro de 
Habitação e a paralisação do canteiro, acabou por ser invadido em quase sua totalidade. As unidades de vizinhança não foram totalmente construídas, 
sendo que grande parte dos apartamentos foram concluídos pelos próprios moradores e áreas remanescentes de terrenos foram invadidas por 
habitações sem qualquer critério urbanístico. Muitas das áreas verdes foram invadidas, inclusive abaixo das Linhas de Transmissão e ocupadas por 
moradores, gerando hoje um grande espaço de pobreza e precariedade de infraestrutura instalada e equipamentos comunitários, com uma 
população aproximada de 60.000 pessoas. Essa situação ocorreu, também, em outros empreendimentos, na segunda metade dos anos 80. 

Nos últimos quatro anos dos anos 80 ainda estavam sendo finalizadas algumas produções oriundas do BNH, sendo que diversas delascomeçaram a 
sofrer invasões diante da demora de conclusão das obras ou da sua paralisação, e alguns atos políticos em um momento de Diretas Já e de 
fortalecimento de centrais sindicais, que promoveram movimentos sociais em busca de moradia para seus associados. 
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Figura 15 – Plano de Implantação da COHAB Guajuviras – Canoas/RS (Programa Estadual de Habitação) 
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Área de preservação 
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2.4. Entre 1988 e 2009 

Em 1988, a Constituição delegou que a Nação, Estados e Municípios seriam os responsáveis por defender o direito à moradia, conforme transcrição 
dos artigos a seguir:  

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.  

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (...) 

IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico; “ 

(Constituição Federal, 1988)  
 

Com essa atribuição concorrente, os municípios, essencialmente, passaram a produzir habitação de interesse social, em virtude de inexistir uma 
política nacional no setor, com a extinção do BNH, a partir de 1986, e o sucateamento do SFH. Nesse Período Pós-BNH, entre 1986 e 2003, quando foi 
criado o Ministério das Cidades, a política habitacional nacional ficou delegada essencialmente aos Estados e Municípios, sendo que o agente 
financiador do SFH acabou sendo o Banco Caixa Econômica Federal, através dos recursos do FGTS.  

A partir do Instituto Cidadania, foi criado o Projeto Moradia na tentativa de criar oportunidades no contexto da habitação de interesse social. De início 
surgiu como um programa não-governamental exclusivamente, mas sim um programa que envolvesse ONGs, movimentos sociais, entidades de classe 
e universidades. Com a proposta de propiciar a toda população uma moradia digna, houve reuniões entre arquitetos, urbanistas, sociólogos, 
administradores públicos e assistentes sociais no intuito de transformar a moradia como uma prioridade nacional e resolver o déficit habitacional. 

Dessa maneira, foi analisado o orçamento nacional para dispor a verba necessária e disponível para a promoção dos programas habitacionais, 
avaliando qualitativa e quantitativamente as necessidades de moradia. A partir da análise das fontes de recursos disponíveis, definiu-se como meta 
que em quinze anos devia ser resolvido o problema do déficit e propiciar que todo cidadão brasileiro tivesse uma moradia digna. 

Através de uma política equivocada ocorreu um rombo nas contas do FGTS, paralisando as concessões de crédito, no período de 1991 a 1995, quando 
se iniciou o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Desse governo até 2003, perpassando pelo início do governo do presidente Luís Inácio 
Lula da Silva, surgiram alguns programas de produção de habitação de interesse social, tais como em 1996 o Pró-Moradia, em 1998 o Apoio à 
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Produção, em 1999 o Programa de Arrendamento Residencial - PAR - e em seguida o Associativo, a Carta de Crédito para compra de material de 
construção, dentre outros menos significativos. Nesse período, foram investidos mais de 9 bilhões de reais, sendo que 42% desse investimento foi 
aplicado na aquisição de imóveis usados pouco reduzindo o déficit habitacional pois as famílias mais beneficiadas foram as de renda entre 5 e 10 
salários mínimos.  

A partir da análise da disponibilidade de recursos, concluiu-se que o FGTS poderia ser uma boa fonte de recursos, pois o mesmo tinha superávit desde 
1996, bem como que a União, os estados e municípios aplicavam uma parcela de seus recursos na habitação desarticuladamente. Com a competência 
concorrente, segundo o Instituto, as três esferas governamentais implementaram programas ou projetos habitacionais sem articulação, coordenação 
e planejamento, criando programas concorrentes ou não específicos. Portanto, o Projeto Moradia levantou a necessidade de se propor um sistema 
único em que cada ente governamental tivesse suas funções definidas e complementares. 

Levantou-se, ainda, que os recursos na década de 80 limitaram-se a aplicação em moradias para as classes médias, denegando as classes populares. 
Ainda, a Caixa com seus custos operacionais elevados restringiu o acesso ao financiamento pela população e, portanto, devia se analisar a utilização 
de novos agentes financeiros, inclusive cooperativas de crédito. Dessa maneira, o Instituto analisou extensivamente todos os aspectos envolvidos nos 
últimos trinta anos com relação à produção habitacional governamental.  

Para resolver a situação, propôs-se que os três níveis de governo deveriam formar um sistema articulado em termos institucionais e financeiros, 
formando o Sistema Nacional de Habitação. Congregando os três níveis governamentais, os fundos de habitação, os órgãos da administração direta, 
os conselhos de habitação, o SFH teria força suficiente para reunir todas as parcelas da população, bem como controlar socialmente e 
administrativamente os órgãos públicos. 

Além disso, foi proposta a criação do Ministério das Cidades, que teria incumbências de organizar e regrar a questão habitacional e urbana 
(saneamento, transportes urbanos, política de ordenação territorial). O novo Ministério passaria a se preocupar, além das questões urbanas, com a 
coordenação da política urbana e habitacional no país, estruturando o Sistema Nacional de Habitação, elaborando o Plano Nacional de Habitação e 
estabelecendo as regras gerais do financiamento habitacional. O Ministério, ainda, deveria regrar os fundos nacional, estaduais e municipais de 
habitação, bem como a forma de constituição dos conselhos e a política urbana organizada. Ao ser criado, o Ministério definiria ser a meta inicial a 
intitulação do Estatuto das Cidades, Lei Federal nº 10.257/2001, até então somente previsto. 

Com o Estatuto das Cidades determinando a criação dos Planos Diretores Urbanos, o Projeto Moradia assumiria ser importante a articulação com os 
Planos de Habitação, de forma a evitar concorrências legalistas, bem como fortalecer a política habitacional. Com isso, os planos definiriam 
programas, tipologias e localidades de maneira a concatenar todas as ações urbanas ligadas. Com um planejamento de equacionamento do problema, 
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as estratégias, diretrizes, prioridades, prazos e necessidades da comunidade em nível local, permitiram a produção de um Plano Estadual Regional 
(Estadual) e o Plano Nacional de Habitação – PlanHab articulado. 

Dessa maneira, o Projeto Moradia acabou enfrentando a questão urbana, mas principalmente na teoria, procurando facilitar e baratear o custo da 
terra urbanizada, bem como a criação e demarcação de zonas especiais de interesse social, permitindo a integração das classes menos favorecidas 
com o traçado da cidade consolidada e legal. O Pró-Moradia acabou sendo destinado a famílias com renda de até três salários mínimos, para 
populações de municípios de mais de 70 mil habitantes (à exceção da Região Sudeste na qual deveriam ser maiores de 100 mil habitantes), tendo 
contrapartida de, no mínimo, 5% dos demais entes federativos propositores do projeto. 

A política habitacional do Pró-Moradia possui três submodalidades de financiamento, a saber: 

 

Modalidade Submodalidade 

Aquisição de Unidades Habitacionais pelo Pró-Moradia 

Urbanização e regularização de assentamentos precários 

Produção de conjuntos habitacionais 

Desenvolvimento Institucional 

 

A primeira submodalidade é destinada a financiar ações que promovem segurança, integridade, infraestrutura e melhorias em assentamentos 
urbanos instaurados nos municípios. A segunda é destinada a produção de novas unidades habitacionais, de forma a minimizar o déficit e a terceira é 
destinada a programar políticas públicas no setor habitacional, capacitando técnica, jurídica ou institucionalmente os entes envolvidos. 

 

 

Quadro 02 – Submodalidades de financiamento no Pró-Moradia 
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De acordo com as Fontes CBIC e Caixa, atualizando os valores para 2017 pela coluna 39 da FGV, 
cada unidade habitacional no padrão Pró-Moradia foi comercializada por R$ 21.104,17 (vinte e um 
mil, cento e quatro reais e dezessete centavos). 

Nos últimos anos, o Governo Federal tem implantado o Programa de Arrendamento Residencial-
PAR, regido pela Lei Federal nº 10.188, de 12 de fevereiro de 2001. O objetivo do PAR é o 
atendimento com moradias para a população de baixa renda em grandes centros urbanos ou nas 
Regiões Metropolitanas. A forma de acesso à moradia se dá através de um contrato de 
arrendamento residencial, com parcelas mensais consecutivas que culminam com a opção de 
compra ao final do período, usando-se os valores já pagos ao Governo. 

A produção da habitação é do segmento da indústria civil, com projeto, compra, construção 
financiada pelo Governo. Após, quando da entrega, o empreendedor tem seu valor restituído, 
baseado nas tabelas de financiamento por unidade da Caixa e a Caixa cobra os valores do 
arrendamento diretamente do Cliente. A indicação das famílias que poderão ser beneficiadas pelo 
empreendimento vem dos poderes públicos locais, ou seja, das Prefeituras Municipais e seus 
órgãos de habitação ou moradia. 

A destinação do empreendimento sob a forma de PAR se dá para o cadastramento de famílias junto aos municípios de renda de até seis salários 
mínimos. Somente municípios com mais de 100 mil habitantes (conforme o Censo Demográfico do IBGE-200) podem ter programas desse tipo e, para 
tanto, devem fornecer estrutura para a população se cadastrar nos programas, através de uma secretaria competente. Ainda, de acordo com a Caixa, 
a escolha dos terrenos para destinação dos empreendimentos deve atender no mínimo a alguns critérios para que o empreendedor possa se inscrever 
no programa. 

Na identificação das áreas para implantação do PAR são observados os seguintes parâmetros isolados ou conjuntamente:  

• inserção na malha urbana; 

• existência de infraestrutura básica (água, solução de esgotamento sanitário, energia elétrica, vias de acesso e transportes públicos); 

• facilidade de acesso a polos geradores de emprego e renda; 

• viabilidade de aproveitamento de terrenos públicos; 

Figura 16 – PAR Vila Nova – Porto Alegre/RS – 
arquivo pessoal 
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• favoreçam a recuperação de áreas de risco e ambiental. 

Por último, a Caixa analisa o risco do empreendedor (economicamente) que apresenta o projeto, não sendo admitido, portanto, empreendedores 
pessoas físicas. 

Na composição do valor da habitação pelo PAR, são levados em consideração todos os custos diretos e indiretos, tais como valor do terreno, obras de 
edificação, BDI (benefícios e despesas indiretas), elaboração dos projetos, infraestrutura interna, despesas de legalização, Seguro Garantia Término de 
Obra, dentre outros. Todos esses valores somados não podem ultrapassar o valor máximo de financiamento que a Caixa considera por região do país. 

Na organização do empreendimento, a Caixa dá algumas orientações, limitando a 160 unidades por projeto e em um raio de dois quilômetros no 
máximo 500 unidades. Além disso, a unidade habitacional deve possuir, no mínimo, 37m², com dois quartos, sala, cozinha e banheiro, excetuando-se 
quando se tratarem de projetos de recuperação ou restauração de edificações já construídas. Ainda, na área de influência do projeto não pode existir 
algum outro empreendimento que gere concorrência para a caixa, bem como edificações inconclusas, abandonadas, sem infraestrutura ou que gere 
impacto negativo na comercialização. As unidades devem ter um padrão mínimo de revestimentos. 

Em resumo, o PAR possui quatro submodalidades, sejam elas: 
 

Modalidade Submodalidade 

Aquisição de Unidades Habitacionais pelo Programa de 
Arrendamento Residencial - PAR 

Aquisição de Unidades na Planta 

Aquisição de Unidades em Construção 

Aquisição de Unidades para Reforma/Recuperação 

Aquisição de Imóvel Pronto 

 

Além da questão urbana, econômica, arquitetônica, é obrigatória a execução de Trabalho Técnico Social quando da entrega dos imóveis pelo PAR. O 
trabalho social, executado por pessoas jurídicas credenciadas junto à Caixa, visa à inserção da população no programa de arrendamento, com a 

Quadro 03 – Submodalidades de financiamento no PAR 
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apresentação do empreendimento, definição de como se portar, direitos e deveres, de forma a garantir que o condomínio ou o loteamento tenha 
condições de habitabilidade quanto às relações humanas. Entende-se que o trabalho social é, sem dúvida, um dos fatores primordiais para que o 
empreendimento funcione em todos seus aspectos. 

 

2.5. Após 2009 

O Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV - foi instituído a partir da Lei Federal nº 11.977, de 
01 de julho de 2009, que regula tanto o PMCMV como os programas de regularização fundiária de 
assentamentos em áreas urbanas. 

Quando da sua criação, a legislação definiu que o PMCMV tinha como finalidade “criar mecanismos 
de incentivo à produção e à aquisição de novas unidades habitacionais pelas famílias com renda 
mensal de até 10 (dez) salários mínimos, que residam em qualquer dos Municípios brasileiros.” 
Após, a redação foi alterada pela Medida Provisória nº 514, de 2010, que excluiu a limitação de 
renda, bem como definiu que os recursos somente poderiam ser aplicados em cidades com até 50 
mil habitantes. Por último, a Lei Federal nº 12.424, de 2011, definiu que “O Programa Minha Casa, 
Minha Vida - PMCMV tem por finalidade criar mecanismos de incentivo à produção e aquisição de 
novas unidades habitacionais ou requalificação de imóveis urbanos e produção ou reforma de 
habitações rurais, para famílias com renda mensal de até R$ 4.650,00 (quatro mil, seiscentos e 
cinquenta reais)” em cidades com população superior a 20.000 habitantes. Então, a LF 
12.424/2011, acabou permitindo a abrangência de mais municípios no programa, mas também 
limitando em renda de 8,5 salários mínimos, aproximadamente, que ao ser atualizada não poderá 
exceder os 10 salários mínimos, permanecendo inalterado o público alvo (Inciso I, do parágrafo 6º 
do artigo 3º). 

Além disso, o artigo 2º da LF 11977/2009 (redação dada pela LF 12.424/2011) em seu Inciso I define que para a implementação do PMCMV, a União 
“concederá subvenção econômica ao beneficiário pessoa física no ato da contratação de financiamento habitacional”, limitado às famílias de renda 
familiar não superior a R$ 2.790,00 ou seis salários mínimos atualizados. Essa subvenção tem a finalidade de reduzir o custo da habitação para as 
famílias mais carentes, tendo seus valores máximos definidos pelo Poder Federal. A lei permite que a subvenção seja maior que a determinação 
federal, desde que seja concedida pelos Estados ou Municípios, com créditos tributários, fiscais, assistência ou recursos financeiros. Além disso, torna-

Figura 17 – PMCMV Residencial Jardim Paraíso - Restinga – 
Porto Alegre/RS – arquivo pessoal 



ARQUITETURA E POLÍTICA DA HABITAÇÃO SOCIAL: BRASIL E INGLATERRA 

57 

se obrigatório a execução de Trabalho Técnico Social em empreendimentos para populações de renda de até três salários mínimos e o trabalho 
deverá ser executado e supervisionado pelos estados ou municípios.  

Ainda, a legislação define no artigo 8º a participação da União nas definições do PMCMV, sejam elas: 
“Art. 8o Caberá ao Poder Executivo a regulamentação do PNHU, especialmente em relação:  
I – à fixação das diretrizes e condições gerais;  
II – à distribuição regional dos recursos e à fixação dos critérios complementares de distribuição desses recursos;  
III – aos valores e limites máximos de subvenção;  
IV – ao estabelecimento dos critérios adicionais de priorização da concessão da subvenção econômica; e  

V – ao estabelecimento das condições operacionais para pagamento e controle da subvenção econômica. “       (Lei Federal nº 12.424/2011) 

Com relação aos critérios técnicos, a legislação não define nenhuma especificação quanto ao tamanho das edificações, revestimentos, formas de 
construção e tudo mais que concerne. Define, somente, as diretrizes gerais de contratação, bem como a abrangência do Programa. Entretanto, ao 
mesmo tempo, a União lançou uma Cartilha do programa com algumas definições básicas, calcadas no estudo e aprovação dos empreendimentos pela 
Caixa. Dessa maneira, a Caixa é responsável pela análise dos projetos e repasse dos valores, diferenciando-se do PAR, na medida em que a construção 
de até 3 salários mínimos acaba sendo “comprada” pela Caixa, que comercializa diretamente, e as demais construções até 10 salários mínimos cabem 
aos construtores a sua comercialização. 

Como diretrizes gerais, a Lei define que alguns critérios devem ser observados, a saber: 
“Art. 5o-A. Para a implantação de empreendimentos no âmbito do PNHU, deverão ser observados: 
I - localização do terreno na malha urbana ou em área de expansão que atenda aos requisitos estabelecidos pelo Poder Executivo federal, observado o 
respectivo plano diretor, quando existente; 
II - adequação ambiental do projeto; 
III - infraestrutura básica que inclua vias de acesso, iluminação pública e solução de esgotamento sanitário e de drenagem de águas pluviais e permita 
ligações domiciliares de abastecimento de água e energia elétrica; e  
IV - a existência ou compromisso do poder público local de instalação ou de ampliação dos equipamentos e serviços relacionados a educação, saúde, 
lazer e transporte público. “                              (Lei Federal nº 12.424/2011) 
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O Programa, ainda, define que a forma de execução das obras é de livre escolha dos beneficiários contratantes dos financiamentos, adotando-se 
quatro possíveis alternativas: 

 

Modalidade Submodalidade 

Aquisição de Unidades Habitacionais pelo Programa Minha Casa, 
Minha Vida - PMCMV 

Autoconstrução 

Sistema de auto-ajuda ou mutirão 

Administração Direta e Autogestão 

Empreitada Global 

 

Nesse sentido, o Programa vem prioritariamente solucionar o problema de famílias de renda de 0 a 3 salários mínimos que se constituem em, 
aproximadamente, 91% de todo o déficit habitacional brasileiro, que é de 7,2 milhões de moradias (IBGE-2007). Além disso, o Programa também vem 
com a função de regularizar urbanisticamente as áreas, além de reduzir os prazos e taxas financeiras praticadas até então. Apresenta, ainda, 
metragem mínima para as unidades habitacionais, dentro do valor proposto e um memorial descritivo mínimo de acabamentos para cada unidade 
residencial, além de uma planta baixa esquemática de como deveria ser a disposição dos cômodos por unidade. Com isso, levando-se em conta que a 
avaliação dos projetos se dá pelos técnicos da Caixa, os projetos de Norte a Sul do país, principalmente os edifícios multifamiliares, têm similaridades 
muito claras quanto a plantas baixas dos projetos, unidades e disposição dos blocos de apartamentos, além da inserção urbana.  

Com relação à área mínima e disposição dos ambientes no projeto familiar com apartamentos, o PMCMV sugere uma planta baixa esquemática, de 
acordo com a cartilha da Caixa, demonstrada na figura a seguir. 

 

 

Quadro 04 – Submodalidades de financiamento no PMCMV 
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Os apartamentos devem possuir área mínima de 42m², sendo de área livre, no mínimo, 37m², com a seguinte configuração mínima: dois dormitórios, 
sala, cozinha, área de serviço e banheiro. A configuração dos edifícios deve ser de blocos de até quatro pavimentos, com quatro apartamentos por 
andar, totalizando dezesseis apartamentos por bloco, podendo ser ampliado para até cinco pavimentos, totalizando vinte apartamentos por bloco.  

A cartilha publicada também traz especificações técnicas para as moradias unifamiliares destinadas à população com renda de até três salários 
mínimos. Entretanto, a especificação com metragem mínima, número de ambientes e revestimentos da edificação carimba um estilo nacionalmente, 
na medida em que os critérios mínimos são disseminados pelo país através do fator preço. É indubitável que o empreendedor irá realizar 
empreendimentos com o mínimo de infraestrutura e revestimentos de baixo nível, de forma a baratear seus custos e aumentar sua margem de lucro. 
Da maneira estigmatizada, o empreendedor irá receber o mesmo valor pela unidade habitacional utilizando-se ou não acabamentos de primeira 

Figura 18 – Planta Baixa PMCMV – Ministério das Cidades 
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classe. Portanto, é natural que os edifícios construídos por empreendedoras tenham a mesma configuração, muitas vezes a mesma planta da unidade, 
bem como do edifício, quando se trata de unidades multifamiliares. 

O PMCMV distinguiu três faixas específicas para promover o financiamento: a primeira faixa se refere às famílias com renda familiar do 0 aos 3 
salários mínimos, a segunda faixa dos 3 aos 6 salários mínimos e a terceira dos 6 aos 10 salários mínimos. Nas primeira e segunda faixas, a Caixa 
oferece o subsídio para a compra da casa própria, enquanto que na terceira faixa somente oferece juros baixos para comercialização. Para a primeira 
faixa (0 a 3 salários mínimos de renda familiar), a Caixa estipula valores máximos (limites) de financiamento de cada unidade habitacional, seja ela em 
forma de apartamento (multifamiliar) ou casas (unifamiliar). As famílias inseridas nessa faixa devem se cadastrar nos Estados ou municípios e serão 
escolhidas conforme sua renda e sua inscrição para serem contempladas pelos imóveis. 

Os imóveis ainda deverão atender a uma especificação mínima que será avaliada quando da aprovação do empreendimento pela Caixa. Essa 
especificação mínima serve de maneira a equiparar, mais uma vez, os projetos, não permitindo alterações substanciais de inferioridade quando aos 
acabamentos. Além disso, é exigência da Caixa, quando da aprovação do projeto, o lançamento de um trabalho Técnico-Social permitindo a inserção 
da comunidade a ser formada na malha urbana da cidade bem como na melhoria das condições sócio-pessoais, auxiliando a nova comunidade nas 
mais diferentes áreas, incluindo geração de trabalho e renda, atitudes comportamentais, utilização de suas moradias, entendimento de regimento 
interno e convenção de condomínio (direitos e deveres), dentre outros fatores. 

Com relação às unidades habitacionais destinadas para famílias com renda entre 6 e 10 salários mínimos, a Cartilha da Caixa não orienta em nenhuma 
especificação mínima, sendo que o que regulará a qualidade dos empreendimentos será o mercado. Por se tratarem de projetos para famílias com 
maior renda familiar, a família analisará se aquele projeto ou aquele empreendimento está de acordo com suas necessidades e anseios, bem como se 
o custo está adequado ao que lhe é oferecido. 

Entretanto, a Caixa define um limite máximo de financiamento para esses imóveis, não permitindo, com isso, o distanciamento do cunho social de 
uma moradia digna, mas dentro de padrões previamente estabelecidos pelo custo da obra.  

A diferença maior entre os financiamentos para a segunda (3 a 6 SM) e a terceira fases (6 a 10 SM) está na concessão do subsídio. Somente famílias 
com faixa de renda de 3 a 6 salários mínimos poderão obter subsídio na compra da casa própria pelo PMCMV, limitado a R$ 23.000,00. Isso significa 
que ao comprar um imóvel de R$80.000,00, a família somente financiará R$ 57.000,00, pois o restante será subsidiado pelo governo, desde que ela 
tenha uma renda em torno de R$800,00, por exemplo. Quanto menor a renda familiar, maior o subsídio que a Caixa dá, como uma espécie de 
desconto àqueles que possuem rendas menores. Tais critérios, anualmente são modificados, incluindo maior subsídio para as famílias, através de 
atualização monetária. 
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CAPÍTULO III - INGLATERRA 

3. CRONOLOGIA HISTÓRICA - INGLATERRA 

A Inglaterra teve grande parte da sua política habitacional estruturada principalmente a partir das chamadas New Towns, que foram consolidadas em 
três fases ao longo da história e que serão demonstradas a seguir. 

3.1 Até 1920 

Faticamente, a grande mudança no panorama habitacional do final do século XIX se deu a partir do London County Council – LCC – de 1888, em que se 
iniciou a substituição da produção das habitações por parte da iniciativa privada e das associações e encampou-se para o setor público. O LCC acabou 
por permitir o estudo, projeto e execução de grandes conjuntos habitacionais oriundos de ideias humanistas dos utopistas sociais, prezando, 
principalmente, a arquitetura vernacular, utilizando-se de princípios de estilos arquitetônicos como o Arts and Crafts e o neo-georgiano. 

O urbanismo inglês teve sua difusão, justamente a partir do final dos anos 20. Até 1920, difundiram-se algumas ideias de urbanismo, tais como o 
Urbanismo Humanista de Patrick Geddes e a Escola de Chicago, com Georg Simmel que influenciou a sociologia americana e a inglesa.  

Até o final da Primeira Guerra Mundial, os cortiços proliferavam pela Inglaterra, embora algumas ideias e estudos de cidades modernas e cidades-
jardim fossem sendo desenvolvidos. O conceito de Unidade de vizinhança também, teoricamente, era utilizado, contudo, sem um aprofundamento e 
um projeto que tenha sido executado na prática.  

Diversos estudos defendiam as vantagens de Unidades de Vizinhança e Cidades-Jardim, principalmente defendendo o eixo de cidades através de um 
sistema viário hierarquizado, como contínuas de uma Grande Londres, que seria uma grande autoridade sob a qual outras cidades estariam 
vinculadas. 

Os próprios estudos de Howard e Perry foram difundindo-se profundamente na teoria dos arquitetos e urbanistas, sem uma decisão final de 
execução. O Garden City Movement, baseado nas cidades-jardim acabou por se consolidar a grande alteração da época, na tentativa de melhorar as 
condições de vida, habitabilidade, infraestrutura e meio-ambiente físico e teve grande aceitação por parte do governo inglês que acabou por 
implantar a ideia na população de gerar conjuntos de habitações com o conceito de villas, com descentralização das grandes áreas centrais e ao 
mesmo tempo proximidade com o campo e com as atividades rurais. 
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Nessa época, Howard, em conjunto com Parker e Unwin projetaram e consolidaram duas novas cidades inglesas no conceito do Garden City, como 
Letchworth, em 1903, e Welwin, em 1920, na tentativa de abrigar, no máximo 30 mil pessoas cada, com todos equipamentos urbanos necessários e 
fornecimento de emprego e renda na área de serviços e industrial. 

3.2. Entre 1920 e 1945 – Período Entre Guerras 

Ao final da I Guerra Mundial viu-se a necessidade da grande produção habitacional para atender aqueles veteranos de guerra que retornaram às suas 
cidades e transformaram-se em homeless ou que já não dispunham de mais condições de habitabilidade, em função das faltas de manutenção. O 
número de sem-tetos aumentou gradativamente e a pressão sobre o Governo para a resolução do déficit habitacional foi cada vez mais intensificada.  

Dessa maneira, ambos partidos que disputavam as eleições para primeiro-ministro, basearam suas campanhas políticas justamente na oferta 
habitacional, de forma a reduzir o déficit e resolver estrategicamente toda a produção habitacional. Nesse contexto, o Partido dos Trabalhadores 
vence a eleição, em 1923, com a promessa de construir 750 mil novas moradias por ano, em virtude de um déficit que beirava os 3,5 milhões de 
habitações. O partido implantou também o controle estatal sobre diversas parcelas da economia, em um conceito de estado de bem-estar social, 
estatizando diversos setores da economia e promovendo a construção de modelos habitacionais distintos. 

Nessa época, foi introduzida a tipologia mesclada de apartamentos e casas, permitindo que as Cidades-Jardim existam com suas respectivas áreas 
verdes, mas com a densificação em altura, em edifícios de até 11 andares, fazendo com que o custo do terreno se dissocie entre as unidades, 
barateando as habitações. 

Durante o início da II Guerra Mundial e especialmente durante a Batalha da Inglaterra (1941), a Inglaterra acabou por perder boa parte de suas 
moradias em bombardeios ou incêndios nas grandes cidades; Londres foi particularmente afetada. O estado inglês passou a tratar do assunto já em 
1941, com o London County Plan. 

Na questão urbanística, o New Towns Act foi promovido a partir do Plano Regulador de Londres, de 1943, oriundo do London County Plan, de 1941, 
que foi o Plano Diretor do Condado de Londres e do Greater London Plan que foi o Plano da Grande Londres, de 1943, desenvolvido por Leslie 
Abercrombie. O primeiro refere-se a uma estrutura em formato de anel ao redor do centro histórico de Londres, permitindo a implantação de bairros 
residenciais em seu entorno e conectados por um sistema viário de grande porte hierarquizado. 

Já o plano de Abercrombie incorporou a ideia de desenvolver Londres em nível regional, evitando uma intervenção na área já consolidada e 
construída, de forma concêntrica com anéis ao redor do núcleo central com a criação de New Towns. O Plano Regulador de Londres, dessa maneira, 
consolidou cidades-satélites, na região do subúrbio de Londres e próximas ao cinturão de áreas verdes que contorna a cidade. 
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Pelo Greater London Plan, foram propostas quatro zonas concêntricas, sejam elas: 

a) Inner Ring: toda a área do Condado de Londres – planejada pelo London County Plan (100 hab/acre); 
b) Suburban Ring: zona de subúrbios com densidade da metade do Condado de Londres (50hab/acre); 
c) Green Belt: área verde (1/3 da Grande Londres) que circundaria a cidade e deveria ser livre de construções; e 
d) Outer Ring: conjunto de novos centros, através de 7 New Towns com densidade inferior (20 hab/acre) 

 

Figura 19 – London County Plan, de 1941 
(http://stuffaboutlondon.co.uk/architecture/big-problems-call-

for-big-solutions-the-abercrombie-plan/) 
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Figura 20 – Greater London Plan 

(http://stuffaboutlondon.co.uk/architecture/big-problems-call-
for-big-solutions-the-abercrombie-plan/) 
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3.3. Entre 1946 e 1979 

Ao final da Guerra, os Planos estavam traçados, pautando a reconstrução. Além desses projetos 
direcionados para a renovação dos grandes centros urbanos, houve a implantação, nessa época das 
News Towns (Cidades Novas), sendo construídas 39 novas cidades, com 2 milhões de pessoas ao 
total. A partir da promulgação do New Towns Act, em 1946 (Lei das Cidades Novas – permitindo 
que o Governo federal designasse novas áreas de urbanização e os responsáveis pela implantação 
dessas novas cidades) surgiram as denominadas “cidades satélite” geralmente no entorno da 
grande metrópole Londres e de grandes cidades regionais. 

Esse primeiro grupo de cidades foi constituído, essencialmente, por zonas habitacionais periféricas 
dotadas dos serviços essenciais e de usos complementares (comércio local e equipamentos 
urbanos, por exemplo), sem o objetivo principal de gerar emprego e renda. De fato, “cidades-
dormitório” cujo objetivo era abrigar a população que trabalhava maciçamente em Londres e 
outras grandes cidades inglesas, mas que não dispunha de renda para comprar uma residência 
nessas cidades em que disparava o valor dos terrenos urbanos. 

As próprias áreas residenciais permitiam, justamente, o acesso imediato, rápido e hierarquizado às 
grandes vias conectoras, ou seja, permitia que os moradores dispusessem rapidamente de uma via 
rápida de conexão às grandes cidades. O objetivo dessas primeiras Novas Cidades se restringia à 
habitação. 

Um exemplo desse tipo de cidade é Harlow, do arquiteto Frederick Gibberd, com população de 
25.000 habitantes por núcleo, ou unidade de vizinhança. Outro exemplo é Crawley, no sul de 
Londres com áreas residenciais de 5.000 habitantes cada. Na prática, foram projetadas cerca de 15 
Novas Cidades na periferia Londrina e nas cidades escocesas de Glasgow e Edimburgo, 
reproduzindo, basicamente, o modelo urbanístico de Cidades-Jardim e Unidades de Vizinhança. 

Todas as Novas Cidades nessa época tinham a função quase que exclusiva de promover residência para as comunidades gentrificadas de Londres, ou 
seja, aqueles que por suas condições econômicas foram se afastando dos centros urbanos, em função do custo financeiro da habitação. Ainda, a 
característica, dessa época, são pequenas Novas Cidades, com baixas densidades, conectadas ao sistema viário de grande fluxo e pequenas áreas de 
equipamentos urbanos de utilidade imediata. 

Figura 21 – Esquema da New Town de Harlow – projeto de 1947 
(CASTELLO, 2008) 
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Portanto, o principal objetivo do Plano Regulador de Londres era justamente o de permitir o 
crescimento das regiões ou anéis, evitando-se a conurbação entre as cidades, direcionando o 
crescimento industrial para essas novas regiões de urbanização, construídas fora do cinturão verde 
agora estipulado, de forma ordenada e não degradante para as comunidades. Dessa maneira, as 
New Towns foram afastadas do centro histórico, de forma concêntrica, com distâncias variando de 
60 a 80 quilômetros, ligando-se por intermédio de auto-estradas e ferrovias, com total auto-
sufuciência no que se refere a lazer, serviços e trabalho. O objetivo era o de justamente dar 
moradia às famílias, mas não se consolidarem em bolsões de pobreza, mas sim o de permitir que 
essas famílias trabalhassem nessas novas cidades e usufruíssem de toda a infraestrutura em sua 
própria comunidade. 

O London County Council – LCC - era um grupo preocupado com a implantação das New Towns e 
formado por mais de 500 profissionais que vinham em uma busca de novas tecnologias, métodos 
de pré-fabricação, melhorias na habitação, diminuição dos custos das edificações e o próprio 
agenciamento dos terrenos. O LCC também buscava a minimização de problemas em grandes 
conjuntos habitacionais, através de pesquisas na área e a busca por novos materiais e formatos de 
construção, centralizando todas as ações na área da política habitacional. Possuía, também, como 
conselhos fiscalizadores o Bunt Comittee e o Comittee on the Design of Dwellings, sendo que o 
primeiro se preocupava com os padrões edificáveis e o segundo com os padrões sócio-culturais das 
novas comunidades que se formavam. 

O LCC, com influência de Corbusier, e composto de diversos outros arquitetos influenciados pelos CIAM e pelas ideias modernistas tornou-se um 
grande grupo de discussão de arquitetura e urbanismo. Nesse grande grupo, arquitetos como Alison e Peter Smithson, participantes dos últimos 
congressos do CIAM e influenciados pelo Movimento Moderno, desligaram-se do grande grupo para a participação no Team 10. O Team 10, iniciado 
em 1953 tornou-se um grupo de discussão formado por arquitetos (dentre eles: Jaap Bakema, Georges Candilis, Giancarlo De Carlo, Aldo van Eyck, 
Alison and Peter Smithson, Shadrach Woods, José Coderch, Ralph Erskine, Pancho Guedes, Rolf Gutmann, Geir Grung, Oskar Hansen, Reima Pietilä, 
Charles Polonyi, Brian Richards, Jerzy Soltan, Oswald Mathias Ungers, John Voelcker, and Stefan Wewerkaque) viam a necessidade de maior discussão 
sobre o modernismo, criando dois grupos de tendências: o Novo Brutalismo (oriundo de arquitetos britânicos) e o Estruturalismo (oriundo de 
arquitetos holandeses). Na Inglaterra, de fato, acabou se consolidando o Novo Brutalismo, calcado, essencialmente, nas ideias dos Smithson. 

Figura 22 – Esquema da New Town de Crawley – projeto de 1947 
(CASTELLO, 2008) 
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O que acabou ocorrendo foi justamente a centralização da política e do governo na implantação dos conjuntos habitacionais, eliminando-se a 
concorrência da iniciativa privada e a preservação da centralização na escolha dos terrenos, definição dos parâmetros de projetos e financiamento 
habitacional. Ademais, nessa época, o fornecimento das habitações para os moradores se dava única e exclusivamente através do inquilinato, sendo 
que o estado era o proprietário de direito das unidades produzidas e cobrava uma taxa pela sua utilização, então, a administração de todo o processo 
também era mais uma responsabilidade estatal. 

Em 1949, é promulgado o Housing Act obrigando as autoridades locais também a promoverem habitações para as classes operárias, descentralizando 
o poder exclusivo do Governo Nacional, mas mantendo a centralização no estado em fornecer as unidades habitacionais. O Housing Act centraliza 
toda a produção habitacional como governamental, seja ele local ou regional, como ocorreu na Grande Londres, por exemplo. 

Entretanto, a partir dos anos 50, com a crise econômica do pós-II Guerra Mundial e o fim do império colonial, o Partido Trabalhista não consegue 
cumprir sua promessa de produção habitacional e perde as eleições, assumindo o Partido Conservador. A política dos conservadores segue na linha de 
redução dos padrões habitacionais, diminuindo-se, o custo das habitações e a metragem mínima das mesmas, reduzindo-se, por exemplo, as casas de 
3 dormitórios de 116,6m² no início da década para 101,7m² em meados da década de 50, mantendo-se, entretanto, características mínimas de 
habitabilidade com conforto. 

Em 1959, é criada a Parker Morris Comission que estuda e pesquisa a metragem mínima para as 
famílias inglesas, revisando os padrões das habitações. Em 1961 são expostos os novos padrões 
que, em função da crise, somente serão implantados a partir de 1968. 

Nos anos 60 e 70, a Inglaterra apresentou um grande crescimento econômico aliado a um aumento 
do nível de vida da população, gerando uma escassez de mão-de-obra para a produção 
habitacional e a necessidade de adotar uma construção mais industrializada. Nesse período, 
aumentou a densidade populacional nos centros habitacionais e a produção de blocos residenciais 
verticais cresceu, com o intuito de promover na menor quantidade de terra a maior quantidade de 
residências possíveis. Com isso, inicia-se uma profunda descaracterização dos centros urbanos, até 
então tradicionalmente horizontais, a exemplo da área de Barbican em Londres. 

Além da produção habitacional, há investimento maciço na construção de escolas, na renovação 
dos centros urbanos, na criação de uma rede de hospitais e na capacitação dos profissionais com 
programas de educação continuada. O Governo começa a estudar, também, o modo de vida das 
comunidades e, com isso, propõe a alteração dos padrões mínimos habitáveis. 

Figura 23 – Runcorn Master Plan (CASTELLO, 2008) 
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Então, em 1964, foi aprovado um novo Housing Act que introduz novidades na área habitacional, tais como a renovação urbana. Tal inovação permitiu 
que o financiamento se desse, também, no entorno das edificações e dá subsídios para aqueles inquilinos que mantiverem suas habitações em ordem 
com relação à manutenção predial. Além disso, permite que se implantem mais New Towns de maior porte, destacando-se, nessa época Runcorn e 
Milton Keynes. 

Runcorn, construída entre os anos de 1964 e 1965, abrigava, à época 90.000 habitantes, com um comércio compacto, um zoneamento bem 
organizado, priorizando os três sistemas de transporte predominantes à época, ou seja pedestres, veículos privados e transporte coletivo. As 
habitações, geralmente térreas, misturam-se à paisagem urbana e tem sua funcionalidade adequada à população inglesa no período, com divisões 
claras, funções definidas e adequação à paisagem urbana. Seu objetivo era o de abrigar a população da cidade de Liverpool que, nesse momento, 
estava extrapolando sua área e densidade territorial. 

Milton Keynes, seguindo a mesma tendência, foi construída entre 1967 e 1970 e abrigava uma população de 250.000 habitantes com a mesma 
organização urbana e a mesma qualidade arquitetônica dos conjuntos habitacionais. Utiliza-se de um modelo de desenvolvimento radiocêntrico, 
ocupando a periferia e as vias dirigem-se para o centro urbano.  

Essa segunda geração de New Towns se caracteriza justamente pela criação de cidades de maior porte, amparadas por um centro cívico, com maior 
infraestrutura e maior independência econômica e de equipamentos urbanos e comunitários das grandes cidades. As distâncias entre as cidades 
acabaram sendo menores, estruturadas, geralmente, a partir de uma grande highway com populações de maior densidade e número. Além disso, 
toda essa segunda geração de New Towns estavam localizadas às margens de ferrovias, as quais, através de um sistema rápido e eficiente, permitiam 
o deslocamento de seus moradores para os centros de lazer e ou de trabalho.  

Nessa segunda fase de cidades novas observa-se, também, uma maior complexidade dos projetos urbanísticos, com uma concepção mais sofisticada 
do sistema viário, um novo tratamento das áreas públicas e destinadas a equipamentos públicos, bem como maior diversidade entre as tipologias 
habitacionais. Observa-se, ademais, uma alteração nas unidades de vizinhança, incluindo nelas equipamentos de maior porte e a travessia de sistemas 
viários hierarquizados que drenam o fluxo de veículos do interior, mas que permitem, também, a interação entre cada unidade de vizinhança com o 
seu entorno. 

Desenvolve-se, também, nessa época a hierarquização do sistema viário através de travessias em nível entre as vias de diferentes gabaritos viários, 
permitindo um trânsito de passagem e um trânsito local, bem como permite que o pedestre seja respeitado e tenha suas travessias em nível, sem 
necessidade de travessia por faixas de fluxo mais intenso. 



ARQUITETURA E POLÍTICA DA HABITAÇÃO SOCIAL: BRASIL E INGLATERRA 

69 

No final dessa fase, o programa das novas cidades é alterado, entendendo que se deve reconhecer 
as singularidades e identidades das unidades de vizinhança e de seu verdadeiro papel no tecido 
urbano da cidade. Há uma verdadeira mudança na teoria da cidade, em função das críticas às 
primeiras implantações da política habitacional dos anos 50. 

Maiores discussões do melhor exemplo dessa época, a cidade de Milton Keynes, serão 
apresentadas no estudo de caso referente. 

A partir da densificação urbana e dos conflitos sociais criados nos grandes centros habitacionais, 
iniciou-se uma discussão governamental baseada no high rise/low density X low rise/high density13 
(elevação em altura/baixa densidade x baixa altura/alta densidade). A marca arquitetônica desse 
período inicial foi o projeto e a execução do conjunto urbano de Thamesmead, projetado em 1966 
pelo Great London Council – GLC – abrigando em três tipologias residenciais (residências 
unifamiliares, blocos e torres), mais centros de bairro, escolas, parque fluvial e indústrias uma 
população superior a 60.000 habitantes. 

Nessa época também surgem grandes projetos de conjuntos habitacionais, como o Aylesbury Estate, na parte Sul de Londres, projetado no período de 
1967 a 1977, por Hans Peter Trenton. Esse projeto, com a finalidade de abrigar mais de 10.000 pessoas (tido como o maior da Europa no período), foi 
oriundo das ideias modernistas em uma tentativa de construir rapidamente habitação social para as pessoas, através de um processo de produção em 
série, com manufaturados de concreto.  

A densificação em grandes conjuntos habitacionais acaba prejudicando, também, a relação entre os habitantes e a rua, alterando convívio social e 
acabou sendo rejeitado pela população. Além disso, os custos de manutenção das edificações aumentaram e a população menos favorecida 
economicamente deixou de pagar as taxas condominiais e, com isso, os grandes conjuntos tornaram-se locais insalubres e deteriorados. 

Nos anos 70, uma nova geração de New Towns surge, caracterizando-se por maior diversidade de tipologias e maior flexibilidade urbana, permitindo 
maior interação entre cada Unidade de Vizinhança com o entorno imediato e a regionalidade. Ainda, essa nova geração permitiu uma maior 
identidade com cada morador, na medida em que cada unidade de vizinhança era planejada especialmente para esse público a qual se destinava.  

                                                             
13

 CONCÍLIO, Viviane P. Política Habitacional e tecnologia na Inglaterra. EPUSP. 1994. 

Figura 24 – Thamestead (fonte: Flickr) 
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Resumindo, então, as New Towns britânicas podem ser agrupadas em três períodos de produção 
(denominadas Marks): 

a) Mark I: planejadas entre 1946 e 1950; 
b) Mark II: planejadas entre 1955 e 1960; e 
c) Mark III: planejadas entre 1960 e 1970. 

Ao todo foram planejadas 32 novas cidades nesse contexto; alterando-se em cada época, conforme 
já demonstrado, maior preocupação com o sistema viário ou com as relações sociais. 

Os Smithson’s, entretanto, criticavam ferozmente essas novas cidades em função da falta de 
identidade e da monotonia que elas geravam na mentalidade e realidade psicossocial de seus 
moradores. Sua crítica estava baseada na falta de vitalidade de suas ruas, falta de relações de 
vizinhança e de contato da comunidade com o sistema viário, com a rua. 

Os Smithson’s, que nessa época estavam projetando grandes conjuntos habitacionais, como o 
Robin Hood Gardens estate em Londres (1972) partiam da inspiração dos CIAM’s dos anos 1950 as 
noções corbusianas de mix de funções e alta densidade de blocos, em que cada bloco se 
consolidava como uma unidade de vizinhança na vertical. Sua crítica às cidades novas inglesas 
estava justamente na necessidade de gerar um cluster (estrutura de morar) diferenciado para cada 
uma das comunidades vinculado à cultura local de cada comunidade instalada em cada região. 
Suas ideologias criaram os cinco conceitos urbanos, sejam eles: associação, identidade, 
crescimento, mobilidade e cluster. 

Além disso, seu conceito de arquitetura era calcado principalmente no brutalismo das edificações 
através de uma reinterpretação da arquitetura vernacular, ou seja, aquela arquitetura tradicional 
de cada país, em especial da Inglaterra, observando a cultura, os gostos, as formas e materiais 
populares. De fato, seu maior projeto, o Robin Hood Gardens consolidou essa tendência, que eles 
insistiam que se deve fazer parte dos projetos, também, das New Towns, o de incorporar a cultura 
local em cada unidade de vizinhança, em cada traçado viário ou projeto habitacional. 

Figura 25 – Robin Hood Gardens – Smitshon’s (CLEMENT, 
2012) 

Figura 26 – Proposição dos Smithson’s de corredores 
externos (CLEMENT, 2012) 
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“Os Smithsons introduziram nas discussões do grupo diversos conteúdos, como a noção de 
cluster, de identidade entre as comunidades e se hábitat e os padrões de associações de 
grupos no espaço arquitetônico. Os temas lançados pelos Smithsons giravam sobre 
mobilidade, identidade individual e de grupos e estratégias de crescimento e mudança. 
Especialmente nos primeiros anos, sua contribuição se deu sobre os conceitos de ‘cluster’ e 
associações humanas, através dos quais eles desejavam uma redefinição mais adequada do 
dimensionamento coletivo da arquitetura e do planejamento urbano. Os diagramas usados 
para visualizar estes argumentos eram a “escala de associação”, uma versão adaptada da 
‘Valley Section’ de Patrick Geddes, e a “hierarquia de associação” (casa-rua-bairro-cidade), 
que foi desenvolvida juntamente com Bill and Gill Howell e que foi pensada para substituir as 
quatro funções da Carta de Atenas (habitação, trabalho, recreação e transporte). Os 
Smithsons afirmavam que o objetivo do urbanismo é compreensível, é a clareza da 
organização. A comunidade por definição é algo compreensível. E compreensividade deve ser 
uma característica das partes.” 

(DAVI, 2009, p. 34) 

Em 1974, o Partido Trabalhista volta ao poder e, com isso, é aprovada a Housing Policity, com o objetivo de produzir habitações de qualidade em 
detrimento da quantidade. Nessa nova política inclui-se a iniciativa privada na produção e comercialização das residências, além da maior participação 
da população nas decisões, mas se mantendo o Estado de Bem-Estar Social – o Welfare Estate, até 1979, com a volta do Partido Conservador. 

3.4. Entre 1980 e 2000 

Já no final dos anos 79 e início dos anos 80, com a volta do Partido Conservador, a política habitacional estatal foi renegada ao último plano, 
transferindo toda a responsabilidade à iniciativa privada, regrada pelas leis de oferta e consumo. Nesse período, o investimento financeiro estatal foi 
praticamente zerado, havendo uma parca ação na renovação urbana de Londres na área das docas, deixando a produção das edificações ao poder 
privado. As preocupações no período se ativeram a organizar urbanisticamente a área, sem, contudo, levar em consideração o investimento em 
habitações (problema cada vez mais agravado com o desenvolvimento). 

Faticamente, nesse período deve-se levar em conta que através da Primeira-Ministra Margaret Hilda Thatcher, conhecida como a Dama de Ferro, 
governando do reino Unido de 1979 a 1993, houve uma grande alteração na política inglesa. Thatcher ao assumir o poder, encontrou uma Inglaterra 
com uma grande recessão, diminuição no número de importações, crises econômicas, falência de empresas e bancos, dentre outros que denotavam, 
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sem dúvida, uma grave crise econômica. Através de suas medidas protecionistas da economia e afastamento do bem-estar social, com a redução 
intensiva de benefícios sociais financiados pelo governo, tais como educação e saúde, a primeira-ministra permitiu uma redução na inflação. 

Nos primeiros anos do novo governo, consagrado pelo Housing Act de 1980, instituiu-se o Right to buy (Direito a comprar), alienando os imóveis de 
interesse social, incentivando a compra e venda das habitações de seus inquilinos por preços favoráveis. O impacto reduziu o estoque habitacional do 
Estado de 31% no início da década para 18% no final do século XX, provocando, ademais, que o mercado imobiliário comprasse os imóveis para fins 
locatícios, mantendo a situação de escassez habitacional. 

Entretanto, em 1984, com a consequente redução dos benefícios sociais, instaurou-se uma grave crise social, com greves e desemprego triplicando 
desde sua posse como primeira-ministra. Tal crise social acabou por agravar-se ainda mais com a política neoliberal por ela adotada de privatização de 
empresas públicas, com o consequente aumento do desemprego. 

Em 1986, através do denominado big bang da economia inglesa, com a desregulamentação do setor financeiro e a crise internacional, o Reino Unido 
enfrentou uma busca pelo lucro bancário, ou seja, os bancos começaram a financiar as habitações de interesse social, colocavam-nas como garantia 
dos empréstimos, especulava através de hipotecas, aumentando gradativamente o valor dos imóveis. 

Cabe ressaltar, contudo, que em todas eleições que disputou ela venceu, mesmo tendo provocado uma reação popular às necessidades de redução de 
custos do Estado. Somente em 1993, acabou se demitindo, em função da revolta popular por ter criado o chamado impostos regressivo em que os de 
renda mais baixa pagam proporcionalmente mais que os de renda mais alta (pool tax) e a não unificação social e econômica com a União Europeia. 

No fim dos anos 80, como era previsto e imaginado, o índice de desabrigados era muito alto na área de Londres, em virtude, essencialmente, da 
especulação imobiliária que aumentou o preço dos imóveis em mais de 100%. Nessa época já inexistia qualquer programa público de política 
habitacional e as autoridades locais obrigaram-se a vender seus estoques habitacionais para os seus moradores em uma tentativa de render dinheiro 
para a manutenção dos empreendimentos ainda de sua propriedade. 

A falta da iniciativa estatal, aliada a mesma lei da oferta e da procura originou um caos habitacional nos centros urbanos, com a diminuição da 
qualidade dos empreendimentos, a diminuição da área das habitações, o aumento do valor do imóvel e a diminuição dos vazios urbanos. Nesse 
momento, os próprios arquitetos e empreiteiros dão-se conta da necessidade de melhoria das questões estéticas para permitir uma ocupação 
adequada, com menor valor, mas urbanisticamente harmoniosa com as cidades.  

No final da década, ademais, o Governo central apenas priorizou a renovação urbana e criou as Urban Development Corporation – UDC – 
desenvolvendo-se em Londres a requalificação das docas (The Docklands) e em Liverpool outro projeto de renovação urbana.  



ARQUITETURA E POLÍTICA DA HABITAÇÃO SOCIAL: BRASIL E INGLATERRA 

73 

Na última década do século XX e na primeira do século XXI, voltou-se a ideia de que a intervenção estatal na habitação se fazia necessária, 
principalmente nos centros urbanos e nas New Towns. A necessidade de o Estado participar, fornecendo habitações a baixo custo para a população foi 
mais sentida nesses grandes centros urbanos. O Estado criou inúmeros empreendimentos habitacionais e as entidades privadas também, alterou-se o 
“caderno de encargos” das habitações, melhorando-se a paisagem urbana e criando especificações mínimas a serem cumpridas. O investimento 
estatal, considerando a o Reino Unido, totalizou 3% do PIB, criaram-se subsídios à habitação, criaram-se alojamentos por “aluguel”, alojamentos 
sociais, dentre outras formas.  

Cidades como Runcorn e Milton Keynes, pioneiras e importantes na área habitacional, desenvolveram sua própria política habitacional, com 
incentivos governamentais federais e qualificaram os prédios de apartamentos e as residências. Londres, com seu parco espaço vazio para novos 
empreendimentos, qualificou e renovou a paisagem urbana.  

O que fica claro nesse período é a redução drástica na produção habitacional por parte do setor público, reduzindo-se em, aproximadamente, 20 anos 
de 150 mil unidades por ano para menos de 5 mil unidades por ano. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 – Gráfico da produção habitacional inglesa 

 (VARADY, 1998) 
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A partir de 1993, baseado nos estudos de 1980 da fase do New Urbanism e consolidando-se em 
1996 com a Charter of the New Urbanism, iniciou-se uma teorização sobre a formulação de 
políticas públicas e práticas de planejamento urbano, alterando-se os desenhos urbanos das 
cidades.  

Desses estudos, estuda-se a prática de comunidades residenciais multifuncionais, estrategicamente 
localizadas e conectadas com os distritos funcionais, resgatando atributos de vida urbana e de 
comunidade. Nessa linha, Jonathan Barnett, em 1995, cria critérios de análise para uma 
comunidade residencial, destacando dois modelos de implantação: Traditional Neighborhood 
District – TND – e o Transit-Orientede Development – TOD. “alicerçados pelos mesmos 
pressupostos que formam a base do pensamento do novo urbanismo sobre as características 
físicas das comunidades residenciais – tamanho limitado em função da distância que as pessoas 
estão dispostas a percorrer para realizar suas atividades cotidianas e privilégio ao pedestre, com 
otimização e separação dos percursos a pé – as duas alternativas diferem na ênfase dada ao papel 
do sistema de trânsito e circulação e no mix de atividades estimuladas no interior da comunidade.” 
(CASTELLO, 2008).  

A estrutura da TND é a mesma da Unidade de Vizinhança de Clarence Perry, com área nuclear 
central com equipamentos comunitários, com áreas de convívio e ponto de interação da 
comunidade. Já a TOD é uma comunidade mixada envolvendo residências, comércio, serviços, 
parques, equipamentos comunitários em um ambiente com deslocamento máximo de 600 metros 
do ponto de partida de uma linha de transporte e de um centro comercial. A TOD é fundamentada 
na ideia de bairro, de vizinhança em que a ocupação residencial se desenvolve ao longo das vias 
radiais na área periférica e separada do núcleo central por um espaço radial de áreas verdes.  

A proposição da TOD, de Peter Calthorpe, justamente dá complexidade aos projetos de New Towns 
inglesas, de maneira que “Essa nova estrutura regional tem uma forma mais complexa, ... como 
uma constelação. A região que daí emergir é composta por uma superposição de redes: redes de 
comunidades, redes de espaços abertos, redes de sistemas econômicos e redes de culturas. A 
riqueza dessa região depende da interconectividade das redes, da sofisticação das interfaces e da 
vitalidade de seus elementos compositivos.”  

Figura 28 – Esquema de TOD (CASTELLO, 2008) 

Figura 29 – Esquema de TOD, esquema da região 
e interconexão (CASTELLO, 2008) 
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Nesse sentido, os novos loteamentos produzidos foram criados nesse estilo do New Urbanism, com preocupação cada vez maior do âmbito do lugar e 
da identidade, com um senso de comunidade, de vizinhança, de bairrismo.  

Politicamente, seguindo o governo Thatcher, assume como Primeiro-Ministro John Major, até 1997, do Partido Conservador, que segue a política de 
redução de despesas e fim da promoção social, reduzindo-se drasticamente todo financiamento público na área. A promoção da habitação, mesmo a 
encargo das Associações Habitacionais, geridas pela Corporação da Habitação, foi renegada ao último plano, produzindo quase nenhuma habitação 
social.  

Essa política gerou, ao final do século XX, um grave déficit habitacional, culminando, indubitavelmente com o aumento exponencial dos preços. Além 
disso, o decréscimo no inquilinato, que vinha ocorrendo há quase 20 anos, estagnou, passando a aumentar, novamente, no final do século XX.  

3.5. Após os anos 2000 

Esse período caracteriza-se, novamente, por certa promoção social. Assumiu Tony Blair, do Partido Trabalhista, com a missão de promover uma 
reforma constitucional e dar assistência social aos menos favorecidos, retornou-se a política habitacional, nessa esteira. Ao derrotar John Major por 
uma grande maioria de votos, Blair instaurou, novamente, um retorno da promoção social e, consequentemente, da habitação de interesse social. 

A falta de habitações a partir dos anos em que o Estado do Bem-Estar Social foi renegado ao último plano, ocasionou uma crise no mercado 
imobiliário. O inquilinato, medida adotada pela Inglaterra em sua política habitacional não sobrevivia mais, devida à falta de imóveis. A promoção de 
novas habitações também havia cessado e Blair encontrou esse cenário de crise social e urbana. 

Nos anos seguintes, mesmo com o retorno da política habitacional, o mercado imobiliário estacionou e o déficit habitacional somente aumentava, 
com o aumento expressivo nos preços dos imóveis. Por exemplo, de 1997 a 2005, os imóveis aumentaram mais de 150% enquanto que os salários 
aumentaram somente 35%, além da não promoção de aumento na oferta de imóveis. A solução adotava permeava, única e exclusivamente, pela 
concessão de subsídio financeiro. Dessa maneira, a produção habitacional estacionada teve que ser substituída e iniciou-se a construção de novas 
moradias, chegando a 40.000 habitações por ano, enquanto que o ideal deveria ser de 70.000 moradias. 

De fato, deve-se ter em conta uma questão com relação às habitações inglesas: segundo o Censo de 2011, apenas 64% dos imóveis são particulares, 
os restantes 36% contemplam habitações de interesse social e setor de locação privada. A Habitação de Interesse Social Inglesa é locada diretamente 
do estado ou de alguma associação, enquanto que a locação privada é dos proprietários. 
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O Governo reagiu com uma nova política habitacional, a Housing Benefit, em uma tentativa de dar 
subsídios para os inquilinos poderem pagar seus aluguéis, bem como Taxs credits, reduzindo os 
impostos do morador de habitação de cunho social, aumentando os benefícios da política 
habitacional. 

Entretanto, a consequência foi que, através da política liberal inglesa, os imóveis foram 
aumentando de valor, assim como os aluguéis e os subsídios governamentais, gerando uma das 
maiores crises e a chamada “bolha imobiliária” em meados de 2010. De fato, o que ocasionou é 
que somente o Estado, agora, podia resolver questões de desemprego e moradia, tornando as 
classes de menor renda mais dependentes ainda de financiamento estatal. 

Atualmente, continua o déficit habitacional, principalmente a partir da volta de um governo 
Conservador e a falta de incentivos sociais; o déficit é bem inferior ao encontrado no final do 
século XX, mas está em aumento nas grandes cidades. Além disso, a nova política habitacional 
inglesa determina que nos novos projetos residenciais, o empreendedor deve destinar, no mínimo 
30% dos imóveis para fins sociais, alterando-se conforme a região de implantação e a carência de 
imóveis, permitindo a integração entre classes distintas no mesmo empreendimento.  

O que vem ocorrendo com Londres, em especial, é a privatização das oportunidades de habitação 
social através da chamada Regeneration, ou seja, uma renovação urbana baseada na recomposição 
de prédios abandonados em regiões centrais com a adequação para fins residenciais, localizando 
os de menor poder aquisitivo nas regiões mais dotadas de infraestrutura de transporte e comércio. 
Dessa maneira, grandes empreendimentos, como em King’s Cross, no coração de Londres, são 
exemplos da mistura de habitação social junto com demais funcionalidades, integrando as 
habitações sociais no tecido urbano. 

“A política habitacional britânica vigente define que social housing é destinado a quem não pode 
pagar aluguel, sendo a moradia doada pelo governo, conforme uma lista de inscritos de baixa 
renda, cuja admissibilidade é atualizada todo ano; a outra modalidade, chamada affordable 
housing, se volta para a população com renda acima da primeira, que pode adquirir a moradia 
gradativamente segundo um mecanismo singular – pagamento de 10% do imóvel a cada cinco 
anos. 

Figura 30 – Perspectiva do Setor de Social 

Housing do King’s Cross Regeneration (Fonte: 
barnet.gov.uk) 

Figura 31 – Perspectiva do projeto de Trafalgar 

Place (Fonte: newlondondevelopment.com) 
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Esses dois tipos de moradia social são construídos e vendidos a “preço de custo” pelo empreendedor à subprefeitura (ou borough), assegurando 
efetivamente o mix de moradores, evitando criar os guetos tão conhecidos nas cidades grandes. 

Existe também uma política que busca situar a moradia social em regiões com transporte de massa fácil, padrão de construção igual aos exigidos pelo 
mercado imobiliário, ao invés de pressionar essa população de baixa renda forçosamente para as periferias.”    (Joseph Young, em O Empreiteiro) 

Dessa maneira, nos atuais moldes, ao menos 40% das unidades construídas devem ser destinadas à habitação social, sendo que a qualidade 
construtiva dessas habitações sociais será a mesma das demais unidades residenciais, pois o objetivo é a mistura de diferentes tipos de moradores; 
com exceção da metragem quadrada das unidades que varia. Empreendimentos desse tipo estão emergindo na região central de Londres, 
principalmente na região mais valorizada, como no setor de Trafalgar Place, sendo construído um espaço verde comunitário, cercado de moradias, 
envolvendo mais de 2.500 moradores, sendo 600 moradias destinadas para a categoria affordable housing. Essa regeneração urbana, promovida por 
um empreendedor Australiano (Lend Lease), vai propiciar que as moradias de classes mais abastadas até as menos favorecidas possuam as mesmas 
características de conforto e estrutura, com a mesma qualidade construtiva e acabamento, incluindo diversas utilidades até então discriminadas para 
a população mais carente. Esta parece ser a tendência para os próximos anos, em uma política habitacional e urbana que busca a integração funcional 
e especial pela regeneração de áreas centrais. 
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CAPÍTULO IV – ESTUDOS DE CASO 

4. ESTUDOS DE CASO 

Nesse Capítulo, serão estudados alguns cases que ilustram a questão ora debatida nessa dissertação, sejam eles: 

Categoria Localização 
Nome do 

Empreendimento 
Área de 

Implantação 
Tipologias 

População Alvo de 
Projeto 

Ano de 
Implantação 

Produção Liverpool/England St. Andrews Gardens Central 
Bloco de 

apartamentos 
450 hab 

Atual 417 hab 
~1930 

Produção 
Porto 

Alegre/RS/Brasil 
Vila do IAPI 

Periferia – nova 
cidade 

Residências, blocos 
de apartamentos 

10.000 hab 
Atual 15.200 hab 

~1946 

Produção 
Porto 

Alegre/RS/Brasil 
Conj. Residencial 

Leopoldina 
Periferia – nova 

cidade 

Blocos de 
apartamentos e 

residências 

30.000 hab 
Atual 42.000 hab 

~1960 

Produção 
Milton 

Keynes/England 
Fullers Slade Nova cidade Residências em fita 

1.500 hab  
Atual 1.600 hab 

~1964 

Produção 
Milton 

Keynes/England 
Stantonburry 3 Nova cidade Residências em fita 

10.000 hab 
Atual 10.500 hab 

~1964 

Produção 
Porto 

Alegre/RS/Brasil 
Conj. Residencial 

Rubem Berta 
Periferia – nova 

cidade 

Blocos de 
apartamentos e 

residências 

20.000 hab 
Atual 78.000 hab 

~1970 

Produção e 
Renovação Urbana 

London/England Aylesbury Estate Central 
Blocos de 

apartamentos 
10.000 hab 

Atual 7.000 hab 
~2001 

Produção 
Porto 

Alegre/RS/Brasil 
Loteamento 

Barcelona I e II 
Periferia 

Blocos de 
apartamentos 

1.360 hab. ~2017 

  
Quadro 05 – Estudos de Caso 
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4.1. Inglaterra: ST. ANDREWS GARDENS 

No centro de Liverpool, bem próximo à estação de trem que movimenta milhares de pessoas por dia, está localizado o Conjunto Residencial Saint 
Andrews Gardens, conhecido por Bullring. Esse conjunto residencial teve sua concepção inicial no final dos anos 30, provavelmente, baseado no estilo 
da Escola Vienense de Habitação Social e foi projetado pelo arquiteto Sir Lancelot Keay, oriundo das primeiras discussões de cidades modernas.  

A Escola Vienense de Habitação Social surgiu a partir do final da Primeira Guerra Mundial, quando Viena passava por um imenso crescimento 
populacional, oriundo do final do império Austro-Húngaro, que acabou por desorganizar a política, a economia e a sociedade. Em 1919 assume o 
governo da cidade o Partido Social-Democrata, aliado à posse do Partido Socialista a nível federal o que ocasiona uma política inicial de Bem-Estar 
Social, denominando, inclusive, a cidade de Viena Vermelha e orientando a política habitacional para uma vertente totalmente distinta.  

Nesse sentido, a política habitacional ora implantada, como a própria denominação afirma, não se tratava única e exclusivamente de um programa 
habitacional, mas sim de uma forma de governar através das relações sociais, em que a habitação era vista não somente como um espaço para morar, 
mas sim um espaço para promover o desenvolvimento de uma cultura na classe trabalhadora socializada. Dessa forma, impacta, primordialmente, 
que os conjuntos habitacionais eram dotados de áreas de infraestrutura, tais como centros educativos, áreas de saúde, creches, atividades culturais, 
centros esportivos e comunitários, nos chamados Gemeinbauten (edifícios municipais).  

Viena utilizou-se dessa política habitacional para promover emprego para a mão-de-obra que estava em níveis altos de desemprego. Dessa forma, 
além de resolver a questão de moradia, resolveu a questão de emprego, permitindo um maior engajamento na comunidade que construia a própria 
edificação, em uma ideia de identidade local.  

Esse período socialista durou de 1923 a 1934 e foram construídas nessa fase mais de 64.000 moradias, abrigando mais de 200.000 habitantes, cerca 
de 10% de toda a população de Viena, sendo que cada morador era inquilino de sua moradia, pagando aluguéis para o Estado e mantendo-se recursos 
disponíveis para que o Estado continuasse a investir em edifícios públicos com fim de abrigar novas famílias.  
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Por último, urbanisticamente, o modelo adotado permitia a resolução do déficit habitacional de 
maneira adensada, em virtude de que a cidade não dispunha mais de grandes áreas rarefeitas 
para adotar o modelo de cidades-jardim de Howard. Assim, através de unidades de vizinhança de 
menor porte, Viena resolveu o desabrigo de seus moradores, adensando a própria malha urbana 
já consolidada. No âmbito político, em virtude da desorganização do governo federal, a 
municipalidade acabou por resolver o problema sozinha, evitando-se a dependência 
governamental, bem como a falta de recursos em um período de crise econômica.  

Pois foi, exatamente a mesma situação que ocorreu em Liverpool. No final dos anos 20 e início 
dos anos 30, Liverpool, assim como toda a Inglaterra estava em um período de recessão 
econômica. Os cortiços proliferavam no centro urbano e viu-se a necessidade de projetar 
habitações para essa população. Dessa maneira, a Liverpool Corporation (atualmente Liverpool 
City Council), um conselho municipal com a finalidade executora e administrativa de resolver 
questões de ordem social e urbanística, dentre elas o provimento de habitações, acabou 
construindo o St. Andrews Gardens, que se tratava de um espaço de inquilinato para a população 
sem moradia e que foi ocupado a partir de 1935.  

Através de uma volumetria semicircular, com suas lâminas de blocos e um bloco semicircular, o 
Bullring possui 8 apartamentos de 3 dormitórios, 16 apartamentos conjugados (JK), 6 
apartamentos de 2 dormitórios, por andar, em uma simetria de planta e rigor formal claros, 
totalizando-se 30 apartamentos por andar. Toda a circulação vertical original se dava por escadas 
e a circulação horizontal toda externa, constituindo-se de ”vias no ar”, como depois foram 
denominadas a partir dos projetos da Golden Lane e do Robin Hood Gardens dos Smithsons.  

Aliás, essa é a característica mais forte do empreendimento. Além de ser construído em um 
formato semicircular, de material aparente e tradicional, como é o tijolo na Inglaterra, o conjunto 
habitacional possui uma área em seu interior composta de espaços de recreação e convívio social, 
além das grandes “vias no ar” que conformam uma circulação horizontal interna, permitindo a 
própria interação social.  

 

Figura 33 – Bullring Liverpool – foto de época – 
Fonte www.20thcenturyimages.co.uk 

Figura 32 – Escola Vienense de Habitação Social – 
Karl-Marx-Hof em Viena. Fone: www.wien-vienna.at 
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A partir de 1980, entretanto, o empreendimento sofria com grave degradação e necessitava melhorias, sendo que a mais significativa era a colocação 
de elevadores. Dessa maneira, a Riverside Housing Association em parceria com o Liverpool City Council reforma o empreendimento e adequando sua 
instalação para apartamentos de estudantes. Nessa reforma, que perdurou de 1995 até 1996, foram entregues novas unidades habitacionais, 
dividindo-se o espaço dos antigos apartamentos e, atualmente, é promovido o aluguel de dormitórios/flats para, aproximadamente 417 estudantes.  

 

 

 

 

 

Figura 34 – St Andrews Gardens – arquivo pessoal Figura 35 – Robin Hood Gardens – Smithsons Fonte 
www.municipaldreams.wordpress.com 
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Estação Férrea 

Figuras 36 e 37 – St Andrews Gardens – implantação em Liverpool – Google Earth 
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Figuras 38, 39, 40 e 41 – Placa afixada no empreendimento com a planta original, planta dos 
apartamentos e fachada principal – arquivo pessoal 
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Figura 43 – Fachada lateral – arquivo pessoal  Figura 42 – Fachada posterior – arquivo pessoal 

Figura 45 – Acesso principal – arquivo pessoal Figura 44 – Fachada frontal – arquivo pessoal  
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Figura 47 – Interior e circulação vertical original – arquivo pessoal  Figura 46 – Interior – arquivo pessoal 

Figura 49 – Acesso principal – arquivo pessoal Figura 48 – Área de convívio e estacionamento – arquivo pessoal  
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8   

Figuras 50, 51 e 52 – Circulação vertical em acréscimo (escada e elevador) – vias no ar metálicas – 
arquivo pessoal 
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O empreendimento quase chegou a ser demolido em função da degradação urbana no centro urbano e geográfico de Liverpool. Mesmo muito bem 
localizado, junto a uma das mais importantes estações férreas inglesas, o edifício teve seu momento de declínio e atualmente, após uma reforma, vive 
um momento de ascensão. O edifício não possui grande infraestrutura instalada, mas apresenta uma grande variedade de tamanhos de unidades 
habitacionais para seus usuários. Funciona mais como uma colônia de estudantes, na atualidade, como uma edificação de habitação social.  

Com aparência bem conservada e área de circulação bem definida, o empreendimento abriga diversos estudantes e moradores das mais variadas 
classes sociais. Em um bairro residencial e contíguo ao centro social de Liverpool, o prédio possui um grande fluxo de pessoas ao seu redor e seu 
interior. Os apartamentos, quase todos reformados, juntamente com a inclusão de elevadores e escadas metálicas propiciou uma renovação predial e, 
ao mesmo tempo, uma apropriação urbana do próprio prédio, que funciona como um marco na área.  

Entretanto, no próprio dia da visita observaram-se resíduos nas áreas de circulação, falta de cuidado na limpeza das áreas, dentre outras, justamente 
por se tratar de um prédio em que sua área central é semi-privativa, pois os portões não ficam fechados. Ou seja, mesmo com a renovação a que foi 
submetido, nota-se que a população carente do entorno se utiliza do prédio para suas necessidades, além de servir de abrigo para alguns moradores 
de rua nas suas áreas de circulação.  

Em relação à matriz de análise, observa-se que o empreendimento possui uma certa vinculação ao tecido urbano em que está inserido e com a cidade. 
É permitido o acesso de pedestres e sua permanência, denotando uma preocupação com a interligação da cidade, e é bem servido de infraestrutura. 

Entretanto, por ter uma implantação em ferradura, o empreendimento possui apartamentos para as mais diferentes orientações solares, o que gera 
apartamentos sem orientação solar adequada e nem ventilação, ainda mais em uma cidade em que o aspecto climático é bastante considerável. Mas, 
por possuir sistema de aquecimento em todas unidades, é compensado este problema de conforto térmico, onerando o custo de manutenção da 
edificação. 
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A) Diretriz de Ocupação/Implantação 

a.1) Localização em área urbana com infraestrutura;     

a.2) Localização em área afastada do Centro Urbano com infraestrutura;     

a.3) Localização em área rural ou não-urbanizada – bairros ou cidades novas;     

a.4) Conjunto Habitacional com maior densificação;     

a.5) Conjunto com pavimentação das vias de acesso e vias internas;     

a.6) Conjunto com vias para pedestres e ciclovias;     

a.7) Implantado em área com transporte público em um raio de até 500 metros.     

B) Diretriz Tipológica e Morfológica 

b.1) Conjunto Habitacional de edificações multifamiliares;     

b.2) Conjunto Habitacional de habitações unifamiliares (casas);     

b.3) Conjunto misto, com diversidade tipológica ou tipo-morfológica;     

b.4) Diversidade e variedade tipológica e de configuração (tipos, metragens, agregação);     

b.5) Privacidade entre unidades e orientações (condições de orientação);     

b.6) Uso dos pavimentos térreos e relações de vizinhança;     

C) Diretriz de infraestrutura 

c.1) Atendido por equipamentos públicos (creches, escolas, posto de saúde, posto policial);     

c.2) Atendido por equipamentos comunitários (centro comunitário, quadras de esporte);     

c.3) Existem áreas internas de lazer, parques e praças;     

c.4) Existem vagas e espaços para veículos automotores;     

c.5) Existe Sistema de Saneamento (água e esgoto);     

c.6) Existe sistema de coleta ou tratamento de resíduos;     

c.7) Existe sistema de contenção pluvial – drenagem.     

 

   

Quadro 06 – Matriz de análise de diretrizes 
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4.2 Brasil: VILA DO IAPI 

A Vila do IAPI está localizada no Bairro Passo d’Areia, junto ao grande eixo viário que é a Avenida 
Assis Brasil, em Porto Alegre/RS. Tal avenida que se tornou o elo entre a região central e, em sua 
continuidade, a ligação entre duas cidades metropolitanas, Cachoeirinha e Alvorada, é transversal 
ao empreendimento, formado por residências térreas, sobrados e edifícios de apartamentos. Sua 
característica principal, em termos de zoneamento urbanístico está justamente em ser inserido em 
um terreno de 67 hectares em região conectada ao tecido viário urbano de Porto Alegre, próximo 
de grandes eixos viários e de uma infraestrutura instalada e de um próprio parque industrial já 
instalado e em instalação. 

O IAPI teve proposta original de José Otacílio de Saboya Ribeiro, com projeto urbanístico final de 
Marcos Kruter, e tipologias e execução de Edmundo Gardolinski. O projeto de urbanismo do 
engenheiro Marcos Kruter, de 1946, tem como base urbanística o conceito de Cidade-Jardim, 
embora o autor do projeto em entrevista em 1994 afirma que não dispunha de conhecimento 
prévio desse modelo de urbanismo (CASTELLO, 2008). Entretanto, em uma análise superficial, fica 
nítida a disposição nesse modelo espacial, principalmente no que se refere à disposição quase que 
centralizada e radiocêntrica dos equipamentos comunitários, como campo de futebol, comércio e 
demais estruturas. Junto aos eixos viários foram dispostos os prédios mais densos em habitações e 
comércio, enquanto que no interior foram dispostas as unidades habitacionais unifamiliares, 
conforme projetos do engenheiro Edmundo Gardolinski.  

O que merece destaque é a qualidade espacial urbana e arquitetônica do empreendimento. 
Mesmo se tratando de um empreendimento governamental, o conjunto que abriga, 
aproximadamente, 2500 famílias detém um planejamento urbano de qualidade, com critérios de 
urbanismo internacionais, explorando-se o terreno ondulado através de vias radiais, com um 
considerável conhecimento e adequabilidade à topografia existente, além de ser baseado no 
sistema de unidades de vizinhança e de cidades-jardim surgidos bem próximos internacionalmente. 

 

Figura 53 – IAPI na atualidade (Fonte: Skyscrapercity) 

Figura 54 – Edifícios do IAPI – arquivo pessoal 
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Figuras 55 e 56 – IAPI Porto Alegre, projeto (CASTELLO, 2008) e imagem de como se encontra atualmente (GOOGLE) 
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Surgida no final dos anos 1930 e início dos anos 1940, a ideia do conjunto habitacional do Instituto 
de Aposentadoria e Pensão dos Industriários (IAPI) teve duas formulações urbanísticas projetuais. 
Uma delas foi elaborada pelo engenheiro Saboya no Rio de Janeiro e outra através de um concurso 
público, promovido pelo instituto em 1940, e do qual participou, entre outros, o engenheiro 
urbanista Edvaldo Pereira Paiva. O Instituto resolveu chamar o engenheiro Edmundo Gardolinki – 
coordenador do departamento de obras da Prefeitura, para dar prosseguimento ao projeto. 
Gardolinski chamou o engenheiro Marcos Kruter para executar o projeto urbanístico, ficando o 
próprio Gardolinski com a concepção geral e projeto das edificações. Kruter obteve tanto a 
aprovação do IAPI, no Rio de Janeiro, como da Prefeitura de Porto Alegre, para o seu projeto.  

As unidades residenciais – no total de 2.446 unidades – compõem-se de casas individuais no centro 
dos lotes, casas geminadas, prédios de dois pavimentos com quatro unidades cada, e prédios de 
apartamentos, de até quatro pavimentos, alguns deles mistos, com comércio no pavimento térreo. 
Os terrenos das unidades multifamiliares foram divididos de modo que cada uma das unidades 
possuísse um pátio para abrigar galinheiros de uso próprio. Foram previstos espaços específicos 
para a localização dos serviços de comércio e lazer, bem como os demais equipamentos 
comunitários como escolas, igreja, delegacia de polícia e um hospital – que não chegou a ser 
construído - mas que depois foi construído um posto de saúde. Também foram projetados espaços 
de lazer, clube e centros comunitários.  

Em relação ao saneamento básico, foi o primeiro empreendimento com uma adutora de água tratada exclusiva para os moradores, bem como a 
primeira estação de tratamento de esgotos de Porto alegre. 

A administração do conjunto, pós-construído, permaneceu com o Instituto de Pensões e Aposentadoria dos Industriários até a sua extinção, com o 
Golpe Militar de 1964.  

Entre a concepção inicial do engenheiro Saboya e a formatação final dos engenheiros Kruter e Gardolinski, percebe-se uma linha condutora que 
transpassa a mera adaptação dos conceitos da cidade-jardim. Na sua concepção inicial não havia ocupação residencial de grande porte na região e, 
desde seu início, o empreendimento teve que viabilizar a implantação das linhas de bonde, ônibus e transporte público. A segregação espacial dos 
primeiros moradores ficava presente na época. 

Figura 57 – Edifícios do IAPI em 1950 (LAPOLLI, 2006) 
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Por se constituir em um conjunto habitacional para operários, localizado em uma área então muito afastada do centro da cidade, o IAPI ganhou um 
estigma de local violento, sem infraestrutura instalada e um reduto de operários pobres. A própria delegacia de polícia que era marginal ao 
loteamento acabou sendo transferida para seu interior.  

Entretanto, ao longo do tempo, com a consolidação social e espacial do conjunto e de seu entorno, bem como a criação de espetáculos teatrais, 
competições esportivas no estádio Alim Pedro e na região do IAPI, o loteamento tornou-se uma referência cultural como local de moradia, de 
produção de cultura e manifestações locais. 

O marco inicial do processo de renovação pode ser apontado para meados da década de 1960. Até 
aquela data, a Vila do IAPI possuía um sistema de propriedade diferenciado, no qual os moradores 
tinham apenas o direito ao valor de uso dos imóveis, ficando a posse para o Instituto, que também 
era o responsável por sua manutenção. Com o Golpe Militar de 1964, o governo militar organizou 
uma nova política habitacional, muito mais centralizadora. Extinguiram-se os institutos de 
aposentadoria e surgiam as figuras do Banco Nacional de Habitação (BNH) e do Sistema Financeiro 
de Habitação (SFH), responsáveis pela nova política habitacional e pelo seu financiamento. Todos 
os imóveis então pertencentes aos institutos foram transferidos para a propriedade de seus 
inquilinos/moradores, passando a administração dos conjuntos habitacionais ao Poder Público 
Municipal. 

Para a Vila do IAPI, a imediata consequência dessa mudança foi a possibilidade de venda dos 
imóveis, gerando um processo de gradativa substituição da população operária original por uma 
classe média diversificada. Igualmente, nesse novo momento com a propriedade de seus imóveis, 
os moradores executaram diversas mudanças que achavam necessárias em suas propriedades. 
Muitas dessas obras acabaram por descaracterizar as edificações. 

A Vila do IAPI foi listada como área de interesse cultural pelo 1º Plano Diretor de Desenvolvimento 
Urbano de Porto Alegre, em 1979. A partir de então, a Vila do IAPI foi ganhando importância dentro 
da Secretaria de Planejamento Municipal. Antes dessa data, a Vila do IAPI era vista como mais um 
conjunto habitacional para a classe trabalhadora, sem muita importância, e abandonado pelo 
Poder Público.  

Figura 58 – Residências do IAPI em 1950 (LAPOLLI, 2006) 
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Figura 59 – Grau de comprometimento da arquitetura das edificações do IAPI Porto Alegre (LAPOLLI, 2006) 
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Como foi apresentado anteriormente, o conjunto habitacional da Vila do IAPI tem por 
peculiaridades o uso intenso de vegetação, uma intensa arborização em praças e parques, ruas e 
avenidas de traçado orgânico e edificações implantadas em meio a jardins. Essas características, do 
ponto de vista da ciência urbanística, demonstram que o conjunto habitacional da Vila do IAPI 
constitui-se em um importante monumento que evidencia a inspiração de seu projeto: o paradigma 
projetual chamado culturalismo, que tem na “Cidade-Jardim”, idealizada teoricamente por 
Ebenezer Howard e posta em prática por arquitetos como Raymond Unwin, Berry Parker, Louis de 
Soissons e Clarence Stein, o seu modelo. Quando a Vila do IAPI começou a ser construída – em 
1942 – fazia pouco menos de 50 anos que Ebenezer Howard havia escrito o livro “Tomorrow: a 
Peaceful Path for True Reform”, publicado originalmente em Londres, no final do século XIX. 

As 2.446 economias foram agrupadas por Fayet14 nas seguintes tipologias: “G2 – prédios de 
habitação unifamiliar, com 2 dormitórios. G3 – prédios de habitação unifamiliar, com 3 dormitórios. 
G2G – prédios de habitação unifamiliar, geminados, com 2 dormitórios. G3G – prédios de habitação 
unifamiliar, geminados, com 3 dormitórios. G2S – prédios de habitação multifamiliar pequenos, 
assobradados, com 2 pavimentos e 2 dormitórios por unidade. G3S – prédios de habitação 
multifamiliar pequenos, assobradados, com 2 pavimentos e 3 dormitórios por unidade. G2S-C2 – 
prédios de habitação multifamiliar em fita, com 2 pavimentos e comércio no térreo. G2S-C4 – 
prédios de habitação multifamiliar em fita, com 4 pavimentos e comércio no térreo. G3S-C – 
prédios mistos, semelhantes a G2S-C2. C1 – prédios de habitação multifamiliar, grandes em fita, 
com comércio no térreo. D2 – prédios de habitação multifamiliar, com características semelhantes 
aos da tipologia G3-S. D2-C – prédios de habitação multifamiliar em fita, com comércio no térreo, 
em corpo avançado junto ao alinhamento, como se fossem garagens.”  

 

 

                                                             
14 LAPOLLI, André. Como destruir um patrimônio cultural urbano: A Vila do IAPI, “Crônica de uma morte anunciada!”. Dissertação Mestrado, apresentada no PROPUR, 
2006. 

Figura 60 – Detalhe de prédio residencial e comercial – 
arquivo pessoal 

Figura 61 – Residência descaracterizada – arquivo pessoal 
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Desta maneira, fica clara a diversidade morfotipológica das unidades habitacionais. Com ruas 
curvas, acompanhando as curvas de nível do terreno, com integração com a cidade que se formava 
na região norte da cidade e com a ideia de lugar e identidade local, o Conjunto do IAPI permitia o 
agrupamento de diversas famílias das mais diversas formações em suas unidades habitacionais. 
Mesmo com a descaracterização de diversos prédios, através de reformas de seus moradores, nota-
se uma preocupação antiga na estética do conjunto que perpetua. 

Analisando-se as diretrizes, nota-se que este empreendimento atende diversos critérios que podem 
denotar uma lugaridade e uma identidade com o local. A variedade de unidades habitacionais e, 
mesmo com a descaracterização que tende a consolidar com as necessidades de seus ocupantes, o 
conjunto habitacional mantém sua integridade e sua ocupação intensa. Indubitável o fato de 
atualmente estar próximo de regiões muito valorizadas e ser perimetral a vias de fundamental 
interligação viária, mas sua integridade estética se mantém de forma a denotar que a identidade 
local conseguiu ser atingida. 

     

 

 

Figuras 62, 63 e 64– Entrada do IAPI pela Assis Brasil em 1950 e em 2018 – LAPOLLI e arquivo pessoal 
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A) Diretriz de Ocupação/Implantação 

a.1) Localização em área urbana com infraestrutura;     

a.2) Localização em área afastada do Centro Urbano com infraestrutura;     

a.3) Localização em área rural ou não-urbanizada – bairros ou cidades novas;     

a.4) Conjunto Habitacional com maior densificação;     

a.5) Conjunto com pavimentação das vias de acesso e vias internas;     

a.6) Conjunto com vias para pedestres e ciclovias;     

a.7) Implantado em área com transporte público em um raio de até 500 metros.     

B) Diretriz Tipológica e Morfológica 

b.1) Conjunto Habitacional de edificações multifamiliares;     

b.2) Conjunto Habitacional de habitações unifamiliares (casas);     

b.3) Conjunto misto, com diversidade tipológica ou tipo-morfológica;     

b.4) Diversidade e variedade tipológica e de configuração (tipos, metragens, agregação);     

b.5) Privacidade entre unidades e orientações (condições de orientação);     

b.6) Uso dos pavimentos térreos e relações de vizinhança;     

C) Diretriz de infraestrutura 

c.1) Atendido por equipamentos públicos (creches, escolas, posto de saúde, posto policial);     

c.2) Atendido por equipamentos comunitários (centro comunitário, quadras de esporte);     

c.3) Existem áreas internas de lazer, parques e praças;     

c.4) Existem vagas e espaços para veículos automotores;     

c.5) Existe Sistema de Saneamento (água e esgoto);     

c.6) Existe sistema de coleta ou tratamento de resíduos;     

c.7) Existe sistema de contenção pluvial – drenagem.     

  
Quadro 07 – Matriz de análise de diretrizes 
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4.3 Brasil: CONJUNTO RESIDENCIAL LEOPOLDINA 

As Companhias de Habitação constituíram-se, legalmente, em empresas de economia mista, “com a finalidade de coordenar ações de 
desenvolvimento de soluções habitacionais e realizar negócios auto-sustentáveis. Financiam diversos conjuntos habitacionais, unidades isoladas 
urbanas e rurais, trabalhando para a urbanização de lotes e favelas, além da recuperação, reconstrução e melhorias habitacionais. Declaram que suas 
ações visam à promoção humana, ao desenvolvimento sustentável, através de parcerias com diversos organismos governamentais e não 
governamentais tais como órgãos públicos (federais, estaduais e municipais) e órgãos privados (Sindicatos, Associações, Institutos, Cooperativas) e 
Organizações Não-Governamentais – ONGs. Suas fontes de recursos são Fundo Federal de Moradia, Fundo Estadual de Habitação Popular, Fundo 
Municipal de Habitação, CAIXA, Sindicatos e Cooperativas Rurais, Programa Federal de Reforma Agrária e Associações.”15  

Do ponto de vista arquitetônico, as COHAB’s, a partir de uma ideia simplista e minimalista arquitetônica, tinham seus conjuntos habitacionais 
preocupando-se com o mínimo dos mínimos no caráter arquitetônico. A preocupação de constituição de fachada, de volumes, de cores foi deixada de 
lado para dar lugar ao máximo de unidades possíveis por hectare. As COHAB’s, chegaram a ter mais de quatorze apartamentos por andar, em blocos 
geralmente mais horizontais do que verticais, com quatro a oito andares. Os cômodos ainda eram um pouco valorizados, com ambientes de medidas 
razoáveis para a sobrevivência humana. Havia a maior valorização dos ambientes de dormir, priorizando-os quanto às suas dimensões e diminuindo-se 
cada vez mais o tamanho das salas de estar e das cozinhas.  

Já, do ponto de vista urbanístico, as COHAB’s foram implantadas em regiões mais periféricas, em função do preço dos terrenos. Essa tendência se 
difundiu em todas as capitais e centros urbanos de maior porte, momento no qual começa a produção de prédios em zonas mais ermas, mais 
afastadas, com pouca ou nenhuma infraestrutura instalada, comércio e serviços. Dessa maneira, os prédios multifamiliares de pessoas menos 
favorecidas que deveriam se concentrar próximo das regiões de trabalho, lazer e serviços, evitando-se, com isso, o gasto desnecessário em transporte 
(geralmente público) foram justamente afastados para áreas menos favorecidas, onde o terreno era mais barato e possuía grandes glebas de terras 
disponíveis.  

 

 

 

                                                             
15

 RIFRANO, Luiz. Avaliação de projetos habitacionais: determinando a funcionalidade da moradia social. São Paulo: Ensino Profissional, 2006, páginas 34 e 35. 
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A área dos terrenos também acabou se tornando fundamental na medida em que se concentrou 
uma grande quantidade de edifícios de tipologia de Blocos, geralmente, com áreas de lazer no 
próprio condomínio, que nasceram ou foram criadas após a conclusão do edifício. Então, não 
bastava, simplesmente, ter-se o apartamento, era necessário: área de lazer como quadras de 
esporte, salão de festas, estacionamento, dentre outras atividades. Então, com terrenos em torno 
dos dois hectares permitiu-se a instalação de 8 a 12 blocos de apartamentos, geralmente de 
pequena estatura, com alvenaria portante, bem como a colocação de uma quadra de esporte e um 
salão de festas, estruturas essas que se tornaram indispensáveis na medida em que o 
distanciamento da infraestrutura da cidade era imenso. A falta de praças públicas acabou trazendo 
para o privado, para o interior dos condomínios, a estrutura de lazer necessária.  

Seguindo essa tendência, a de os empreiteiros começarem a levar em consideração que era 
possível ganhar mais dinheiro se escolhessem terrenos mais periféricos, Porto Alegre também 
começou a ter a ocupação em bairros novos, como nas zonas Leste, Sul e Norte, afastando-se cada 
vez mais do Centro de Porto Alegre. Nesse momento, passaram a construir em grande quantidade 
habitações multifamiliares há grandes distâncias do Centro Comercial.  

Isso iniciou a partir de grandes conjuntos anteriores as COHAB’s, tal como o Conjunto Residencial 
Leopoldina, que foi desbravando a zona leste da cidade, através de um grande conjunto de blocos 
residenciais em apartamentos, contíguo a um dos maiores conjuntos habitacionais que é o 
Conjunto Residencial Rubem Berta.  

De fato, preliminarmente, cabe descrever um pouco como estava se dando a ocupação urbana do 
município de Porto Alegre. A cidade, que sempre foi um marco em desenvolvimento urbano e 
regramento urbanístico, através dos diversos planos diretores e da mente evolutiva pensante de 
arquitetos e urbanistas, estava em processo de mudança, mais uma vez. A partir dos Planos 
Diretores que se restringiam somente ao Centro da Cidade e regiões circunvizinhas, tais como o 
Plano Geral de Melhoramento de João Moreira Maciel, em 1914, o Plano Gladosch, dos anos 40 
(oriundo de discussões com o Arquiteto Arnaldo Gladosch), era a primeira vez que a cidade 
dispunha de um Plano Diretor que pretendia estudar a cidade como um todo, desde seu Centro 
Comercial até as regiões mais distantes, próximas das divisas com outros municípios.  

Figura 65 – Conjunto Residencial Leopoldina – arquivo 
pessoal 

Figura 66 – Rua limítrofe entre o Jardim Leopoldina e o 
Rubem Berta- arquivo pessoal 
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A Região Metropolitana de Porto Alegre, nos anos 60, concentrava uma intensa urbanização, com mais de 1,5 milhão de habitantes, mais de 23% da 
população total do Estado do Rio Grande do Sul, sendo que mais de 60% dessa população estava centrada em Porto Alegre. Dessa maneira, foi-se 
necessário o espraiamento da instalação da população de menor renda, nas áreas mais periféricas da cidade, mais centradas próximas às divisas com 
outros municípios da RMPA, tais como Alvorada e Cachoeirinha.  

Dessa maneira, o Banco Nacional de Habitação, em uma política baseada na indução de desenvolvimento e na tentativa de redução do déficit 
habitacional, acabou por intermédio de Resoluções, concentrar investimentos na produção habitacional popular na Região Metropolitana de Porto 
Alegre, em especial nas cidades de Porto Alegre, Gravataí, Alvorada, Cachoeirinha e Guaíba, em detrimento de outros municípios.  

O Loteamento/bairro Rubem Berta foi um desses empreendimentos promovidos pelo BNH. Enquanto que o Rubem Berta foi público, o Jardim 
Leopoldina, inserido em seu contexto, foi um empreendimento privado. O projeto do Jardim Leopoldina iniciou-se pela Construtora Guerino, que foi à 
falência e foram adquiridos pela Edificações e Incorporações Barbieri S/A (Ediba S/A) que também foi à falência e acabou por deixando diversos 
prédios abandonados por todos esses anos.  

O Jardim Leopoldina situa-se em frente ao Conjunto Habitacional Rubem Berta, tendo como limites Norte a avenida Baltazar de Oliveira Garcia, a 
Oeste a avenida Manoel Elias, ao sul uma área que faz parte dele e a leste a rua Martim Félix Rubem Berta que o divide com o Conjunto Habitacional 
Rubem Berta. Sua construção remete ao final dos anos 70, quando foi projetado e construído o Jardim Leopoldina I (Condomínio Jardim Leopoldina) 
em 1979, composto por edifícios em uma área de 61 hectares. Nos anos 80, foi projetado e construído o Jardim Leopoldina II (Loteamento Jardim 
Leopoldina e Asmuz), composto por edifícios, casas e condomínios horizontais de residências, além do parque urbano Chico Mendes, totalizando uma 
área de 101 hectares.  
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  Figura 67 – Conjunto habitacional Leopoldina – imagem aérea Google – datada de 2014 
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Figura 68 – Conjunto habitacional Leopoldina – planta de cheios e vazios 
(RIGATTI, 1997) 
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Na área total de 162 hectares do Loteamento Jardim Leopoldina, há residências individuais em 
lotes de 300m² cada, apartamentos, parque urbano, quatro áreas para escolas e três áreas 
destinadas a praças públicas, sendo que o total destinado a circulação e áreas públicas corresponde 
a 39% da área total do empreendimento.  

No início foi projetado para ocupações operárias e, em meados dos anos 80, com a reurbanização 
de áreas mais centrais, houve a transferência de realocados de vilas e favelas de Porto Alegre para 
a região e a consequente degradação do público que ali frequentava. Hoje, abriga mais de 38 
comunidades, totalizando mais de 42 mil pessoas, sendo que, aproximadamente, 93% da 
população reside em apartamento e 7% da população reside em casas individuais.  

Analisando-se o projeto, o Jardim Leopoldina em suas duas fases acabou por ir modificando os 
projetos, dos edifícios de apartamentos, por exemplo. Na fase 1, os edifícios possuíam 
características e tamanhos mais regulares e mais parecidos, enquanto que na Fase 2, há uma maior 
diversidade de tipologias, além de permitir no interior das quadras a destinação de áreas verdes 
para implantação de centros comunitários, pequenos comércios e áreas de lazer.  

Além das questões formais, as atividades e ocupações diferem-se, também, entre as fases. Na Fase 
1, foram projetados espaços comerciais nos térreos dos edifícios com acesso pela Av. Juscelino 
Kubitchek de Oliveira, Baltazar de Oliveira Garcia e Amy Hervé Ramire, totalizando 55 pequenos 
estabelecimentos comerciais. Na Fase 2, com a ideia de miscigenação de atividades, aos moldes do 
modelo da Superquadra de Brasília/DF, as áreas comerciais se concentram na região central das 
quadras, compostas por diversos blocos residenciais. Nessa área central das quadras, além do 
comércio, há a destinação para creches, centros de convívio, lazer, dentre outras atividades.  

Entretanto, cabe ressaltar que enquanto que as atividades comerciais previstas na Fase 1 estão em 
plena funcionalidade, na Fase 2, em função principalmente da falência da empresa construtora, os 
prédios não foram construídos, enquanto que alguns construídos também nunca foram utilizados e 
hoje estão em abandono. 

 

Figura 69 – Leopoldina Fase 1 – arquivo pessoal 

Figura 70 – Leopoldina Fase 2 – arquivo pessoal 
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Figura 72 – Leopoldina Fase 1 (esquerda) Fase 2 (direita) – arquivo 
pessoal  

Figura 71 – Leopoldina Fase 1 – arquivo pessoal 

Figura 74 – Leopoldina Fase 2 – arquivo pessoal Figura 73 – Leopoldina Fase 2 – arquivo pessoal  



ARQUITETURA E POLÍTICA DA HABITAÇÃO SOCIAL: BRASIL E INGLATERRA 

104 

Interessante observar, ademais, que a implantação dos lotes habitacionais de edificações 
multifamiliares (blocos de apartamentos) do Jardim Leopoldina acabou por se consolidar nas 
quadras de maior tamanho, com espaços de circulação destinados aos pedestres (servidões) e 
espaços para veículos (estacionamentos rotativos), além de espaços de convívio e comércio. Essa 
implantação em moldes modernistas, difundidos no Brasil especialmente a partir do projeto de 
Brasília, por Lúcio Costa, acabou por permitir que os blocos sejam considerados como equivalentes 
a residências unifamiliares, com quatro pavimentos e ótimas condições de insolação e ventilação. 
Não há o aspecto de áreas sem insolação ou insalubres, pois a disposição dos blocos com acessos, 
por áreas públicas e semi-públicas gerou melhores condições de vida aos moradores.  

 

 
  

Figura 75 – Leopoldina –implantação das unidades (RIGATTI, 1997) 

Área de Convívio 

(estruturas de lazer e 

comerciais) 

Figura 76 – Leopoldina –área central – arquivo 
pessoal 
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Na Fase 1 do projeto, os blocos de apartamentos de mesmas dimensões são separados por vias de 
pedestres de 6 metros de largura, que unem os dois lados opostos dos quarteirões (em torno de 60 
metros) e afastam os apartamentos para permitir a insolação e ventilação. Em alguns casos há 
corredores transversais, que chegam a 130 metros de comprimento, e em alguns casos não 
perpassam todo o quarteirão, finalizando em algum bloco de apartamentos.  

Já na Fase 2, com a maior variedade de tipologias e blocos de apartamentos de diversos tamanhos, 
com 4 ou 6 apartamentos por andar, diminui-se o comprimento dos corredores e optou-se por 
permitir a implantação de estruturas de lazer e ou comerciais, em grandes “praças” centrais, nos 
cruzamentos. Essas praças, aliadas ao sistema de lazer do complexo como um todo criaram uma 
permeabilidade e uma visão descentralizada e não agressiva para o transeunte, consolidando que 
cada bloco possa parecer individualizado do todo, por intermédio de vegetação e características 
tipomorfológicas distintas.  

Na prática, atualmente, quase que a totalidade dos blocos residenciais que tinham um 
ajardinamento em suas laterais de forma a permitir a livre circulação dos espaços públicos e semi-
públicos acabou sendo cercada por grades e telas, o que transformou aqueles espaços de 
pedestres em corredores estreitos e cercados por gradis. Além disso, espaços nitidamente 
projetados para serem públicos receberam também muros e coberturas para garagens ou 
instalação de churrasqueiras privadas. Assim, não permitem a circulação e impedem a apropriação 
coletiva, privatizando espaços projetados como comunitários ou públicos.  

Com relação ao sistema viário, mesmo com a falência da construtora, todo sistema foi executado, 
contornando grandes vazios urbanos de terrenos que seriam destinados às habitações, mas que, 
nunca foram construídas. Esses vazios urbanos, quase na totalidade encontram-se na região mais 
interna do Loteamento, afastados dos grandes eixos viários.  

 

 

 

6 metros 

1,5 metro 

Figura 78 – Leopoldina –corredor existente 
depois do cercamento – arquivo pessoal 

Figura 77 – Leopoldina –corredor projetado – 
arquivo pessoal 
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Aliás, como um todo, o Conjunto Residencial Leopoldina possui uma grande área de lazer em seu 
projeto inicial, sendo que parte dela foi invadida. Por exemplo, no projeto foram previstos 2 
hectares para uma praça a noroeste, a qual foi invadida, mais 12 hectares para o Parque Urbano 
Chico Mendes e mais 4,5 hectares para a praça a nordeste que cedeu grande parte de sua área 
para a construção de um posto de saúde. Já na Fase 2, foi prevista uma praça triangular de 1,5 
hectares no centro da área que não possui nenhuma infraestrutura e uma praça a sudoeste com 
2,25 hectares, com utilização. Dessa maneira, incluindo-se as áreas destinadas às quatro escolas, 
de 7,40 hectares, o total de áreas destinadas à educação e convívio/lazer é de 18,30% da área total 
do empreendimento.  

Atualmente, entretanto, mesmo com a previsão de 38,80% da área do loteamento ser destinada 
para espaço público, apenas 31,94% ainda é considerada pública, o que privatizou áreas que a 
comunidade mais carente poderia utilizar para lazer e convívio em detrimento de garagens, 
churrasqueiras, edificações e cercamentos privados. 

Figuras 79 e 80  – Plantas Esquemáticas do 
apartamento (RIGATTI, 1997) 
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Figuras 81 e 82 – Leopoldina –áreas verdes projetadas e existentes (RIGATTI, 1997) 
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As duas imagens anteriores apresentam a mesma região em uma diferença de 12 anos, ou seja, a primeira em 2002 e a segunda em 2014. Tais 
imagens de satélite oriundas do Google Earth demonstram que o Leopoldina nessa última década ainda obteve grande crescimento populacional e 
ocupação de vazios urbanos oriundos da falência do sistema do loteamento no final dos anos 90. A região, próxima de grandes bolsões residenciais, 
principalmente o Bairro Rubem Berta está apresentando índices de crescimento e produção habitacional desde sua implantação no final dos anos 60. 

Figuras 83 e 84 – Leopoldina –imagem de satélite de 2002 e 2014, respectivamente – Google Earth 
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Ademais, nota-se, nos últimos seis anos em especial a implantação de muitos empreendimentos por meio de outras modalidades de financiamento, 
como o Programa de Arrendamento Residencial – PAR – e Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV, propiciando em conjuntos habitacionais de 
menor porte, geralmente concentrados em um único quarteirão a reestruturação dos vazios urbanos oriundos do parcelamento do solo efetuado e 
separado pelo sistema viário mas não ocupado pela empreendedora do Conjunto Jardim Leopoldina. 

Ainda, nota-se a instalação de maiores infraestruturas de apoio, tais como postos de saúde e 
escolas, bem como a criação de grandes eixos viários, contemplando, por exemplo, a instalação de 
ciclovia nas vias principais. Essas medidas, promoveram nessa última década uma alteração no 
perfil dos moradores, afastando os de menor poder aquisitivo e permitindo uma valorização dos 
imóveis. 

Em relação à matriz de diretrizes de variáveis, nota-se uma ausência de infraestrutura e 
principalmente de variedade tipológica o que propicia a degradação urbana dos espaços. O fato de 
não possuir vagas de estacionamento para todos moradores, ter sido ocupado sem a implantação 
de áreas de lazer mobiliadas de acordo e o fechamento de áreas de circulação denegriu o imóvel. 
Mesmo aparentando boa conservação, a densidade populacional sem espaço de lazer agregados 
gera a ocupação por um público mais sensível socialmente e ocasiona uma violência intensa nas 
áreas do conjunto habitacional. 

Observa-se, ademais, a necessidade de que os espaços semi-públicos sejam de livre acesso o que 
foi impedido em virtude do cercamento dos térreos dos blocos de apartamentos. Um projeto 
paisagístico adequado evitaria corredores estreitos de circulação que geram a insegurança em 
oposição à falsa sensação de segurança pelo gradeamento dos térreos. Além disso, as áreas de 
circulação encerram-se em espaços verdes sem qualquer tratamento paisagístico ou uma função 
definida e, por isso, alguns foram invadidos para colocação de veículos. 

 
  

Figura 85 – Empreendimento PAR na avenida central do 
Leopoldina – arquivo pessoal 

Figura 86 – Empreendimento PMCMV na avenida central do 
Leopoldina – arquivo pessoal  
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A) Diretriz de Ocupação/Implantação 

a.1) Localização em área urbana com infraestrutura;     

a.2) Localização em área afastada do Centro Urbano com infraestrutura;     

a.3) Localização em área rural ou não-urbanizada – bairros ou cidades novas;     

a.4) Conjunto Habitacional com maior densificação;     

a.5) Conjunto com pavimentação das vias de acesso e vias internas;     

a.6) Conjunto com vias para pedestres e ciclovias;     

a.7) Implantado em área com transporte público em um raio de até 500 metros.     

B) Diretriz Tipológica e Morfológica 

b.1) Conjunto Habitacional de edificações multifamiliares;     

b.2) Conjunto Habitacional de habitações unifamiliares (casas);     

b.3) Conjunto misto, com diversidade tipológica ou tipo-morfológica;     

b.4) Diversidade e variedade tipológica e de configuração (tipos, metragens, agregação);     

b.5) Privacidade entre unidades e orientações (condições de orientação);     

b.6) Uso dos pavimentos térreos e relações de vizinhança;     

C) Diretriz de infraestrutura 

c.1) Atendido por equipamentos públicos (creches, escolas, posto de saúde, posto policial);     

c.2) Atendido por equipamentos comunitários (centro comunitário, quadras de esporte);     

c.3) Existem áreas internas de lazer, parques e praças;     

c.4) Existem vagas e espaços para veículos automotores;     

c.5) Existe Sistema de Saneamento (água e esgoto);     

c.6) Existe sistema de coleta ou tratamento de resíduos;     

c.7) Existe sistema de contenção pluvial – drenagem.     

 
  

Quadro 08 – Matriz de análise de diretrizes 
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4.4 Inglaterra: MILTON KEYNES CITY – Stantonburry 3 e Fullers Slade 

O início do planejamento para Milton Keynes se deu em 1964, quando o Ministério da Habitação e 
o governo local designaram um espaço para a implantação da nova cidade, incluindo-a, dois anos 
depois, no chamado “setor noroeste do Corredor de Crescimento de Londres”. O terreno escolhido 
para sua implantação, de área aproximada de 9.000 hectares (22.000 acres), possuía alguns 
pequenos vilarejos, como as pequenas cidades de Bletchley, Stony Stratford, Wolverton e New 
Bradwell,  que totalizavam, em torno de 39 mil pessoas. 

Sua localização abrangia cinco regiões administrativas a uma distância aproximada de 75 
quilômetros do centro de Londres. A noroeste da capital inglesa, Milton Keynes foi planejada para 
ser uma cidade em que o predomínio do automóvel para o transporte era maior do que qualquer 
outro meio. O seu planejamento, na fase três da periodização das New Towns (Mark III) veio já 
nesse intuito, o de promover uma maior integração entre os usos e espaços da cidade com o 
movimento automobilístico, embora, para acesso global se utilize linhas férreas e transporte 
coletivo de ônibus. A população alvo, em um primeiro momento foi de 150.000 habitantes, sendo 
que, em menos de 20 anos, a população chegou a mais de 200.000 habitantes. 

Como seis princípios básicos na organização da cidade, o Milton Keynes Master Plan definiu: 

a) Oportunidade de liberdade de escolha; 
b) Facilidade de movimento e acessos; 
c) Variedade e equilíbrio; 
d) A criação de uma cidade atrativa; 
e) Público participativo; 
f) Eficiência e uso criativo dos recursos. 

A partir desses seis princípios estruturadores da cidade, o automóvel acabou sendo o que proporcionava maior flexibilidade na estrutura urbana do 
tecido da urbe. Para tanto, Milton Keynes amparou-se que o aumento da frota de automóveis e o uso dessa frota eram inevitáveis e as cidades 
deveriam se organizar para essa fatalidade que ocorreria.  

 

Figura 87 – Localização de Milton Keynes (Fonte: Master Plan 
da cidade) 
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O Plano de Desenvolvimento, ainda, define em um único parágrafo as diretrizes para a nova cidade: 

“O Plano permite o fácil movimento de carros privados e sua penetração em cada ponto da cidade. 
O carro individual permite aos seus usuários a flexibilidade de escolha e oportunidade, com mais e 
mais pessoas querendo – e podendo – tirar vantagens disso. As diretrizes aceitam o fato de que o 
fácil movimento é possível em uma alta proporção de jornadas através dos carros privados, assim 
como os carros estão cada vez mais disponíveis para várias famílias. Mas elas devem levar em 
conta o fato que os carros privados atingirão níveis muito altos em 20 ou 30 anos, sendo que em 
torno de 20% das jornadas ao trabalho serão por transporte público, e que, em função da 
conveniência, conforto e rapidez do transporte público, muitas pessoas escolherão se deslocar em 
seus carros.O problema é aceitar esses fatos e entender que no seguir do século, cidades do 
tamanho de Milton Keynes, onde a jornada até o trabalho é de 15 minutos, a demanda por 
transporte público será limitada.” (TRADUÇÃO NOSSA)16 

De fato, a cidade de Milton Keynes foi pensada para funcionar ao redor do automóvel, com baixas 
densidades periféricas, grandes vias em níveis, evitando-se cruzamentos e a separação dos 
transportes público e privado também em níveis. O Plano ainda destinou os seguintes percentuais 
para cada atividade: 

 

Atividade Hectares Percentual 
Área Residencial 3690 41,5 % 

Área de empregos – comércio, serviços e indústria 1060 12,0 % 

Centro Comercial de Milton Keynes - CMK 160 2,0 % 
Outros (facilidade e serviços) 475 5,5 % 

Brickfields (centros de bairro - administrativo) 275 3,0 % 

Sistema Viário e Reservas 1250 14,0% 

Parques e áreas verdes 1970 22,0 % 

                                                             
16 www.milton-keynes.gov.uk 

Figura 88 – Central Milton Keynes – arquivo pessoal 

Figura 89 – Central Milton Keynes – arquivo pessoal Quadro 09 – Zoneamento de Milton Keynes 
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Figura 90 – Master Plan de Milton Keynes (Fonte: Master Plan da cidade) 
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O Master Plan, ademais, incorporou algumas chaves estruturadoras para a cidade, sejam elas: 

a) Uma grade de rodovias e vias servindo para as áreas de uso dispersas: a dispersão das áreas 
de residência e de trabalho permitiu uma maior distribuição do tráfego e o sistema viário foi 
desenvolvido na tentativa de evitar as horas de congestionamento através de um sistema 
radial rodoviário. As vias locais, ainda, não permitem o tráfego de passagem que se concentra 
nesse sistema viário hierarquizado. 

b) Um centro da cidade: denominado de Central Milton Keynes – CMK – vai de encontro à ideia 
de espaços dispersos, concentrando todas as atividades no centro geográfico da cidade, 
contendo um Shopping Center, atividades de lazer e culturais, escritórios e atividades 
administrativas. Ainda, fica em linha com a estação central de trem, em continuidade 
hierarquizada com uma espécie de eixo monumental. 

c) Parques lineares: Um sistema de parques lineares nos vales de cursos d’água. Os parques 
lineares acabaram sendo o maior elemento estruturador, através da delimitação de áreas de 
preservação. 

d) Sobreposição de atrações: as casas não são dispostas somente em uma região habitacional, 
havendo pequenas atrações incluídas em centros de convivência, permitindo maior interação. 

e) Centros de atividades: facilidades locais, incluindo lojas, bares, escolas e terminais de ônibus, 
agrupando atividades centrais localizadas nas principais vias de pedestres e cruzamentos de 
avenidas, permitindo o acesso automobilístico e peatonal. 

f) Rotas de pedestres segregadas de rotas de veículos: é projetado um seguro e conveniente 
trânsito de pedestres, através de passagens de nível ou passarelas sobre as avenidas, 
permitindo o tráfego de pedestres e de ciclistas, sem interferir no sistema viário rodoviário. 

Milton Keynes, nesse sentido, tornou-se uma referência na criação de unidades de vizinhança, 
através do modelo de cidades-jardim previsto anteriormente por Howard. Através de uma baixa 
densidade, baseada na ocupação mais dispersa e não centralizada do tecido urbano por atividades 
mono-funcionais, a cidade permite que não haja deslocamentos pendulares, congestionando as 
grandes vias de acesso, integrando, aumentando-se a velocidade dos deslocamentos regionais e 
diminuindo a velocidade para os deslocamentos locais, evitando-se conflito de interesses entre o 
trânsito de passagem e o trânsito interno. 

Figura 91 – Sistema viário local – arquivo pessoal 

Figura 92 – Áreas de lazer nas unidades de vizinhança– 
arquivo pessoal 
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Figura 93 – Sistema Viário do Master Plan (Fonte: Master 
Plan da cidade) 
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Seguindo os princípios do Master Plan, a grelha viária da cidade tem, aproximadamente, 1 
quilômetro de distância entre as vias, servindo uma dispersa rede de zonas de emprego e de 
residências dentro da qual há as vias locais. Ainda, as vias possuem uma margem possível de 
ampliação em suas laterais, caso for requerida uma duplicação, por exemplo, podendo, também, 
serem utilizadas para novos sistemas de transporte público, caso seja necessário. 

As ruas são identificadas por letras, sendo que as vias leste-oeste são identificadas com a letra H de 
horizontal e numeradas de norte a sul e as vias norte-sul são identificada com a letra V de vertical e 
numeradas de oeste para leste.  

O sistema viário é dividido, também, em vias locais e vias regionais, existindo as Redways que são 
vias de segurança para pedestres e ciclistas, com largura, aproximadamente, de 3 metros. Há, 
complementando, vias de lazer unindo parques lineares, rotas de equinos, entre parques e rotas de 
transporte público, destinadas a ônibus. 

Os parques e áreas verdes complementam e definem, inclusive, o sistema viário. As áreas de lazer 
de Milton Keynes permitem a utilização do espaço aberto por visitantes e moradores e consolidam 
a cidade como uma “Green City”. Por se tratarem de parques lineares, esse green ring permeiam 
toda a área residencial e de empregos, dividindo unidades de vizinhança e permitindo uma grande 
integração entre todos os espaços. Além disso, os parques possuem bacias de amortecimento para 
as águas da chuva, funcionando como solos drenáveis de inundações.  

Os grandes parques, ademais, localizam-se nos vales dos Rios Ouse e Ouzel e o Loughton Brook, 
conformando um sistema integrado de espaços abertos, com os mesmos elementos 
conformadores das cidades, ou seja, no cruzamento viário de pedestres de maior intensidade 
existem áreas de lazer e contemplação e equipamentos comunitários, enquanto que as demais 
áreas preservam os recursos naturais, permitindo um uso simultâneo de até 15.000 pessoas por 
parque. 

 

 Figura 94 – Sistema viário – grelha – Master Plan 
(Fonte: Master Plan da cidade) 
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IMAGENS 
  

Figuras 95 e 96– Organização estrutural do tecido de Milton Keynes (CASTELLO, 2008) 
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Figura 97 – Sistema de parques lineares de Milton Keynes – Master Plan (Fonte: 
Master Plan da cidade) 

Figura 98 – Parque Linear de North Loughton Valley Park – Master Plan (Fonte: 
Master Plan da cidade) 
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Com relação à estrutura urbana, Milton Keynes apresenta uma série de centros de distritos, de 
maior ou menor tamanho conforme a população próxima abrigada. Esses distritos se caracterizam 
por uma intensa área comercial local, recreação, lazer e, principalmente, pela localização de um 
centro comunitário, permitindo a integração, a identidade e cultura dos habitantes de seu entorno. 
Esses centros de convívio comunitário promovem a integração entre os moradores, de forma a se 
consolidar como um ponto de encontro da população periférica. 

No centro comunitário se encontra um espaço para troca de informações, em geral localizado no 
cruzamento de vias de maior porte, consolidando uma imagem referencial para a população, 
através de uma edificação diferenciada ou algum marco visual. Sem dúvida o maior desses centros 
de distritos é justamente o Central Milton Keynes. 

O Central Milton Keynes é o centro cívico de toda a cidade, abrigando a maior parte dos comércios, 
teatros, arenas e todos os eventos comunitários que envolvam uma ou mais unidades de 
vizinhança. Com arquitetura marcante, através de um Mall, com uma galeria de serviços 
administrativos e lojas de maior porte e no eixo com as estações de trem e estação de terminais de 
ônibus, o Central Milton Keynes concentra ao seu redor os únicos edifícios em altura da cidade, 
todos com função de serviços e administrativas. 

Consolidando um eixo hierarquizado, tal como um eixo monumental, com início nas estações de 
trem e rodoviária, passando por edificações de negócios, pelo Shopping Center e finalizando em 
um parque, o CMK é a referência urbana mais significativa no traçado e na grelha viária da cidade. 
Inclusive, através de uma arquitetura marcante diferenciada, o CMK consolida uma identidade com 
o lugar, a marca de um território e a criação de um lugar de convivência, negócios, compras, 
serviços e recreação. 

 

 
  

Figura 99 – Praça de alimentação do CMK – arquivo pessoal 

Figura 100 – Área de recreação do CMK – arquivo pessoal 
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Figura 101 – Planta Turística de Milton Keynes (Fonte: www.cocm.org.uk) 
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Figura 102 – Região Central de Milton Keynes apresentando a Midsummer Boulevard (arquivo pessoal – foto da planta localizada no CMK) 

SHOPPING CENTER 

ESTAÇÃO FÉRREA E RODOVIÁRIA 
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Por último e mais importante as áreas residenciais. Projetada para 80.000 unidades habitacionais, 
podendo comportar até 200.000 pessoas, as áreas residenciais de Milton Keynes, conforme já 
explanado estão localizadas na periferia da região central. Com o sistema de cidades-jardim e 
unidades de vizinhança claramente identificado e ocupando mais de 41% de todo o território da 
cidade, as zonas residenciais incluem as facilidades para as comunidades, tais como escolas, 
centros locais, parques locais e locais de hospedagem, como hotéis. 

A variedade de tipologias em cada área residencial permitiu diferentes preços das unidades e 
diferentes classes sociais ali inseridas, oferecendo diversos tamanhos, estilos arquitetônicos e 
densidade de ocupação mixando diversas populações distintas. O potencial de cada área e o 
traçado urbanístico é elaborado com base no aproveitamento máximo e na geografia de cada 
região, permitindo uma qualidade, variedade e um senso de lugar, sem a criação de conjuntos 
habitacionais monótonos e “carimbados”. Por exemplo, o distrito de Chepstow Drive abrange 
desde inquilinos, até proprietários de classes média e baixa, média e alta e de classe alta, 
interagindo diferentes públicos em uma mesma região geográfica. 

Como outros exemplos tipológicos, podem ser citados os conjuntos de Stantonburry 3 e Fullers 
Slade. 

Stantonburry 3 é um distrito de Milton Keynes localizado no extremo norte da cidade. É um distrito 
marcado pela implantação de duas grandes escolas secundárias, uma área de centro de lazer com 
uma piscina semi-olímpica e uma pista de atletismo. Com uma população estimada de 10 mil 
habitantes, o distrito ainda possui uma lista de atividades voltadas aos esportes, lazer, recreação e 
teatros. 

Grande parte das habitações de interesse social é disposta em formato de casas geminadas em fita 
e em ruas de sistema cul-de-sac. Abrigando residências de 2 e 3 dormitórios, todas as habitações 
possuem uma classificação de eficiência energética e uma escala de eliminação de gás carbônico, 
impactando o meio ambiente. Ainda, há uma preocupação muito grande com a qualidade dos 
materiais, tamanho dos ambientes, utilização de sistemas de calefação/aquecimento, um pequeno 
jardim nas frentes e um jardim nos fundos, para o convívio familiar e garagem. A preocupação com 

Figura 103 – Unidade de Vizinhança de Chepstow Drive 
(Fonte: Master Plan da cidade) 
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a qualidade do ambiente é intensa, desde as casas destinadas as famílias de classes superiores até 
as de classes inferiores. 

Por último, geralmente cada residência é de dois pavimentos, concentrando-se as atividades mais 
sociais no térreo e as áreas íntimas no andar superior. 

Uma dessas habitações que estava sendo comercializada por 185 mil libras esterlinas. Convém 
ressaltar que na análise de custos de uma moradia, mesmo as destinadas para classes populares, 
não se pode converter as libras esterlinas para reais, mas sim considerar que seria um imóvel, 
atualmente, de 185 mil reais, pois o câmbio desfavorece a comparação. Ao converterem-se os 
valores perde-se a ordem de grandeza, pois a população da Inglaterra recebe em libras esterlinas e, 
consequentemente, sendo o salário mínimo de lá na faixa das 1.200 libras esterlinas por mês, a 
comparação se faz distinta. 

 

 
 

Figura 104 – Desenho original das habitações 
(http://www.realrents.co.uk) 

Figura 107 – Planta Baixa de residência do 
Stantonburry (http://www.realrents.co.uk) 

Figura 106 – Avaliação da Eficiência Energética 
(http://www.realrents.co.uk) 

 

Figura 105 – Avaliação do Impacto Ambiental 
(http://www.realrents.co.uk) 
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Figura 108 – Stantonburry – Google Earth 
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Figura 110 – Tipologia 2 de residências – arquivo 
pessoal  

Figura 109 – Tipologia 1 de residências – arquivo 
pessoal  

Figura 112 – Tipologia 3 de residências – arquivo 
pessoal 

Figura 111 – Rua local com residências da tipologia 
1 e 2 – arquivo pessoal  
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Em relação à matriz de variáveis proposta para a análise dos estudos de caso, os empreendimentos de Milton Keynes obtiveram uma grande 
quantidade de diretrizes acertivas. Nitidamente com uma alta quantidade de itens em virtude dos equipamentos de infraestrutura localizados e da 
variedade tipológica, os empreendimentos de Milton Keynes podem ser considerados bons para sua ocupação na área residencial. 

Empreendimentos como os de Milton Keynes possuem uma concepção projetual baseada na arquitetura do lugar, com avaliação de infraestrutura e 
de materiais para aquele lugar. Indubitavelmente, áreas da Inglaterra necessitam de uma preocupação de conforto térmico, por exemplo, item que foi 
avaliado na concepção destes empreendimentos. Além disso, observa-se a necessidade de criar áreas que atendam à comunidade em sua necessidade 
residencial, mas também integrar urbanisticamente diversos estratos sociais em uma cidade, sem a segregação áreas desiguais para pobres ou áreas 
de ricos. 

Mesclar as comunidades permite que as regiões não sejam tipificadas e nem desagregadas do tecido urbano, e a pontuação atribuída a estes 
conjuntos demonstra isso. Mesmo estando mais afastados do centro urbano, possuem espaços de convivência e unidades de vizinhança que 
permitem que a população se dirija ao centro urbano somente em casos de maior complexidade, sendo que quase todas suas necessidades básicas 
podem ser supridas em seu próprio bairro. 

As construções, relativamente com custos acessíveis não significam que devem ser de materiais baratos, mas sim de materiais locais e com os 
atendimentos básicos de conforto necessários. Os índices de suficiência energéticos devem ser supridos com estratégias projetuais de ventilação 
cruzada, insolação natural, dentre outros. Itens como esses permitem que o empreendimento seja bem ocupado, que a comunidade se aproprie e 
conserve-os. 

Cabe, no entanto, uma crítica à urbanização da cidade no que concerne ao privilégio do veículo em detrimento ao pedestre. A cidade é transpassada 
por diversas estradas e vias de trânsito rápido, sendo que existem inúmeras passagens de nível para pedestres, colocando-os em um patamar inferior 
ao veículo. Além disso, observa-se grandes áreas de estacionamentos, priorizando o trânsito automotivo. Quanto à integração com demais cidades do 
entorno, nota-se a integração ferroviária e rodoviária, estando Milton Keynes localizada como periferia de Londres, mas servida de infraestrutura 
instalada para transporte intermunicipal. 
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A) Diretriz de Ocupação/Implantação 

a.1) Localização em área urbana com infraestrutura;     

a.2) Localização em área afastada do Centro Urbano com infraestrutura;     

a.3) Localização em área rural ou não-urbanizada – bairros ou cidades novas;     

a.4) Conjunto Habitacional com maior densificação;     

a.5) Conjunto com pavimentação das vias de acesso e vias internas;     

a.6) Conjunto com vias para pedestres e ciclovias;     

a.7) Implantado em área com transporte público em um raio de até 500 metros.     

B) Diretriz Tipológica e Morfológica 

b.1) Conjunto Habitacional de edificações multifamiliares;     

b.2) Conjunto Habitacional de habitações unifamiliares (casas);     

b.3) Conjunto misto, com diversidade tipológica ou tipo-morfológica;     

b.4) Diversidade e variedade tipológica e de configuração (tipos, metragens, agregação);     

b.5) Privacidade entre unidades e orientações (condições de orientação);     

b.6) Uso dos pavimentos térreos e relações de vizinhança;     

C) Diretriz de infraestrutura 

c.1) Atendido por equipamentos públicos (creches, escolas, posto de saúde, posto policial);     

c.2) Atendido por equipamentos comunitários (centro comunitário, quadras de esporte);     

c.3) Existem áreas internas de lazer, parques e praças;     

c.4) Existem vagas e espaços para veículos automotores;     

c.5) Existe Sistema de Saneamento (água e esgoto);     

c.6) Existe sistema de coleta ou tratamento de resíduos;     

c.7) Existe sistema de contenção pluvial – drenagem.     

 
Quadro 10 – Matriz de análise de diretrizes 
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Fullers Slade, em outro contexto, acabou sendo projetada com basicamente o mesmo estilo arquitetônico em toda a sua unidade de vizinhança. Com 
um projeto ousado, com telhas de barro e paredes de tijolos e madeiras, os pequenos edifícios de três pavimentos, com casas em fita e geminadas, 
conforma uma arquitetura vernacular, com clima de campo, mas ao mesmo tempo inserida nas evoluções energéticas e construtivas das cidades.  

A partir de um projeto standard, com produção em série e mesma modulação de janelas, por exemplo, baseadas em 3,6m, com layout simples e 
insolação e iluminação natural em todos os ambientes, nota-se uma construção de estilo mais tradicional. Sua disposição com terraços e adequação 
aos contornos do sítio de implantação, permitiu a maior utilização possível do terreno, bem como que as relações de ventilação e iluminação fossem 
preservadas. 

As casas variam de 2 a 4 dormitórios, com preços atuais em torno de 90 mil libras esterlinas. Um dos graves problemas encontrados nas habitações, 
contudo, refere-se à proteção contra incêndio, que ao longo dos anos acabou atingindo um número expressivo de residências.  

Pode se observar na implantação das fitas de residências que todas obedecem uma orientação solar adequada, com os terraços voltados para a área 
sul e sudoeste, permitindo o aquecimento das mesmas pela insolação solar. Pode-se observar a seguir que há, também, o controle dos índices de 
eficiência e impacto ambiental das residências. 

 
  

Figura 114 – Avaliação da Eficiência energética 
(http://www.realrents.co.uk) 

 

Figura 113 – Avaliação do Impacto Ambiental 
(http://www.realrents.co.uk) 
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Figura 115 – Implantação de Fullers Slade – Master 
Plan (Fonte: Master Plan da cidade) 

Figura 116 – Implantação de Fullers Slade – Google Earth 
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Figura 117 – Projeto de Fullers Slade (https://iqbalaalam.wordpress.com/2012/05/25/fullers-slade-early-housing-in-northern-milton-keynes-37/) 
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Figura 119 – Conjunto habitacional – arquivo pessoal  Figura 118 – Fachada de residências – arquivo pessoal 

Figura 121 – Conjunto habitacional – arquivo 
pessoal 

Figura 120 – Parte posterior das edificações – 
arquivo pessoal  
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4.5 Brasil: CONJUNTO RESIDENCIAL RUBEM BERTA 

O Plano Diretor de Porto Alegre de 1959, que está baseado na Lei Municipal 2.046, de 30 de 
dezembro de 1959, acabou se dedicando a modernizar a região central da cidade, mais uma vez, 
norteado pelos critérios claros da arquitetura e urbanismo modernos, baseados, principalmente na 
vivência da arquitetura modernista uruguaia em que os arquitetos Demétrio Ribeiro e Edvaldo 
Pereira Paiva eram muito conhecedores. A partir de 1959, no entanto, alguns decretos 
regulamentadores desse Plano Diretor de 1959, estenderam o planejamento urbano e regramento 
urbanístico para as regiões mais afastadas e, com isso, criou-se o Plano Diretor de 1961, Lei 
Municipal nº 2.330, de 29 de dezembro de 1961. 

A grande evolução na época desses planos diretores foi a inspiração na Carta de Atenas, de 1933, 
e, respectivamente dos CIAM’s – Conselho Internacional de Arquitetura Moderna. A tendência 
modernista, com a cidade dividida em diversas funções e bairros monofuncionais, acabou por 
consagrar o modernismo europeu nas cidades brasileiras. A maneira de pensar modernista e até, 
pode-se dizer, higienista, pode gerar uma fragmentação da cidade em um conjunto de espaços 
abertos e fechados, sendo que o edifício se consagra como um configurador do espaço público, um 
elemento que configura os espaços abertos, sejam eles de lazer ou viários.  

Nesse sentido, as edificações não são somente inseridas em terrenos, mas sim configuram os 
quarteirões, através de suas próprias lâminas. A cidade é toda planejada em função da edificação e 
não a edificação é pensada ao redor da cidade, corroborando que a forma da cidade segue a 
função a que ela se destina. Tal pensamento, digno do maior ideal modernista, vem oriundo da 
Europa, principalmente a partir das novas cidades criadas e destinadas, principalmente, para 
moradias de populações que não tinham condições de se inserirem nos centros urbanos de grande 
envergadura. Na Inglaterra, por exemplo, notam-se a proliferação de diversas cidades desses tipos, 
que agrupam, também, funções básicas como comércio local, mas que são dependentes em 
grande parte de Londres, tais como Milton Keynes, ou Runcorn, dependente de Liverpool. 

 

 

Leopoldina 

Rubem Berta 

Av. Baltazar de O. Garcia 

Alvorada Centro 

Av. Protásio Alves 

Figura 122 – Localização – Google Earth 
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A ideia de cidades-dormitório ultrapassa essas décadas, surgindo como uma forma do morador das 
grandes cidades ou aquele morador oriundo de êxodo rural que vem para a grande metrópole se 
assentar em regiões com maior acessibilidade financeira. Da mesma maneira em que ocorreram 
com cidades, ocorreram com os grandes conjuntos residenciais, consolidando-se em grandes áreas 
mais afastadas dos centros urbanos, mas totalmente dependentes desses centros, com o objetivo 
de fornecerem moradia mais acessível e itens básicos de sobrevivência, como escolas, praças e 
unidades de saúde. O Conjunto Residencial Rubem Berta é um exemplo muito claro dessa situação. 

O Conjunto Residencial Rubem Berta da COHAB/RS surgiu em consonância com a ocupação da 
região leste da cidade e do bairro de mesmo nome, a partir da década de 50. Foi criado em uma 
região no intuito de abrigar famílias de baixa renda que estavam chegando à cidade, seja ele em 
formato de loteamentos, como podem ser observados ao longo do Bairro Rubem Berta ou em 
formato de grandes conjuntos residenciais de apartamentos. Ainda, os bairros, nessa época 
consolidaram-se em pequenas cidades, sendo que o Bairro Rubem Berta, atualmente, é, de acordo 
com o Censo IBGE de 2000, o bairro mais populoso da Capital, possuindo 78.624 habitantes, que se 
conforma em uma população muito maior que diversas cidades do Estado do Rio Grande do Sul. 

Esse Conjunto é constituído de, aproximadamente, 5.000 unidades habitacionais em uma região 
mais afastada do Centro de Porto Alegre, próximo da cidade de Alvorada em um terreno de, 
aproximadamente, 56 hectares. Sua construção iniciou-se na metade dos anos 70 em uma região 
até então minimamente adensada, contígua ao eixo das avenidas Assis Brasil e Baltazar de Oliveira 
Garcia, que eram definidas como corredores de desenvolvimento à época pelo Plano Diretor. 

“O projeto implantado foi dimensionado para abrigar cerca de 20.000 pessoas em 4.992 unidades 
distribuídas em 39 núcleos de quatro blocos de edifícios, cada um deles contendo 32 
apartamentos, totalizando 128 apartamentos por núcleo (fig. 45). 

Cada bloco, construído com estrutura autoportante de blocos de concreto expandido, é composto 
de 1 apartamento de um dormitório, seis apartamentos de dois dormitórios e um apartamento de 
três dormitórios em cada pavimento (fig. 46). 

Figura 123 – Edifícios Rubem Berta – arquivo pessoal 

Figura 124 – Edifícios Rubem Berta – arquivo pessoal 
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Além das moradias, o projeto previa a instalação de uma série de serviços e equipamentos como 
escola, pequeno comércio, centro comunitário, centro de saúde, posto policial, o tratamento das 
áreas livres para lazer e recreação e a instalação de infraestrutura de água, esgoto e energia 
elétrica” (RIGATTI, 1997). 

O Bairro Rubem Berta, no entanto, é caracterizado por um número significativo de ocupações 
irregulares, dentre as quais o Conjunto Residencial Rubem Berta se insere. As irregularidades do 
Bairro abrangem desde loteamentos clandestinos, até conjuntos que foram invadidos, loteamentos 
particulares e loteamentos públicos. 

Na divisa com a cidade de Alvorada, nos limites do município de Porto Alegre e afastados, 
aproximadamente, a 20km do centro da capital, o Bairro Rubem Berta foi alvo de loteamentos 
promovidos pelo Departamento Municipal de Habitação, desde 1959. Ainda, nas décadas de 70 e 
início dos anos 2000, diversas ocupações irregulares foram ocorrendo, perpassando pelas 
iniciativas estaduais de COHAB e alguns loteamentos particulares em meados dos anos 80 e início 
dos anos 2000. 

Tipologias distintas foram sendo implantadas no bairro, passando pelas COHAB’s do Conjunto 
Costa e Silva de casas e do Conjunto Rubem Berta de blocos de apartamentos. Ambos projetados 
no final dos anos 70 e início dos anos 80 tiveram a mesma ideia de promover habitações sendo que 
o Rubem Berta teve a infelicidade de ter surgido em uma época de recessão econômica e, com 
isso, muitos apartamentos foram invadidos. 

  
Figura 125 – Bairro Rubem Berta e loteamentos – em maior 

dimensão nos Anexos 



ARQUITETURA E POLÍTICA DA HABITAÇÃO SOCIAL: BRASIL E INGLATERRA 

135 

 

 

 
  

Figura 126 – Projeto do Conjunto Rubem Berta (RIGATTI, 1997)  
Figura 127 – Situação atual do Conjunto Rubem Berta – 

Google Earth  
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Figura 128 – Organização Geral do Conjunto Rubem Berta (RIGATTI, 1997)  Figura 129 – Relação entre cheios (preto) e vazios (branco) na atualidade 
(RIGATTI, 1997)  
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Para se compreender como se formam cada um dos 39 núcleos do Conjunto Residencial, deve-se 
fragmentar a área da seguinte maneira: 

a) Cada núcleo está inserido em um círculo de 80 metros de diâmetro e corresponde aos 
edifícios, às áreas de lazer, às vias peatonais e às vias de circulação de automóveis, com o 
respectivo cul-de-sac; 
b) Cada núcleo possui dois módulos, que são simbolizados como meio círculo; 
c) Cada módulo possui dois blocos, que é simbolizado por ¼ do círculo maior, ou seja, do 
núcleo; 
d) Cada bloco possui três lâminas de edifícios com duas circulações verticais, sendo que uma 
das três lâminas é a soma de dois edifícios geminados, podendo ser fragmentado em dois edifícios; 
e) Cada edifício possui dois apartamentos, variando entre um a três dormitórios dispostos 
em quatro andares; 

Cada bloco possui, então, oito apartamentos por andar, sendo um apartamento de um dormitório 
(TIPO A – com área de 27,32m²), seis apartamentos de dois dormitórios (TIPO B e C – alteram-se 
somente as esquadrias – com área de 35,86m²) e um apartamento de três dormitórios (TIPO D – 
com área de 45,50m²). Cada núcleo possui, portanto, 32 apartamentos por andar, multiplicados 
pelos quatro andares, totalizando 128 apartamentos. 

De fato, a configuração arquitetônica e urbana acaba por ser a junção de diversos núcleos, de 
forma intimamente organizada, com determinação a partir da cidade moderna, de espaços de 
moradia, espaços de circulação, espaços de lazer e espaços de trabalho. O Conjunto foi projetado 
de forma que todas as funções pudessem ser inseridas harmonicamente no empreendimento. 

No interior de cada núcleo estava previstas áreas livres, tanto de circulação como de lazer. Essas 
áreas livres incluíam praças e áreas verdes que, principalmente próximas das grandes avenidas 
estruturais do conjunto foram ocupadas por comércio local, garagens e até pátios/jardins dos 
apartamentos do térreo. De fato, a área planejada para ser livre de ocupação, foi invadida pelos 
próprios moradores, o que acabou por descaracterizar grande parte do empreendimento. 

Figura 130 – Cul-de-sac da Unidade de Vizinhança – arquivo 
pessoal  

Figura 131 – Acesso Cul-de-sac da Unidade de Vizinhança – 
arquivo pessoal  
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TIPO A – 1 dormitório – 27,32m² 

TIPO B – 2 dormitórios – 35,86m² 

TIPO C – 2 dormitórios – 35,86m² 

TIPO D – 3 dormitórios – 45,50m² 

Figura 132 - Edifício, Bloco, Módulo e Núcleo (RIGATTI, 1997) Figura 133 - Unidade de Vizinhança – Google Earth 
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Esse empreendimento, em 1986, possuía 10 dos 39 núcleos de moradia com as obras concluídas. 
Os outros 29 núcleos estavam em diferentes estágios de obra e, a partir de abril de 1987, houve a 
invasão desses núcleos, visto que, nessa época, o Sistema Financeiro de Habitação e a COHAB 
começaram a entrar em decadência e a conclusão das obras estava ameaçada pela falta de 
recursos da Caixa e do FGTS, além da falência da empresa construtora em 1984. 

Ainda, em 1987, a COHAB viabiliza a regularização dos invasores, sendo que alguns se tratavam dos 
reais proprietários e outros eram apenas invasores. Então, como acordo, a COHAB propõe que a 
concretização das obras dos edifícios seria pelos moradores e as obras viárias e de infraestrutura 
seriam de responsabilidade pela COHAB. De fato, o que ocorreu foi a não execução das obras de 
infraestrutura governamentais, sendo que, inclusive, os terrenos destinados a escolas e unidades 
de saúde foram doados ao município para implantação dos equipamentos urbanos e as pessoas 
ficaram em situações precárias para suas moradias. 

Nos dias de hoje, embora identificado como um projeto que rompeu barreiras e promoveu o 
desenvolvimento, em conjunto com outros conjuntos habitacionais, da Zona Leste da Cidade de 
Porto Alegre, ainda sofre com situações desestruturantes, faltando serviços públicos, linhas de 
transporte, insegurança e infraestrutura precária. De fato, a partir da invasão, acabou por se tornar 
um espaço marginal, fora dos interesses municipais de inseri-lo na malha urbana, ou de ao menos 
regularizá-lo, existindo muitas vendas irregulares e repasses, gerando especulação imobiliária. 

Talvez uma das grandes diferenças entre esse projeto e a concepção do plano diretor de Milton 
Keynes, por exemplo, seja exatamente essa monofuncionalidade dos núcleos. A região de comércio 
e serviços ficou centralizada em dois setores, um próximo da divisa com o Loteamento Leopoldina 
e outra próxima da nova avenida divisora do empreendimento. O que acabou ocorrendo foi a 
ocupação de diversas áreas vazias nas margens das grandes avenidas com construções informais e 
atividades de serviços e comércios. 

Talvez isso não tivesse ocorrido se o empreendimento não tivesse sido invadido, mas, com certeza, 
essa centralização ocasionaria a necessidade de um deslocamento maior entre cada um dos 
núcleos e as atividades direcionadas ao apoio urbano. 

Figura 134 – Planta Baixa do Bloco (RIGATTI, 1997) – em 
maior dimensão nos Anexos 

Figura 135 – Volumetria do Núcleo (RIGATTI, 1997) 
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Figura 136 – Cronologia de ocupações (RIGATTI, 1997) Figura 137 - Marcação da área comercializada e da área invadida 
(RIGATTI, 1997) 
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Figura 139 – Blocos e comércio na frente para a 
avenida principal – arquivo pessoal  

Figura 138 – Blocos de apartamentos – arquivo 
pessoal  

Figura 141 – Avenida principal – arquivo pessoal Figura 140 – Comércio da avenida principal – 
arquivo pessoal  
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Certamente, conforme apontado na planilha, os itens que mais pesaram na avaliação de variáveis do empreendimento foram a questão de possuir 
áreas invadidas e não possui apartamentos adequados para pessoas portadoras de necessidades especiais. Quando se tem um empreendimento 
deste porte, consolidando-se em uma cidade, pela densidade populacional, nota-se a necessidade latente de possuir a maior variedade possível de 
números de dormitórios, apartamentos adequados para toda a comunidade e áreas de infraestrutura. 

Não se pode admitir em conjuntos habitacionais de tamanha amplitude e direcionados para a comunidade mais carente, a não existência de áreas de 
infraestrutura de comércio, serviços e lazer. 

De fato, tal empreendimento por não possuir vagas de estacionamento, que foram improvisadas entre os blocos de apartamentos e não permitir que 
todos os moradores tenham a propriedade, acabou por consolidar uma área degradada da cidade. A comunidade já é carente financeiramente, como 
não possui a propriedade de sua unidade habitacional entende não se necessário pagar sua taxa condominial e, com isso, a degradação surge nas 
fachadas do empreendimento. A falta de estrutura de lazer e de local para disposição de seus veículos também degrada ainda mais o 
empreendimento, pois a comunidade não se sente possuidora daquele imóvel, mas sim apenas usufruidora do imóvel. A necessidade do direito à 
moradia, de sua posse e de sua propriedade contribui para a necessidade de cuidar de sua unidade e do bairro como um todo. 

Mesmo com todos estes problemas, o empreendimento pode ser considerado adequado em uma escala de variáveis definida, porque de fato, em sua 
concepção, houve a preocupação de criar um espaço de acordo com a possível identidade de seus futuros residentes, com enfoque na cidade 
urbanizada. 

A seguir, apresenta-se a matriz de variáveis. 
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A) Diretriz de Ocupação/Implantação 

a.1) Localização em área urbana com infraestrutura;     

a.2) Localização em área afastada do Centro Urbano com infraestrutura;     

a.3) Localização em área rural ou não-urbanizada – bairros ou cidades novas;     

a.4) Conjunto Habitacional com maior densificação;     

a.5) Conjunto com pavimentação das vias de acesso e vias internas;     

a.6) Conjunto com vias para pedestres e ciclovias;     

a.7) Implantado em área com transporte público em um raio de até 500 metros.     

B) Diretriz Tipológica e Morfológica 

b.1) Conjunto Habitacional de edificações multifamiliares;     

b.2) Conjunto Habitacional de habitações unifamiliares (casas);     

b.3) Conjunto misto, com diversidade tipológica ou tipo-morfológica;     

b.4) Diversidade e variedade tipológica e de configuração (tipos, metragens, agregação);     

b.5) Privacidade entre unidades e orientações (condições de orientação);     

b.6) Uso dos pavimentos térreos e relações de vizinhança;     

C) Diretriz de infraestrutura 

c.1) Atendido por equipamentos públicos (creches, escolas, posto de saúde, posto policial);     

c.2) Atendido por equipamentos comunitários (centro comunitário, quadras de esporte);     

c.3) Existem áreas internas de lazer, parques e praças;     

c.4) Existem vagas e espaços para veículos automotores;     

c.5) Existe Sistema de Saneamento (água e esgoto);     

c.6) Existe sistema de coleta ou tratamento de resíduos;     

c.7) Existe sistema de contenção pluvial – drenagem.     

 Quadro 11 – Matriz de análise de diretrizes 
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4.6 Inglaterra: AYLESBURY ESTATE 

O Aylesbury Estate foi projetado pelo arquiteto austríaco Hans Peter Trenton, durante o final dos anos 60 e início dos anos 70 (1967-1977). Seu 
projeto foi elaborado na fase inglesa de renovação urbana, consolidando-se grandes projetos habitacionais em áreas próximas da urbanização, com 
infraestrutura instalada, em um processo de ressurgimento das habitações nas regiões mais bem localizadas de Londres, eliminando-se favelas e/ou 
cortiços existentes nas regiões mais bem localizadas 

Está implantado no London Borough of Southwark, margem sul do Rio Tâmisa e foi o maior projeto de habitação social da Europa na época, projetado 
para mais de 10.000 habitantes. A sua criação, a partir das ideias do Greater London Council, foi de justamente promover habitações sociais na época 
de déficit londrino de residências destinadas a classes menos favorecidas. Esse período de construção foi, também, o de outros projetos da mesma 
envoltura e porte menor, como o Thamestead, citado anteriormente. 

A implantação do projeto ocorreu em uma área de 28,50 hectares, na tentativa de abrigar as famílias mais pobres de Londres, em 2.700 unidades 
habitacionais, além de dispor de creche, centro comunitário, centro de saúde e pequeno comércio de bairro. Sua disposição está próxima do Burgess 
Park e da Walworth Road, estrada essa que permite o deslocamento rápido e veloz para as regiões centrais de Londres. 

Inclusive, a forma de construção calcada em painéis de concreto pré-fabricados e moldados in loco está baseada na estandardização da produção, de 
modo rápido e em série, com o intuito de reduzir rapidamente o déficit habitacional. As unidades habitacionais, ademais, foram projetadas aos 
moldes de Parker Morris, com amplo espaço de convívio e armazenamento privado, além de diversas medidas de melhoria do conforto dos 
habitantes.  

O conceito do projeto, baseado na escola vienense, era de justamente incorporar ideias modernistas com ideais utópicos, com a implantação de 
extensos blocos de habitações, similares a uma unidade de habitação corbusiana e corredores externos, em um conceito smithsoniano, de “passagens 
no ar”, tais como idealizados nessa época no Robin Hood Gardens e Golden Lane. Tais medidas vinham em uma tentativa de separar o automóvel do 
pedestre, com níveis de utilização distintos. De fato, o ideal projetual foi o de permitir o maior adensamento populacional possível em barras 
habitacionais interligadas e que contemplam as funções previstas na Carta de Atenas, de morar, trabalhar, recreação e lazer.  
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O projeto, entretanto, em menos de 5 anos de implantação acabou por se tornar inseguro, com 
graves problemas de infraestrutura e custos de manutenção, além de promover crime e 
desagregação social e, dessa maneira, acabou se denegrindo. Nessa época, inclusive, o Conselho de 
Southwark acabou por decidir que em um período máximo de 20 anos, o complexo habitacional 
deveria ser demolido, pois as “walkways in the Sky” estavam sendo tomadas por traficantes e 
criminosos. 

Esse período de crise da chamada “selva de pedra” perdurou até Tony Blair assumir o governo e, a 
partir de 1997 houve ideias desde demolição até regeneração urbana do conjunto habitacional. 
Dessa maneira, em 1999, houve um financiamento para a recuperação e manutenção do 
empreendimento, pelo programa de New Deal for Communities – NDC. Esse programa, além de 
recuperar fisicamente as edificações, acabou por promover mais educação e melhores condições 
de saúde para os ocupantes do empreendimento, em uma cifra de 56 milhões de libras esterlinas. 

O governo londrino, entretanto, em uma tentativa de passar a responsabilidade para uma 
associação de moradores, promover um censo populacional para privatizar o empreendimento, 
transferindo-o a iniciativa privada a responsabilidade de mantê-lo. Tal proposta foi rejeitada pelos 
moradores que acabaram, em conjunto com o Southwark Council estabelecendo diretrizes 
projetuais que promoveram a destruição de blocos residenciais e a construção de casas para os 
moradores. Em 2005 inicia-se esse processo de renovação urbana, com um projeto baseado em 
quatro fases de destruição dos blocos residenciais e construção de novas moradias. 

 

 

 

Figura 142 – Aulesbury Estate (fonte: 
museumoflondonprints.com) 

Figura 143 – Aulesbury Estate (fonte: flick.com) 
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Burgess Park 

Figura 144 – Aulesbury Estate Implantação (fonte: Google Earth) 
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Figura 148 – Aulesbury Estate Implantação (fonte: Wikipedia) Figura 147 – Aulesbury Estate Walkways (fonte: flickr.com) 

Figura 146 – Aulesbury Estate Reconstrução (fonte: Skyscrapercity) 

Figura 145 – Aulesbury Estate Implantação em 1971 (fonte: 
aylesburynow.london) 
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Dessa maneira, o projeto de renovação urbana da área contempla a demolição de blocos 
residenciais e a requalificação da região, com a inclusão de uma zona miscinigenada de população, 
contemplando desde Social Housing até apartamentos para classes mais favorecidas. Essa 
miscigenação, uma tendência londrina nos últimos cinco anos, propiciou a eliminação de guetos 
urbanos, geralmente caracterizados por pobreza, tráfico e insegurança, por regiões miscigenando 
habitações para outras classes sociais, bem como inclusão de comércio, serivoços e demais 
infraestruturas.  

O projeto de renovação urbana de Aylesbury contempla quatro fases, a saber: Fase 1, Fase 2A, Fase 
2B e 2C, Fase 3 e Fase 4. Na Fase 1, já em implantação desde janeiro de 2015, estão sendo 
demolidos os blocos de apartamentos localizadados a Leste do empreendimento (contemplando 
596 unidades habitacionais) e estão sendo construídas 403 unidades no sistema affordable 
housing, 412 unidades para habitações privadas e estão sendo implantados 2,8 hectares de novos 
espaços públicos, totalizando uma população esperada de 2.657 pessoas. 

Nas Fases 2A, 2B e 2C serão demolidas 800 unidades habitacionais e serão construídas 532 
unidades no sistema affordable housing, 495 unidades privadas e implantados 0,56 hectares de 
espaços d elazer, para uma população estimada de 3.853 habitantes. Tal fase deve se iniciar em 
2017. 

Na Fase 3 serão demolidas 303 unidades e serão construídas 143 no sistema de affordable housing 
e 58 no sistema d eunidades privadas, com implantação de 0,26 hectares de área de lazer, 
totalizando uma população de 914 pessoas. Tal fase está programada para iniciar em 2021. 

Na última fase, mais centralizada, serão demolidas 974 unidades e construídas 726 unidades no 
sistema de affordable housing e 790 unidades privadas, mais 6,08 hectares de áreas de lazer, 
totalizando uma população estimada de 5.910 pessoas. Tal fase está prevista para iniciar em 2023. 

De fato, nota-se que há uma diminuição no número de unidades destinadas para as classes menos 
favorecidas e a inclusão de unidades para a classe média e, isso, tem provocado uma série de 
críticas que acusam o projeto de gentrificar a área Sul londrina. 

Figura 149 – Aulesbury Estate Regeneration (fonte: 
insidehousing.co.uk) 

Figura 150 – Aulesbury Estate Regeneration (fonte: e-
architect.co.uk) 
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Figura 151 – Aulesbury Estate Regeneration Fases (fonte: aylesburynow.london) 
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Figuras 152 e 153 – Aulesbury Estate Regeneration Projeto e Densidade das novas áreas residenciais (fonte: aylesburynow.london) 
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Analisando-se a matriz de variáveis, observa-se que a tendência do empreendimento é ter a garantia de identidade local. Sem dúvidas, o atual 
loteamento, com áreas degradadas, prédios sem manutenção não obteria nem metade da possível pontuação, mas o futuro empreendimento possui 
grandes chances de ter excelente habitabilidade e ser uma referência urbana inglesa. 

O empreendimento atual, com seus blocos residenciais dispersos em uma grande área, acabou por se gerar um bairro pobre com grande 
marginalidade. Os edifícios não tiveram manutenção adequada ao longo dos dias e, com isso, a marginalidade se apoderou e as famílias mais pobres 
instalaram-se. Agregado a isso, sua concepção projetual baseada em um grande empreendimento residencial, com edifícios em lâminas e 
monofuncionalidade acabou por não permitir a criação de unidades de vizinhança que permitiriam a inserção da população e seu convívio diário. 
Mesmo possuindo áreas de lazer, nota-se uma falta de espaços de comércio e serviços e o próprio trabalho de alguns moradores, demonstrando- se 
tratar de uma “cidade dormitório”. 

Estética à parte, também se observa que a inserção de diversas lâminas de blocos residenciais não permitiu uma identidade daquela comunidade com 
seu espaço. Entretanto, com a nova proposta, mesclando espaços de lazer e convívio e moradias de classes alta, média e baixa irá permitir uma 
diversificação, tal como ocorre em uma cidade em miniatura, com áreas de lazer, comércio, serviços, trabalho, convívio, dentre outras. 

Socialmente, há uma crítica grande a respeito da gentrificação desta área e o afastamento de comunidades carentes, mas se deve ter em foco que a 
melhor forma de solucionar um problema urbano é justamente a mescla de atividades e de classes sociais de modo que todos se identifiquem com o 
local e convivam nesse espaço. Criar um espaço somente de ricos ou de pobres irá desorganizar a malha urbana e irá somente promover uma 
desagregação social. 
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A) Diretriz de Ocupação/Implantação 

a.1) Localização em área urbana com infraestrutura;     

a.2) Localização em área afastada do Centro Urbano com infraestrutura;     

a.3) Localização em área rural ou não-urbanizada – bairros ou cidades novas;     

a.4) Conjunto Habitacional com maior densificação;     

a.5) Conjunto com pavimentação das vias de acesso e vias internas;     

a.6) Conjunto com vias para pedestres e ciclovias;     

a.7) Implantado em área com transporte público em um raio de até 500 metros.     

B) Diretriz Tipológica e Morfológica 

b.1) Conjunto Habitacional de edificações multifamiliares;     

b.2) Conjunto Habitacional de habitações unifamiliares (casas);     

b.3) Conjunto misto, com diversidade tipológica ou tipo-morfológica;     

b.4) Diversidade e variedade tipológica e de configuração (tipos, metragens, agregação);     

b.5) Privacidade entre unidades e orientações (condições de orientação);     

b.6) Uso dos pavimentos térreos e relações de vizinhança;     

C) Diretriz de infraestrutura 

c.1) Atendido por equipamentos públicos (creches, escolas, posto de saúde, posto policial);     

c.2) Atendido por equipamentos comunitários (centro comunitário, quadras de esporte);     

c.3) Existem áreas internas de lazer, parques e praças;     

c.4) Existem vagas e espaços para veículos automotores;     

c.5) Existe Sistema de Saneamento (água e esgoto);     

c.6) Existe sistema de coleta ou tratamento de resíduos;     

c.7) Existe sistema de contenção pluvial – drenagem.     

 
Quadro 12 – Matriz de análise de diretrizes 
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4.7 Brasil: LOTEAMENTOS BARCELONA I e II 

Em Porto Alegre, através do Edital de Concorrência Pública nº 07/2015 do Departamento Municipal 
de Habitação – DEMHAB – da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, foi lançada uma licitação para a 
elaboração de projetos de habitação de interesse social. Com previsão de início dos serviços em 
dezembro de 2016, o edital de concorrência pública determinou algumas questões muito 
importantes da nova política de habitação de interesse social promovida pela Prefeitura de Porto 
Alegre.  

Em duas áreas localizadas no Bairro Humaitá, bairro na região Norte da cidade e tradicionalmente 
ocupado por habitações populares, foram previstas 360 unidades habitacionais, nos moldes da 
política nacional de habitação, ou seja, através do programa Minha Casa, Minha Vida. As duas 
áreas, denominadas de Loteamento Barcelona I e Loteamento Barcelona II, foram implantadas em 
terrenos de cerca de meio hectare cada. 

O Loteamento Barcelona I, localizado na Av. José Aloisio Filho, nº 55, em área de 5.350m², prevê a 
construção de 180 unidades habitacionais com 73 vagas para automóveis. Já o Loteamento 
Barcelona II, localizado na Av. Ernesto Neugebauer, nº 720, em área de 4.971m² prevê a 
construção de 160 unidades habitacionais com 74 vagas para automóveis. 

Preliminarmente, cabe ressaltar que o Bairro Humaitá é reconhecido pela comunidade como uma área degradada. A região, com potencial de 
inundações e alagamentos, foi incorporada à área não inundável por intermédio de construção de diques e casas de bombas de drenagem pluvial, que 
se consolidaram em um pôlder. Entretanto, toda a região em que foi implantado o Bairro, na década de 70, era conhecida por depósitos a céu aberto 
de resíduos (lixo) na cidade. 

A área de implantação dos loteamentos Barcelona I e Barcelona II, em especial, foi considerada afetada com a presença de resíduos urbanos e objeto 
de um contrato entre a Prefeitura Municipal de Porto Alegre e uma empresa, para a remediação do solo e substituição da camada contaminante, no 
ano de 2011. Os serviços foram executados de fevereiro de 2013 a março de 2014, pelo valor de R$ 2.859.001,91, expressivo em relação ao custo dos 
empreendimentos. 

Figura 154 – Área com obra de remediação de área 
impactada, foto de época – arquivo Google 
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Figura 155 – Localização dos Loteamentos Barcelona I e Barcelona II – fonte Google Earth 2016 
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Figura 156 – Anteprojeto Barcelona I – Prefeitura Municipal de Porto Alegre 
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Figura 157 – Anteprojeto Barcelona II – Prefeitura Municipal de Porto Alegre 
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Ambos os loteamentos, inseridos na política de promoção social da Prefeitura de Porto Alegre, possuiam estudos de anteprojeto, para nortear a 
licitação de concorrência retrorreferenciada, ou seja, através de uma implantação esquemática, deveriam ser estudadas e apresentadas alternativas 
para os projetos executivos dos loteamentos, atendendo às diretrizes e cadernos de diretrizes do DEMHAB. Dessa maneira, nos próprios itens 
constantes do edital de licitação, foram estabelecidos os seguintes parâmetros projetuais: 

a) “A tipologia adotada deverá ser padrão para as duas áreas, sendo o pavimento tipo padrão para todos pavimentos”; 
b) “Todos os prédios deverão ter 5 pavimentos (térreo + 4 andares), sendo 4 apartamentos por pavimento totalizando, 20 unidades por bloco de 

apartamentos.”; 
c) “A área útil mínima não poderá ser inferior a 39,00 m², conforme padrão Anexo 1 da Portaria nº 168, de 12 de abril de 2013 do Ministério das 

Cidades”; 
d) “A área construída por pavimento deverá ser de aproximadamente 200m², acrescendo-se a área comum de circulação. A área do apartamento 

deverá estar em torno de 43,00 m²”; 
e) “Acessibilidade – 3% das unidades habitacionais deverão ser passíveis de atender a demanda de pessoas com deficiência.” 
f) “Deverá ser previsto um Centro Comunitário, com 1 pavimento com área de 77,00 m², como também Bacia de Amortecimento.” 

Apenas por essas 5 diretrizes expostas no Anexo 1 de Dados Arquitetônicos fica claro que o projeto deveria seguir a instrução do Ministério das 
Cidades, com relação à área mínima de 39,00 m² e máxima de 43,00 m²; pela metragem quadrada do terreno, bem como pelo número mínimo de 
unidades a serem dispostas, deveria, obrigatoriamente, manter-se nessa faixa de metragem quadrada de cada unidade habitacional. Além disso, é 
muito importante ressaltar que os próprios dados arquitetônicos consideram necessária a tipologia em formato de blocos de 5 pavimentos, de modo 
a dispensar a utilização do elevador, previsto em edifícios de maior altura pelo Código de Obras e Plano Diretor Urbano e Ambiental do município de 
Porto Alegre. 

Por último, de maneira discreta, solicita-se a previsão de destino de 3% das unidades para pessoas portadoras de necessidades especiais, bem como 
uma bacia de amortecimento de drenagem pluvial e um centro comunitário em cada loteamento. 

Seguindo na análise do Termo de Referência do Edital, há o Anexo que trata das repetições de Projetos. Este Anexo determina que para o pagamento 
dos projetos executados serão considerados, no item de Projeto de Arquitetura, somente 1 projeto a ser pago e 16 repetições de projetos. Dessa 
maneira, para pagamento dos serviços objeto da licitação, serão pagos 1 projeto arquitetônico de um dos blocos e os demais 16 blocos deverão ser 
todos iguais a este e terão seu valor de pagamento reduzido em seis vezes o valor do projeto do bloco tipo. Dessa maneira, indubitavelmente, busca-
se uma padronização máxima das edificações, bem como a inserção de blocos de iguais formas e tamanhos, pois o importante, nesse caso, é somente 
manter-se o número mínimo de unidades habitacionais previamente decidido. 
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A mesma situação de repetições de projetos, por óbvio, ocorre com todos os projetos complementares (estrutural, elétrico, hidráulico, etc.) que serão 
pagos uma vez a um preço “X” e nos demais (repetições) em “X/6”, aproximadamente.  

Em relação ao anteprojeto apresentado, em forma de um layout de implantação, fica claro que a ideia é a utilização do maior número de espaços 
possíveis para a ocupação de unidades habitacionais. Mesmo sendo previsto um Centro Comunitário, sequer há áreas de convívio no Condomínio, 
bem como áreas verdes de utilização comunitária. A implantação, em formato de carimbar a tipologia do bloco, com uma circulação vertical 
centralizada, também proporciona que algumas unidades possuam uma orientação solar mais adequada que as demais. Além disso, como vem 
ocorrendo em diversos condomínios dessa natureza, nota-se uma perda de privacidade entre os moradores, pois as janelas dos dormitórios, salas e 
cozinha ficam alinhadas umas com as outras entre os blocos com distâncias de até 3 metros entre dormitórios, inexistindo uma privacidade e uma 
identidade de apropriação do espaço. 

Nota-se, pelo próprio esquema, ademais, uma distância de três metros somente entre os 
dormitórios principais de dois blocos distintos. Portanto, a falta de privacidade resta claro nessa 
implantação. Além disso, mesmo que se proponha qualquer outra forma de disposição dos blocos, 
não há possibilidade de maior privacidade em função do número mínimo de unidades a serem 
obrigatoriamente dispostas e do custo de implantação do loteamento. Portanto, a padronização 
das unidades, com áreas máximas muito pequenas e o maior número de unidades, de forma a 
baratear a construção, gerando espaços segregados socialmente, em que a comunidade ali 
instalada, obrigatoriamente, deverá sair de ser condomínio e aproveitar uma praça ou área verde 
pública porque sequer possui um espaço adequado de convívio no interior do empreendimento.  

Cabe ressaltar que pelo próprio Caderno de Encargos do DEMHAB17, a população que é 
considerada para cada unidade habitacional é de quatro habitantes. Portanto, as unidades 
habitacionais de 39,00 a 43,00 m² propostas nesta e em outras licitações, devem abrigar essas 
quatro pessoas na mesma unidade habitacional. A tipologia básica adotada pelo DEMHAB pode ser 
observada nos loteamentos já implantados, em especial o Loteamento Jardim Imperial, de 
padronagem pelo Programa de Arrendamento residencial – PAR. 

 

                                                             
17 Caderno de Encargos para projetos e serviços correlatos, 5ª Edição, de 29/04/2016, divulgado pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre, Departamento Municipal de 
Habitação – DEMHAB. 

Figura 158 – Loteamento Jardim Imperial –  
Bairro Cristal - fonte DEMHAB 
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O futuro de um empreendimento destes é a total descaracterização, pois a comunidade não possui 
o mínimo para poder se apoderar deste espaço, tendo uma unidade habitacional pequena, mal 
orientada em termos de climatização natural e sem infraestrutura instalada. 

Além disso, empreendimentos deste porte são negados pelo restante da população da cidade, 
pois, indubitavelmente, são caracterizados como locais de extrema pobreza e falta de manutenção. 
Portanto, a falta de apropriação do restante da população existente promoverá, ainda mais, a 
segregação social e, com isso, a comunidade apenas estará resolvendo a falta de uma casa, mas 
não de um lar. 

Estudos como este vêm sendo disseminados em diversas capitais brasileiras, com a mesma 
tipologia em formato de blocos, com áreas extremamente adensadas e espaços mínimos para as 
habitações. Em Porto Alegre, ocorrem outros destes empreendimentos, todos licitados na mesma 
época deste, em outras áreas das cidades, tais como a região da Vila Nova ou Restinga no extremo-
sul da cidade. Ainda, todos os editais de licitações destas unidades habitacionais, destinadas às 
classes sociais com salários inferiores a três salários mínimos por família, possuem as mesmas 
orientações, encargos e diretrizes do DEMHAB, a de adensamento máximo e custo mínimo, em 
regiões da cidade que não possuem infraestrutura de lazer qualificada e em quantidade adequada 
para mais estas famílias. 

Analisando-se a matriz de variáveis, observa-se falta de atendimento a diversos itens. Mesmo o 
prédio sendo avaliado somente na questão projetual, em virtude de que ainda está em fase de 
projeto, fica claro em virtude da densidade pretendida e das diretrizes de ocupação máximas e 
mínimas que não haverá uma grande variedade de tipologias, bem como uma escassa área de 
infraestruturas.  

 

 

 

Figura 159 – Loteamento Vila Nazaré em Porto Alegre –  
Bairro Mário Quintana - fonte DEMHAB 

Figura 160 – Residencial Santa Helena em Porto Alegre –  
Bairro Glória - fonte www.fara.com.br 
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Ambos os empreendimentos do Loteamento Barcelona estão localizados em frente a uma área de lazer pública, contígua à Avenida José Aloísio Filho. 
Entretanto, o Bairro Humaitá é um bairro de classe média-baixa e há raros espaços de lazer com equipamentos para sua comunidade. Sendo um dos 
bairros mais populosos de Porto Alegre, próximo há uma grande rede viária, com empreendimentos populares e mais novos empreendimentos sendo 
instalados em virtude da implantação da Arena de Futebol do Grêmio Futebol Porto-alegrense, o Bairro carece, nitidamente, de áreas com 
equipamentos sociais e culturais para sua comunidade. Ainda assim, o empreendimento Barcelona, em virtude da necessidade de atender ao déficit 
habitacional, meramente implanta um centro comunitário de 77 m² em seu interior, uma área totalmente pavimentada para alguns veículos e os 
próprios edifícios, desconsiderando os anseios da comunidade mais carente de espaços condominiais, semi-públicos e públicos. 
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A) Diretriz de Ocupação/Implantação 

a.1) Localização em área urbana com infraestrutura;     

a.2) Localização em área afastada do Centro Urbano com infraestrutura;     

a.3) Localização em área rural ou não-urbanizada – bairros ou cidades novas;     

a.4) Conjunto Habitacional com maior densificação;     

a.5) Conjunto com pavimentação das vias de acesso e vias internas;     

a.6) Conjunto com vias para pedestres e ciclovias;     

a.7) Implantado em área com transporte público em um raio de até 500 metros.     

B) Diretriz Tipológica e Morfológica 

b.1) Conjunto Habitacional de edificações multifamiliares;     

b.2) Conjunto Habitacional de habitações unifamiliares (casas);     

b.3) Conjunto misto, com diversidade tipológica ou tipo-morfológica;     

b.4) Diversidade e variedade tipológica e de configuração (tipos, metragens, agregação);     

b.5) Privacidade entre unidades e orientações (condições de orientação);     

b.6) Uso dos pavimentos térreos e relações de vizinhança;     

C) Diretriz de infraestrutura 

c.1) Atendido por equipamentos públicos (creches, escolas, posto de saúde, posto policial);     

c.2) Atendido por equipamentos comunitários (centro comunitário, quadras de esporte);     

c.3) Existem áreas internas de lazer, parques e praças;     

c.4) Existem vagas e espaços para veículos automotores;     

c.5) Existe Sistema de Saneamento (água e esgoto);     

c.6) Existe sistema de coleta ou tratamento de resíduos;     

c.7) Existe sistema de contenção pluvial – drenagem.     

 

 

Quadro 13 – Matriz de análise de diretrizes 
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CONCLUSÕES 

CONCLUSÕES  

A partir das considerações e conceitos iniciais, bem como em função, primordialmente, dos estudos de caso de empreendimentos habitacionais de 
interesse social do Brasil e Inglaterra, expor-se-á, a partir desse momento as considerações finais e conclusões do autor no que se refere ao cada um 
dos países estudados, bem como o resultado do comparativo entre os dois países. 

Brasil 

Como foi demonstrado, o Brasil teve sua produção habitacional de interesse social totalmente vinculada aos seus momentos políticos. Desde os 
momentos de menor assistência social no início da industrialização brasileira, com os cortiços e vilas operárias até os atuais programas habitacionais, 
a economia, mas sobretudo, as políticas influenciaram maciçamente nas decisões tomadas. 

Na época dos cortiços, em um momento de início da industrialização e da formação da comunidade operária, mesmo com os graves problemas sociais 
instaurados, a política habitacional inexistia, com nenhuma ou uma mínima preocupação governamental de prover habitações para a população 
carente. Nesse momento pouco importavam as condições de saneamento ou sobrevivência das família e o Bem-Estar Social e o Estado pouco se 
interrelacionavam. 

A partir dos anos 30, entretanto, tal preocupação vem à tona, em função da necessidade de um governo mais populista, em virtude das novas 
concepções mundiais, em função das guerras mundiais e das preocupações com diretrizes arquitetônicas e urbanísticas. Embora os teóricos da 
arquitetura moderna justamente tivessem interesse de conceber projetos de qualidade e que resolvessem os problemas das grandes cidades – a falta 
de habitação – de fato a política permeava, com ideais socialistas e populistas. Na época dos IAP’s, a preocupação não era somente a de prover 
habitações, mas sim a de promover um espaço com a ideia de abrigar uma comunidade que se relacione com seus vizinhos, que se aproprie do espaço 
que ela ocupa. Por um lado, o objetivo de gerar um espaço com identidade, lugaridade/territorialidade significa atender a essa nova comunidade, 
abrigando em grandes conjuntos habitacionais e minimizando movimentos sociais que pudessem afetar a situação econômica-política do país. Por 
outro lado, com a hegemonia das ideias do movimento moderno, traduzidas na cidade moderna e na unidade de vizinhança, significa a produção de 
uma nova sociedade urbana brasileira. No período, a qualidade espacial predomina sobre a quantidade, a exemplaridade dos conjuntos sobre o 
atendimento numérico do déficit habitacional. 
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Através do Regime Militar, nota-se a necessidade urgente de criar um sistema habitacional, que pode ser denominado mais de sistema financeiro que 
habitacional. O capital financeiro começa a girar de forma intensa e a política do SFH/BNH entende que a possibilidade de gerar emprego e renda com 
a construção em massa de grandes conjuntos habitacionais, mais similares a grandes bairros do que conjuntos, poderia gerar, além da urbanização de 
áreas mais afastadas, em função da brecha de investimento em infraestrutura, reconhecimento da população pobre em resolver suas demandas. 

As COHAB’s desse período não simplesmente obedeciam ao mercado imobiliário, pois detinham toda uma preocupação conceitual em seus projetos 
urbanísticos e arquitetônicos, mas, também, detinham uma necessidade de controle governamental, em formato de um gueto em que qualquer 
manifestação contrária ao sistema pudesse ser rapidamente resolvida. Embora os projetos tenham sido amplamente estudados, as COHAB’s 
propiciavam justamente a desagregação social, colocando uma população de baixo poder aquisitivo em uma região afastada do centro e, de certa 
forma, com possibilidade de controle social dessa comunidade. 

Com o sistema indo à bancarrota, nos anos 80, georu-se um problema maior ainda, pois além da falta de controle estatal sobre as comunidades 
carentes, o mercado imobiliário pressionava para a produção de novas edificações, influenciando a política e a economia. De certa forma, as 
tentativas posteriores vieram nessa ideia, não somente de produzir habitações para resolver o déficit habitacional, mas sim o de fomentar a economia 
e, por conseguinte, a política, culminando com o atual Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV. 

O PMCMV é, indubitavelmente, um dos maiores programas sociais, econômicos e políticos gerados, desde a época do Sistema Financeiro de 
Habitação. O atual PMCMV permite fomentar a economia, através do incremento em empregos formais e compra de materiais de construção e 
serviços relacionados à construção e promove a política, com a satisfação de inúmeras famílias em possuírem, pela primeira vez, sua residência 
própria. A política do PMCMV promove um ressurgimento dos programas anteriores, com grandes subsídios financeiros, mesmo que no final de 2014 
o Governo tenha mostrado a necessidade de aumentar as taxas de juros e, com isso, diminuir a produção habitacional. 

A oferta de produção habitacional do Brasil ainda está defasada em relação à demanda, mas, o PMCMV permitiu a total regulação do mercado por 
parte dos empreendedores privados. O mercado imobiliário é quem regula os preços de compra e venda, incrementando os valores da terra urbana e 
dos imóveis e acarretando, conforme já se verifica nas grandes cidades, uma crise imobiliária e habitacional persistente e incremental o preço 
excessivo dos imóveis. 

A crítica antiga ao BNH, de promover habitações não destinadas aos pobres, mas sim à classe média, parece ser a linha de futuro do PMCMV. De fato, 
a política habitacional para as classes de menor renda inexiste, restando uma política habitacional baseada no atendimento à demanda de média e 
média-baixa, que movimenta o mercado financeiro e, consequentemente, a economia e a política. Enquanto não existir uma política voltada à classe 
baixa, o PMCMV tende a seguir os passos do BNH, tendo como previsão de futuro algo similar ou pior do que ocorreu, porque naquele momento 
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tratava-se de política habitacional baseada em um sistema financeiro e de produção de habitação e, nesse momento, trata-se apenas de um produto 
da política econômica e social do país. 

Inglaterra 

A Inglaterra, país desenvolvido, teve sua produção habitacional iniciada a partir de uma demanda urgente da classe operária em expansão. A 
industrialização provocou nos grandes centros urbanos o inchaço populacional e o desabrigo das pessoas que migram para as cidades em busca de 
trabalho e melhores condições de vida, desde final do Século XVIII. Durante o Século XIX, a situação da população operária urbana e a crise da moradia 
levaram ao desenvolvimento e aplicação de soluções sanitaristas e de legislação. A condição de moradia envolvia a superdensificação da cidade, 
através da subdivisão do acervo imobiliário em slums, e a provisão de novas edificações, em loteamentos populares (by Law streets) e vilas operárias. 

A partir do início do Século XX e, especialmente com a crise de moradia após a I Guerra Mundial, o governo passa a intervir na política habitacional. As 
soluções utilizam os conceitos de Cidade-Jardim desenvolvidos por Howard e seus seguidores, especialmente Unwin e Parker. 

A solução da Inglaterra não se deu somente em prover habitações, mas o de prover cidades, espaços qualificados e equipados para a população, 
permitindo o assentamento dessa população junto ao campo com todos os benefícios de uma grande cidade. As cidades periféricas, inicialmente 
cidades-dormitório, depois permitiram a identificação das pessoas com esses novos espaços e propiciaram a resolução dos problemas de forma 
intensiva e emergencial, mas ao mesmo tempo com planejamento arquitetônico e urbanístico consistente. 

Com a crise econômica e urbana que se seguiu à II Guerra Mundial e a destruição massiva do acervo imobiliário, o planejamento volta-se para atender 
ao déficit, através de grandes conjuntos habitacionais e um anel de New Towns ao redor de Londres e outros centros urbanos. 

Nesses momentos, a preocupação política se fazia presente, mas o fundamental era resolver um problema de forma clara, concisa e estruturada. 
Além disso, com a implantação de conjuntos residenciais em áreas consolidadas, a Inglaterra também permitiu a renovação de centros urbanos, 
qualificando esses espaços e permitindo a convivência social. O período foi marcado pelo brutalismo, com ideias arquitetônicas e urbanísticas 
desenvolvidas a partir de uma revisão da cidade do movimento moderno. 

A partir dos anos 70, a Inglaterra viveu um balanço, alternando períodos de predomínio conservador ou trabalhista. No início dos anos 80, distorce sua 
produção habitacional, sua política e sua economia, eliminando todo e qualquer investimento na área social, em uma tentativa de manter a economia 
e evitar desemprego e crise econômica. O que se observa é o contrário: desemprego, falta de moradias, salários baixos e valorização dos imóveis. A 
solução foi voltar-se para soluções de mercado como o inquilinato. 
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A política, nesse caso, aliada à economia interferiu em muito nessa produção e, no final do século XX, com a troca de partidos políticos e volta das 
ideias socialistas ressurge a necessidade e a vontade política de financiar habitações sociais. Embora, nesse momento, a situação já se encontrava 
caótica, com imóveis de preços inflacionados e falta de imóveis, dentre outras questões. Então, a única alternativa política e econômica tem sido a de 
subsidiar a população, o que acabará gerando um déficit econômico muito alto em virtude dessa nova decisão política, e adotar políticas de 
revitalização e recuperação urbana em larga escala. 

Comparativo entre Brasil e Inglaterra 

Observa-se que os dois países, embora desenvolvido (Inglaterra) e em desenvolvimento (Brasil), enfrentam os mesmos problemas que parecem ter 
cunho global, a falta de moradias para as classes populares. Entretanto, mesmo reagindo politicamente de forma similar, com cronologia histórica 
diferente, tanto o Brasil como a Inglaterra obtiveram sucessos e insucessos ao longo do tempo. 

Como se observou, com a periodização ao longo dos anos, é que existe uma diferenciação entre as habitações de interesse social no Brasil e Inglaterra 
no que se refere ao seu conceito e materialidade. No Brasil, a partir dos anos 40 e, especialmente após 1984, com o BNH, existe uma clara opção por 
grandes conjuntos habitacionais, geralmente periféricos. Na Inglaterra, observa-se um balanço entre conjuntos e núcleos tipo Cidade-Jardim, grandes 
conjuntos, new towns e outras modalidades, como aluguel social e revitalização urbana. Os grandes conjuntos somente predominaram no período 
brutalista. Comparativamente, o que se observou foi que no momento que os países subordinaram suas políticas habitacionais aos interesses do 
mercado imobiliário e da maior produtividade de habitações em detrimento de sua qualidade, esses grandes conjuntos habitacionais permanecem, ao 
longo dos anos, sendo rejeitados pela população. A situação é distinta em relação às características de precariedade dos assentamentos e déficit. 

Tal opinião é expressa, também, pela urbanista e Relatora da Organização das Nações Unidas para as questões da moradia, Raquel Rolnik18. Na 
entrevista ao folheto ARQ: Especial Habitação Social publicado pela Editora Maiarafrancisco, a arquiteta expressa muito bem a questão da favelização 
e a tentativa de resolução do déficit habitacional. Ao ser questionada em “Quais são as diferenças entre as favelas nos países desenvolvidos e as 
brasileiras?”, ela responde: “A principal característica dos assentamentos precários é a ausência de infraestrutura – água, luz, esgoto, rede elétrica, 
iluminação pública, pavimentação, etc. Nesse sentido há algumas semelhanças entre a precariedade de lá e a daqui. Mas nos países desenvolvidos as 
favelas aparecem aqui e ali, residualmente. Raramente se permite que uma região fique abandonada por muito tempo. Já aqui, é comum encontrar 
até neto dos primeiros moradores de uma favela vivendo em condições similares às que viviam seus avós. Temos assentamentos precários com até 50 
anos de existência. A favela é elemento estrutural do processo de urbanização. Ou seja, desde sua concepção, o modelo de urbanização adotado não 
acolhe os pobres. Vou dar um exemplo. Na Inglaterra, desde a década de 50, todo novo empreendimento imobiliário deve destinar parte de seu 

                                                             
18 Arquiteta e Urbanista, professora da Universidade de São Paulo (USP), Diretora de Planejamento da cidade de São Paulo (1989-1992), Secretária Nacional de Programas 
Urbanos do Ministério das Cidades (2003 a 2007) e Relatora Especial para o Direito à Moradia da ONU. 
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terreno às moradias populares. Houve interesse, desde a aceleração do processo de urbanização, de incluir quem não tinha acesso à moradia. No 
Brasil, não existe uma política de uso do solo urbano desenhada para acolher a habitação social. Aqui a política habitacional se limita ao crédito para a 
indústria da construção civil. Mas de que adianta esse crédito se ele só viabiliza a construção de casas de quinta categoria a 50 quilômetros da cidade? 
Estamos perpetuando a precariedade.” 

Pesquisas demonstraram que “a aparência do conjunto habitacional em geral, e das edificações e dos espaços abertos em particular, estava dentre os 
fatores que mais afetavam a satisfação dos moradores e uma avaliação positiva da aparência tendia a corresponder a uma avaliação positiva do 
conjunto (Darke, 1982; Coulson, 1980 in Villa, 2013).” Nas pesquisas, ainda, ficou nítida que a falta de uma aparência adequada á comunidade e a falta 
de identidade e ligação entre o usuário (morador) e sua habitação resultando em uma favelização dos empreendimentos residenciais. 

Isso foi amplamente discutido no Brasil a partir da virada do século XX para o século XXI. Nota-se, por exemplo, em 2008, quando da elaboração do 
Programa Integrado Entrada da Cidade – PIEC – em Porto Alegre foi realizada uma avaliação social para melhoria da qualidade de vida da comunidade 
envolvida, abrangendo a qualidade do empreendimento (projeto arquitetônico, paisagístico e urbanístico), uma análise econômica-social, uma análise 
psicológica (aparência e identidade), a orientação espacial e acessibilidade da região com o tecido urbano, com os resultados que o processo poderia 
gerar em todas suas interfaces e disciplinas. Mas não tem sido o procedimento geral. 

Ainda, a crise habitacional iniciada na Inglaterra e que está gerando um passivo econômico em virtude da política de Bem-estar social parece ser 
justamente o futuro do Brasil em mais alguns anos. Nota-se que o boom imobiliário e o acréscimo dos imóveis em atendimento à classe média em 
detrimento da classe baixa que ocorreu no final do século XX na Inglaterra é o cenário que está se desenhando para o Brasil nos próximos cinco anos. 

Ademais, observa-se que houve um período de grande qualidade espacial, arquitetônica e urbanística dos conjuntos habitacionais brasileiros nos anos 
40 e 50. Ele ocorre no início dos conjuntos brutalistas ingleses, mas logo se frustrou a ideia de qualidade espacial, vinculada, essencialmente, ao 
mercado imobiliário e a política habitacional de somente suprir o déficit habitacional, sem identificar essas moradias com as famílias que ali 
habitariam. 

Utilizando-se da escala de variáveis apresentada nesse trabalho, nota-se que os empreendimentos ingleses obtiveram um mesmo número de 
diretrizes positivas dos empreendimentos brasileiros em seu início, e depois as mantiveram ou aumentaram, enquanto que os brasileiros decaiam. Já, 
em relação aos empreendimentos do Minha Casa, Minha Vida, tem-se notado somente a preocupação de diminuir o déficit habitacional sem levar em 
consideração qualquer preocupação urbanística, de conforto, de tamanho e configuração de apartamentos/casas. O Programa Minha Casa, Minha 
Vida deve seguir fornecendo mais habitações para as classes populares e, em um máximo de cinco anos, irá sofrer com manutenção, em virtude, 
justamente, de não apropriação pela comunidade, por serem unidades habitacionais que não suprem as necessidades reais de todas as famílias. 
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Nota-se já, que alguns empreendimentos do PAR e do próprio PMCMV estão sofrendo adaptações com colocações de estacionamentos e aumento 
das unidades, os chamados “puxadinhos”, justamente pela falta de apropriação da comunidade, a não designação como um lar para essas famílias, e 
sim um espaço de habitar. As unidades habitacionais são carentes de diversas questões em termos de materialidade e uso e, justamente destinadas à 
população mais pobre, sem qualquer infraestrutura ou equipamentos urbanos, ou claramente subdimensionados. 

Embora possamos considerar o Rubem Berta um empreendimento fracassado por sua ocupação com invasões e desordenação de propriedades, nota-
se a preocupação inicial de fornecer infraestrutura e mais do que somente uma residência para as famílias. Os projetistas tiveram preocupação com a 
consolidação da identidade entre os moradores e seus espaços de moradia e convívio, utilizando-se de premissas como cidades-jardim, unidades de 
vizinhança, moradia digna, identidade, lugaridade e territorialidade. Entretanto, como houve a falência do BNH nesse período, a invasão acabou por 
invalidar essas premissas, mostrando a defasagem entre as melhores intenções iniciais e a situação concreta. 

Já na Inglaterra, a situação é distinta, com os exemplos de Liverpool e de Milton Keynes, além de diversos exemplos espalhados por Londres, Runcorn 
e outras cidades. Tanto o St. Andrews Garden, em uma tentativa de revitalizar o centro histórico e promover habitação em um tecido urbano 
consolidado e sem possibilidade de expansão para áreas periféricas, como a própria cidade de Milton Keynes, planejada e executada para uma 
população considerável nos conceitos de unidade de vizinhança, cidades-jardim, distritos e parques lineares, permitiu que os mesmos conceitos aqui 
estudados tenham sido projetados, implantados e estejam em pleno funcionamento. 

Acreditamos que o motivo pelo qual a Inglaterra funcionou a criação da identidade local seja justamente pelo conceito de fornecer moradias com 
outro padrão de construção. Não se trata somente de conceituar corretamente e tentar implantar o conceito. Na Inglaterra pensou-se, implantou-se e 
seguiu-se a linha de construção de que a casa é um lar e que esse lar deve ter um padrão construtivo mínimo que atenda á sua comunidade, 
importando e valorizando-se o custo, mas não negligenciando o conforto e as necessidades primordiais.  

Cabe ressaltar que este trabalho conclui pela validação parcial das diretrizes produzidas de forma inicial. As conclusões podem e dever ser 
aprimoradas por cada pesquisador da área, principalmente em um estudo mais aprofundado das possíveis diretrizes a serem consideradas e/ou 
pontuadas. Vê-se a necessidade de aprimorar a análise de diretrizes em uma cadeia de variáveis, a ponto de poder gerar novas análises e 
comparações entre outros países. Entretanto, crê-se que os objetivos iniciais foram atingidos a partir desta revisão bibliográfica e estudos de casos in 
loco, pois os métodos de análise podem ser replicados para outras análises, principalmente se for se considerar comparativamente entre outros 
países desenvolvidos e subdesenvolvidos, e desenvolvidos com desenvolvidos, a exemplo de uma análise entre as políticas inglesa e francesa ou entre 
a política inglesa e a austríaca na área habitacional. 
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Notou-se, também, que o trabalho pôde acrescentar contribuição na comparação teórica e analítica entre os países e suas cronologias históricas, pois 
há farto material bibliográfico sobre o tema, mas geralmente concentrado ou na área arquitetônico-urbanística, ou jurídica, social ou espacial. A 
bibliografia não vem considerando as disciplinas integralmente e o trabalho buscou agregar as possíveis transversalidades disciplinares nas análises, 
sempre que possível. 

Por último, o autor apresenta algumas análises de juízo, tentando ao máximo manter-se imparcial. O fato é que, principalmente, em termos de 
política habitacional e urbana, existe uma necessidade de juízo a respeito da qualidade dos conjuntos habitacionais. Sem avançar qualquer crítica 
ideológica às políticas habitacionais e tampouco às políticas públicas de cunho socialista ou conservadora, notou-se uma certa interrelação entre 
filosofias políticas e a política habitacional e, indubitavelmente, com a produção da cidade. O pêndulo na Inglaterra entre as políticas habitacionais 
trabalhistas e conservadoras nos últimos 40 anos, e seus resultados concretos, parece ser a comprovação. 
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