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1. Resumo 

Nos anos 1970, durante o período denominado “Milagre Econômico”, as iniciativas do 

Banco Nacional de Habitação (BNH) procuravam solucionar o problema do déficit 

habitacional. Neste contexto, surgiu o projeto do campus experimental de Narandiba, 

Salvador, BA, após o Simpósio da habitação em 1978, promovido pelo BNH, 

Companhia Estadual desenvolvimento Urbano da Bahia e Câmara Brasileira da 

Industria da Construção. Narandiba tinha como objetivos, a construção de protótipos 

mediante ensaios de novas tecnologias industrializadas, baratas e eficientes e 

implementar um Plano Urbanístico.  Como não há, na historiografia da arquitetura, um 

trabalho completo sobre o tema, o presente projeto de pesquisa pretende estudar 

Narandiba. Como metodologia, serão levantadas as fontes bibliográficas disponíveis; 

buscar as fontes primárias sobre o tema; e ainda pesquisa de campo. Assim, a 

contextualização de Narandiba naquele Simpósio, será a principal contribuição do 

presente trabalho. 

2. Introdução 

Na década de 1940, Salvador apresenta um aumento em sua população devido ao 

êxodo rural, nesse mesmo período houve uma reestrutura do centro da cidade que 

até então tinha seu uso predominantemente residencial, isso fez com que a classe 

alta que ali se estabelecia procurasse novos lugares para se concentrar.  

É na década de 1960 que a crise do déficit habitacional ganha grandes proporções, 

com o rápido crescimento da população que vem das áreas rurais em busca de 

oportunidades na capital que está se industrializando. Essas famílias não possuem 

condições de arcar com os custos de moradia por conta do seu alto valor nas regiões 

mais centrais e as políticas públicas de promoção habitacional não acompanharam a 

evolução do problema devido ao rápido crescimento da população urbana. Como 

consequência desses fatores a população de baixa renda passou a ocupar terrenos 

irregulares e a realizar a autoconstrução de suas moradias. Passado alguns anos, o 

déficit habitacional tornou-se um problema que exigia propostas para soluções rápidas 

e viáveis. Com o golpe militar em 1964, houve uma promoção de um programa 

habitacional, arte do programa se ancorava no incentivo à população para que ela 

adquirisse o hábito de fazer poupanças para comprar seu imóvel. A grande 

contribuição do governo militar na promoção da habitação foi a criação do BNH 

através da lei  nº 4.380, de 21 de agosto de 1964, o BNH é investido nas funções de 

órgão central dos Sistemas Financeiros da Habitação e do Saneamento, com 

https://pt.wikipedia.org/wiki/21_de_agosto
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competência para “orientar, disciplinar e controlar o Sistema Financeiro da Habitação”, 

para promover a construção e a aquisição de casa própria, especialmente pelas 

classes de menos renda. Montou-se, para esse fim, complexo sistema financeiro que 

combinava a poupança compulsória, proveniente do Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço (FGTS), com a voluntária, constituída de letras imobiliárias e das 

cadernetas de poupança (ANDRADE e AZEVEDO. 1982. Pág.: 62 e 64).  

No projeto foram envolvidas 34 empresas e desenvolvidas 62 unidades habitacionais 

para ocupação e avaliação de desempenho. Os objetivos eram realizar uma 

exposição de protótipos de construções habitacionais onde pudessem ser 

desenvolvidas novas tecnologias construtivas que fossem ao mesmo tempo mais 

baratas, produtivas e adequadas às características de cada região do país. Além 

disso, havia também o objetivo de se implementar um plano urbanístico na região hoje 

conhecida como Narandiba, e ali seriam empregados esses protótipos de acordo com 

os loteamentos. Após 38 anos o campus é pouco conhecido e as poucas publicações 

a respeito não se aprofundam, somado a isso ocorreu a extinção do BNH e da Cohab 

de Salvador, tornando os documentos do Campus de difícil acesso, o resultado disso 

foi a pouca difusão e repercussão do projeto, fazendo com que os métodos 

construtivos ali empregados e a articulação entre o poder público e o setor privado 

não fossem estudados.  

3. Objetivos 

A proposta deste trabalho é conhecer e buscar informações sobre o Campus 

Experimental em Narandiba, pois a escassez de informações a respeito dificulta o 

trabalho de pesquisa e faz com que as questões levantadas, debatidas e empregadas 

ali sejam perdidas e esquecidas. A pesquisa tentará entender como funcionou a 

articulação entre as políticas habitacionais e as empresas de construção civil que 

ocorreu para a construção dos protótipos implantados no canteiro.  

4. Metodologia 

O trabalho será realizado através de pesquisa de campo e leituras com dois tipos de 

fontes: Fontes primárias: Documentos CODER; Pesquisa de campo no Campo 

Experimental: levantamento métrico das unidades, levantamento dos materiais 

utilizados, entrevista com moradores. Fontes secundárias: Teses e artigos: Narandiba: 

a morada do sonho; Tecnologia, habitação e desenvolvimento sustentável; Arquitetura 

construtiva proposições para a produção material da arquitetura contemporânea no 

Brasil. Livro: Habitação e Poder; Habitação e desenvolvimento. 



Também será realizada pesquisa de campo com levantamento fotográfico. 

5. Desenvolvimento 

Pretende-se ir a busca dos materiais técnicos das unidades habitacionais para 

produção de material próprio explicativo das unidades, ou parte delas. Para isso a 

pesquisa propõe levantamento dos documentos técnicos das unidades, para 

analisarmos os materiais empregados, as técnicas construtivas que utilizaram, quais 

foram os avanças tecnológicos que se conseguiu e qual é a metragem média de cada 

unidade.  

6. Resultados preliminares 

Leitura e sistematização da bibliografia sobre o tema. 
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