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1. RESUMO 

 Essa pesquisa proporciona uma análise dos diferentes conjuntos 

habitacionais, no período que vai da década de 1930 a 1964 -período marcado pelo 

empreendedorismo do Instituto de Aposentadorias e Pensões (IAP’s), bem como 

uma comparação aos atuais conjuntos habitacionais que voltam com princípios 

dessa época.  

2. INTRODUÇÃO 

 

 A grande expansão urbana de São Paulo está associada à industrialização 

como consequência da significativa acumulação propiciada pelo complexo cafeeiro, 

que gerou uma grande oferta do mercado de trabalho, trazendo muitos imigrantes 

para cidade que se formava. Tal fato trouxe também uma grande crise habitacional, 

pois já não havia como abrigar o alto número de moradores na cidade e isso foi 

desencadeando expansão de loteamentos e abertura de novos bairros (BONDUKI, 

1998).  Para que fosse possível alojar a grande massa de trabalhadores, surgiram 

conjuntos habitacionais, construídos pelo Instituto de Aposentadorias e Pensões 

(IAPs), onde os arquitetos abordavam de forma criativa e inovadora, os problemas 

da habitação social associando-os aos princípios modernos que tinham como ideal 

agregar a economia, prática, técnica e estética.  

 Desta forma, a pesquisa busca apresentar a importância das diferentes 

tipologias implantadas neste período, analisando seus desenvolvimentos e 

influencias internacionais que transformaram a habitação social, e comparando-as 

com as edificações de caráter social dos dias atuais.     

 

3. OBJETIVOS 

 

 O presente artigo, a partir do que foi pesquisado, tem o objetivo de analisar 

diferentes Conjuntos Habitacionais assim como suas respectivas tipologias, 

abordando analises condizentes a sua distribuição e adequação espacial, bem como 

temáticas que avançam aos dias atuais, onde é preciso ter em mente que toda e 

qualquer sociedade tem direito a uma moradia que lhe traga o mínimo conforto, 

higiene, acessibilidade e funcionalidade, sem que menores custos sejam sinônimos 
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de baixa qualidade construtiva, possibilitando uma comparação entre os conjuntos 

de diferentes épocas.   

 

4. METODOLOGIA 

 

 A metodologia aplicada quanto à pesquisa teve base exploratória, realizada 

na área onde há pouco conhecimento. Foram descritos e analisados, a partir da 

configuração espacial (implantação e espaços internos), fatores relacionados às 

habitações sociais, com o intuito de motivar a resolver problemas práticos mais 

imediatos, incluindo a pesquisa de campo e bibliográfica fundamentais em um 

projeto que envolve pessoas e habitações. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

 Para a análise do desenvolvimento tipológico, optou-se pela escolha de três 

Conjuntos Habitacionais, cada um deles com sua característica independente, 

porém com grandes produções e soluções adotadas em comum. Eles são o 

Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes (Pedregulho), Edifício Japurá e 

Vila Guiomar.  

 O Conjunto Habitacional Pedregulho, de Affonso Reidy, foi realizado de forma 

acabada, completa e bem resolvida enquanto arquitetura, já que nele continham 

equipamentos comunitários como escola, 

quadras esportivas, piscinas, mercado, centro 

comercial e lavanderia, dessa formas pessoas 

teriam tudo que em um único lugar, sem 

precisar se deslocar para realizar suas 

atividades. Sua construção foi feita sob pilotis, 

respeitando o terreno, que associado ao 

declive pode-se fazer o uso de passarelas. O 

conjunto está integrado com a cidade, 

situando-se a alguns minutos de automóvel do centro urbano do Rio de Janeiro, fato 

que na época facilitavam a proximidade dos trabalhadores com o local de trabalho. 

Figura 1- Vista aérea do Pedregulho. Fonte: 
http://www.historiadorio.com.br 
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 Conjunto Residencial Japurá está localizado na Bela 

Vista, São Paulo. Ele localizava-se no antigo vale do 

córrego Bexiga, onde era o local de cortiços implantados a 

partir de 1920. O terreno em que ele foi implantado possuía 

um formato poligonal e sua topografia era acidentada, 

sendo todo o terreno mais baixo que o nível da rua. No 

projeto de Eduardo Kneese de Melo foram incorporados 

elementos do repertório moderno, como teto-jardim, pilotis 

acompanhando, tal como Pedregulho, as curvas de nível, 

apartamentos duplex e equipamentos coletivos. O edifício 

tinha seu acesso através de pontes, resolvidas por uma bela galeria envidraçada. 

(BONDUKI, 1998:171) No entorno do edifício nota-se a presença de comércio, 

serviço, instituições e meios de transporte, por estar localizado no centro da cidade.  

 A Vila Guiomar (década de 40), foi uma 

das produções habitacionais dos IAPs que 

possuíram grandes influências alemãs, 

buscando economia e racionalização. As 

habitações estão situadas em Santo André e 

foram projetadas por Carlos Frederico Ferreira. 

Foram construídas casas isoladas, casas 

geminadas e apartamentos. Os blocos residências estão sob pilotis, sua estrutura foi 

desenvolvida a partir do concreto armado e sua fachada é livre. Assim como os 

conjuntos anteriores, a Vila Guiomar possui equipamentos comunitários, como uma 

escola, duas creches, campos poliesportivos e parques infantis. Esse conjunto se 

encontra próximo ao centro da cidade de Santo André e possui uma boa infra-

estrutura ao seu redor, com escolas, igrejas e posto de saúde, prefeitura e INSS 

(BRUNA, 2011).  

 Dentro dos três conjuntos selecionados, é 

preciso considerar aspectos como a forma e função 

das circulações com as unidades, a analogia entre a 

área social e de serviço, bem como a distribuição dos 

espaços internos em relação ao layout e sua 

funcionalidade, finalizando com o estudo da ventilação 

Figura 2- Edifício Japurá. 
Fonte: Revista RISCO- 2009 

Figura 3- Vista Vila Guiomar. Fonte: 
PESSOLATO, CINTIA. Conjunto IAPI Vila 

Guiomar- Santo André- SP: projeto e história 

Figura 4- Circulação Bloco A. Fonte: 
Lanfer Arquitetura 
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e iluminação natural. A circulação é o primeiro aspecto que visualizamos ao entrar 

em um conjunto habitacional. Sua dimensão é trabalhada de diversas formas  

nesses conjuntos e muitas vezes pode-se observar uma grande área para a 

circulação, como no Conjunto Habitacional Pedregulho, que possui um largo 

corredor, com aproximadamente 260 metros de comprimento e 2,40 metros de 

largura (bloco A), tratado como uma “rua interna”, garantindo de forma suficiente a 

passagem dos moradores, assim como o Bloco B do 

conjunto (LUCCHESE, 2009) . Apesar de extenso, a forma 

serpenteada do edifício faz com que o corredor não se torne 

algo monótono e cansativo. Ambos os blocos, possuem 

como forma de circulação vertical escadas, sendo no bloco 

A escadas coletivas implantadas a cada 50 metros e no 

bloco B, uma única caixa de escada na lateral do edifício. 

Assim como o Pedregulho,  o Edifício Japurá possui 

corredores extensos, com aproximadamente 2 metros e 

sua geometria curva consegue quebrar a perspectiva de 

um grande corredor de circulação interna. Existem dois halls de circulação em toda a 

extensão do conjunto, que dão acesso a todos 

os pavimentos. Neles se encontram 3  caixas 

de elevadores, compondo a circulação vertical 

ao lado das escadas.  Neste caso o uso de 

elevadores se torna econômico, já que os 

apartamentos são duplex e as paradas dos 

elevadores diminuem. No Pedregulho, se 

dispensou o uso dos elevadores já que nele foi 

produzido um pavimento intermediário, que 

fazia a divisão entre os andares habitáveis. 

Diferentemente dos dois conjuntos citados acima, a Vila Guiomar possui em todos 

os seus edifícios a racionalização máxima dos seus corredores de passagem, o 

espaço é o suficiente apenas para a circulação dos moradores, com 

aproximadamente 1,50 metros. Nos prédios novos, nem mesmo o corredor foi 

construído, o a passagem para as unidades é feita através da caixa de escada, que 

dá acesso direto a dois apartamentos.  

Figura 5- Circulação do 
Edifício Japurá. Fonte: Foto 

da aluna pesquisadora 

Figura 6- Circulação horizontal, Prédios 
Velhos. Fonte: PESSOLATO, CINTIA. 

Conjunto IAPI Vila Guiomar- Santo André- SP: 
projeto e história 
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 Na relação entre o espaço social e de serviço, 

podemos utilizar como primeira análise a planta do 

Edifício Japurá. Esta possui suas particularidades, 

pela presença do poço no lado oeste, formando duas 

tipologias do edifício. Apesar da pequena diferença 

notada de uma planta para outra, o arquiteto 

reorganizou a unidade de forma que esta 

acompanhasse o formato do poço. A área social, 

apesar de estreita, é comprida com certa de 5,00 metros e ocupa grande parte do 

primeiro pavimento, podendo ser dividida em sala de estar e jantar para ocupar as 

seguintes funções de reunir pessoas e realizar refeições. Um bom layout auxilia no 

conforto ambiental e sua boa flexibilidade permite adequações simples às 

necessidades familiares. Segundo SAMORA (2009:127), o ambiente social para 

uma unidade habitacional, deve conter como mobiliário um sofá cama, poltrona, 

mesa de refeição para quatro lugares, estante, mesa de TV e uma mesa auxiliar ou 

máquina de costura. Organizados dentro da unidade, pode-se notar que cômodos 

retangulares dividem o ambiente e acomodam melhor o mobiliário, não causando a 

sensação de tumulto dos objetos e disponibilizando espaço para a circulação dos 

moradores. No Pedregulho, exemplos como do Edifício Japurá, precisam de 

algumas modificações quando tratamos das quitinetes, já que o espaço é reduzido. 

A utilização de mesas embutidas na parede, para esse caso se torna uma boa 

solução no espaço. Para as unidades duplex, assim como no Edifício Japurá, a 

qualidade na composição do mobiliário é similar, já que dessa forma, temos no 

primeiro pavimento uma área destinada apenas para uso social e de serviço.  

 

 Como contraponto a esses dois últimos edifícios, a Vila Guiomar possui como 

característica unidades como as que vemos frequentemente nos dias de hoje, sem o 

Figura 7- Planta Edifício Japurá. 
Fonte: Desenho da aluna 

pesquisadora 

Figura 8- Quitenete, Pedregulh. Fonte: The Urban Earth Figura 9- Duplex, Pedregulho. Fonte: The Urban Earth 
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duplex. Na maior parte das suas tipologias, a sala se encontra no centro da unidade. 

Ela possui uma dimensão menor, por não dividir seu espaço apenas com a área de 

serviço, mas também com a área privada e isso consequentemente acarreta uma 

diminuição no espaço para o posicionamento dos mobiliários. A mais ampla, no 

entanto é a dos prédios novos, que se assemelha aos outros edifícios.  

 Dentro desse contexto, a área de serviço, dividida em cozinha e lavanderia 

muitas vezes possui uma relação com a área social, pois se encontra próxima uma a 

outra. SAMORA (2009:127) diz que a cozinha 

necessita de pia com bancada, fogão de quatro 

bocas, geladeira e armário suspenso ou estante. 

No edifício Japurá, a cozinha não possui um 

tamanho compacto, como no Pedregulho e na 

Vila Guiomar, sendo que a ocupação da área com 

o mobiliário deixa espaços vazios, que poderiam 

ser melhor utilizados, já que se trata de um 

ambiente onde eventualmente os moradores 

ocupam apenas para um tipo de uso. O Conjunto 

Residencial Pedregulho e a Vila Guiomar diferentemente do último edifício, possuem 

a área de serviço compacta, isso porque estes conjuntos possuem lavanderia 

coletiva, o que racionalizou o espaço da unidade.  

 Nesses edifícios, a iluminação e ventilação das 

unidades não se tornaram itens dispensáveis, ou de 

menor importância. O Conjunto Residencial 

Pedregulho possui um excesso de insolação 

vespertina, sendo assim, o Bloco A e B é composto 

por fachadas bem trabalhadas com elementos 

vazados de cerâmica e janelas contínuas, que distingue 

as tipologias, cria ritmo, e acentua a horizontalidade do edifício. A escolha do 

elemento de cerâmica proporcionou uma proteção contra a contínua insolação e 

gerou ventilação permanente e proteção solar, filtrando a luz. As janelas na 

horizontal foram utilizadas para se beneficiar ao máximo com a iluminação natural. 

Como no Pedregulho, os outros conjuntos possuem características semelhantes que 

garantes boa iluminação e ventilação. No Edifício Japurá e na Vila Guiomar, a 

Figura 10- Planta Prédios Novos, Vila 
Guiomar. Fonte: PESSOLATO, CINTIA. 

Conjunto IAPI Vila Guiomar- Santo André- 
SP: projeto e história 

Figura 11- Iluminação Bloco B. 
Fonte: Slideshare. 
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solução encontrada para a vedação dos edifícios em forma de lâmina possibilita 

maior entrada de luz natural e ventilação, segundo os moradores. Porém o Japurá 

possui uma grande diferença em relação aos outros conjuntos, pois para que 

houvesse ampla passagem de ar optou-se pela construção de um poço. Este auxilia 

na ventilação dos apartamentos que se encontram no lado Oeste do edifício, 

aumentando a circulação no banheiro e sala das unidades, através de janelas 

basculantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ao final do período dos IAps, devido a diversos fatores, as habitações sociais 

sofreram um empobrecimento gradativo, chegando ao seu auge na massiva 

produção financiada pelo Banco Nacional da habitação (BNH), entre1964 e1985. 

Manifesta-se então apenas a busca pela redução 

dos custos, sem levar em conta as propostas da 

arquitetura moderna. A habitação social passou 

por um grande racionalismo desprovido de 

conteúdo, e por projetos sem qualidade, 

repetitivos e monótonos, desarticulados de um 

projeto social (BONDUKI, 1998:135). Após anos 

de construções voltadas a esse tipo de habitação 

social, nos dias atuais notamos que embora 

ainda seja esta a prática, pós BNH alguns projetos com grandes valores 

arquitetônicos estão voltando a ser produzidos. Podemos constatar essas mudanças 

a partir dos projetos atuais como, o Conjunto Habitacional COPROMO, cuja 

construção foi realizada em mutirão entre os anos de 1991 e 1992.  Ele se localiza 

em Osasco e se destaca na paisagem urbana pela sua volumetria e pela forte 

coloração dos blocos cerâmicos; e o Residencial Jardim Edith, que se localiza mais 

Figura 12- Poço de ventilação e 
iluminação do Edifício Japurá. Fonte: 

Arquivo de foto do edifício 

Figura 14- Conjunto Habitaciona 
COPROMO. Fonte: MARTINIANO, 
ÉDISON; KENYA, ALEX. COPROMO: 
associação por moradia de Osasco; um 
projeto de mutirão habitacional. 

Figura 13- Edifício em lâmina, Vila 
Guiomar. Fonte: PESSOLATO, 

CINTIA. Conjunto IAPI Vila Guiomar- 
Santo André- SP: projeto e história 
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próximo ao centro da cidade de São Paulo, na 

Berrini. Em 2001, a Prefeitura do estado de São 

Paulo conversou com os moradores e a princípio 

as 800 famílias tinham pouca expectativa de que 

eles seriam autorizados a permanecer em sua 

vizinhança. Porém, no final de 2012 as primeiras 

pessoas começaram a ser realojadas no novo conjunto, que possui equipamentos 

urbanos como: unidade básica de saúde, creche e cozinha. (SPTV 1ª EDIÇÃO, 

2013).  

 

6. RESULTADOS 

 

Os resultados obtidos nessa pesquisa proporciona um estudo mais criterioso 

a respeito das diferentes circulações, tendo como base suas qualidades e finalidade 

em determinado contexto, sem haver perda de espaço, bem como nos espaços 

internos, com o layout apropriado, seu dimensionamento e distribuição deste para 

que não ocorra o mesmo. A iluminação e ventilação são amplas a partir de detalhes 

inseridos nas fachadas, capazes de proteger da insolação e proporcionar circulação 

de ar.  

As diferentes linguagens adotadas, obtidas através de materiais aparentes, 

como os blocos estruturais do COPROMO e a verticalização acompanhando uma 

avenida importante como o Jardim Edith torna a edificação diferenciada das demais, 

fugindo da monotonia encontrada nos conjuntos habitacionais dos dias de hoje. 

Essa linguagem foi introduzida nos conjuntos dos IAps, possuindo cada um deles 

sua característica individual (ver página 2 e 3).  

A inserção dos equipamentos urbanos utilizados na época dos edifícios 

analisados (ver página 2 e 3) pode ser comparada aos exemplos atuais de habitação 

social. Essa pesquisa mostra que podemos encontrar produções que estão 

revivendo princípios de muitas décadas. A alguns anos atrás, as pessoas se 

preocupavam com assuntos superficiais e muitas vezes deixavam de lado algo que 

correspondia ao dia a dia de toda população. No momento em que vivemos, 

podemos notar que há uma preocupação maior com essa concepção arquitetônica e 

social, e essa pesquisa teve o intuito de abranger esse entendimento. 

Figura 15- Residencial Jardim Edith. Fonte: 
Escritório MMBB 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 É preciso ter em mente que toda e qualquer sociedade tem direito a uma 

moradia que lhe traga o mínimo conforto, higiene, acessibilidade e funcionalidade, 

sem que menores custos sejam sinônimos de baixa qualidade construtiva. O estudo 

a respeito das habitações sociais é um assunto que aborda muitas polêmicas e 

sempre terá seu espaço dentro de um artigo científico. É possível notar com essa 

pesquisa que a muitos anos já se pensava em como solucionar os problemas para 

esse tipo de moradia, nunca deixando de lado a qualidade que a arquitetura 

proporciona quando bem feita. Os projetos analisados, estavam a frente do tempo 

em que viviam e assim como os edifícios, seus respectivos arquitetos buscavam 

sempre as melhores técnicas, princípios e estéticas para aplica-los em suas 

construções.  

Essa pesquisa pode contribuir para o bom entendimento da tipologia de habitação 

social, usando como base edifícios que na década de 30 a 50 e até os dias de hoje, 

repercurtem o mundo inteiro, podendo então auxiliar em novas contruções que 

trarão benefícios aos seus moradores e toda a região envoltória.  
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