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1. RESUMO 
Este artigo refere-se ao desenvolvimento do projeto de iniciação cientifica 

intitulado: projeto de interiores em habitações de interesse social.  A pesquisa tem 

por objetivo o levantamento e a análise do mobiliário doméstico utilizado em 

unidades habitacionais de dimensões mínimas e a relação existente entre o 

mobiliário  e o ambiente em que o mesmo está situado. 

 

2. INTRODUÇÃO  

 Em arquitetura e urbanismo muita se fala e muito se falou a respeito de habitações 
de interesse social, projetos são realizados dentro e fora do meio acadêmico, porém 
tornou-se óbvia a despreocupação de muitos arquitetos ultrapassados  com o 
mobiliário disponível no mercado nacional, dificultando a junção do projeto 
arquitetônico com o projeto de interiores, é inaceitável que arquitetos que possuem 
como principal função planejar e projetar espaços ainda achem o projeto de 
interiores supérfluos. Os arquitetos devem pensar o todo, pensar a complexidade 
que envolve a estruturação e a lógica de um ambiente e estar ciente que a cor, a 
iluminação, a textura, e principalmente o mobiliário devem ser considerados desde o 
início de um projeto de arquitetura e não apenas como complemento a este projeto. 
Gerando assim uma lacuna entre a arquitetura e os  ideais existentes na sociedade, 
pois de acordo com os estudiosos do consumo, não aspiramos apenas a produtos, 
mas a conceitos, como conforto e inovação. São valores que podem mudar de uma 
hora para outra. Se na década de 60 o sonho de todo brasileiro era ter um aparelho 
de TV, neste início de novo século, o objeto de desejo é um home theater completo 
– com tela de muitas polegadas, um sofá reclinável, paredes acústicas, iluminação 
cênica, entre outras coisas. 

Pode-se verificar que vem ganhando espaço o desejo de consumir tudo o que 
esteja relacionado ao prazer e ao bem-estar: a boa comida, massagens, banhos 
terapêuticos, conforto dentro de casa, entre outros aspectos faz com que a 
ostentação ceda lugar ao conforto e ao bem-estar. 

Nesse sentido a beleza e o conforto da casa ganham forças, como podemos 
observar em entrevista da revista veja de 2004, onde o casal de administradores 
Silas de 35 e Ana Cláudia de 30 ilustra bem esse movimento de mudança. 
Substituíram as baladas por encontro com os amigos em seu equipado home 
theater. Aliás, investiram pesado em decoração: chamaram uma arquiteta para fazer 
o projeto e compraram peças e móveis da melhor qualidade. Segundo Ana: “o 
apartamento não é grande, mas preferimos viver melhor a ter uma mega casa ou um 
carro luxuoso”. 



 

3.OBJETIVOS 

 

 Este trabalho de iniciação científica tem como principal objetivo o levantamento e a 

análise do mobiliário comumente utilizado em habitações de interesse social. Como 

estudo de caso tem-se as unidades do bairro Jardim Paulista no município de 

Mairiporã que se enquadram no programa nacional “minha casa minha vida”. 

 
4.METODOLOGIA 
 

 
• 1 fase: 

 
Foi realizada uma medição de diversas unidades habitacionais, 
juntamente com todo o mobiliário contido nas mesmas.  

 

• 2 Fase: 
Representações gráficas do mobiliário na moradia através de 

plantas, vistas e perspectivas.  

 
• 3 Fase: 

Análise do mobiliário e da unidade habitacional  através dos 
seguintes fatores: 

1. Layout  
2. Circulação 
3. Medida/ergonomia  
4. Cores/revestimentos 

 
 
 
5.DESENVOLVIMENTO 
 

 

 Até o presente momento foram realizadas visitas a diversas unidades habitacionais 

do conjunto  selecionado além de leituras e junções de dados teóricos referentes ao 

mobiliário e a moradia popular brasileira, consequentemente optei pela escolha de 

três unidades com um perfil distinto de moradores, iniciando assim o levantamento 

de dados necessários para a realização das análises, tais como medidas 



detalhadas, fotografias e representações gráficas  do mobiliário presente nas 

residências. 

 
 
6.RESULTADOS PRELIMINARES 
 
 Obteve-se através de toda a base teórica analisada um conhecimento mais 

específico a respeito das características gerais de uma habitação de interesse 

social,. Foi possível observar uma incoerência entre as dimensões da habitação 

mínima se comparadas as do mobiliário popular, pois Através do levantamento das 

unidades selecionadas tornou-se nítido o papel do mobiliário apenas como um 

objeto de uso individual  não levando  em consideração a adequação aos espaços 

em que são inseridos. 

  È quase unanime no mobiliário popular a presença de revestimentos e materiais  

que tendem a imitar outros  mais nobres como é o caso dos puxadores de plástico 

pintados com um pigmento que se assemelha ao aço inoxidável, gerando assim um 

mobiliário que apela para a imitação e ornamentações excessivas. 
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