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1. RESUMO 

Durante a história de ocupação do território brasileiro, foi se construindo o "sonho 

da casa própria", o que pauta, até os dias atuais, a vida de muitas famílias. Estas 

pessoas passam anos em busca da aquisição de seu lar, e para aqueles que não 

possuem condições de fazer tal aquisição, ao longo do tempo, o governo desenvolveu 

programas habitacionais como, por exemplo, o Programa Minha Casa Minha Vida 

(PMCMV).  

Além da iniciativa do governo, alguns grupos de pessoas (ONGs) vêm oferecendo 

soluções técnicas e estéticas de moradias dignas, projetos personalizados e 

assistência técnica especializada com profissionais e estudantes da área, que 

garantem serviço de qualidade com custo acessível para todos. 

Tendo em vista a problemática da habitação de interesse social no Brasil, a 

intenção deste trabalho é analisar a metodologia projetual desta iniciativa social, com 

enfoque em ONGs, e todo seu funcionamento, além de relatar a interação dos 

arquitetos com esses projetos sociais. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, muitos países ocidentais vivenciaram mudanças 

significativas no meio urbano, onde parte de seus cenários rurais transformaram-se 

rapidamente em cenários urbanos, e isto se deve a diferentes fatores sociais, políticos 

e históricos. No caso específico do Brasil, segundo Santos (2009), é possível afirmar 

que desde o período colonial havia uma descentralização do poder, o que conformava 

às vilas e cidades certo espalhamento no território. 

Com o processo tardio de industrialização no período da Era Vargas e, 

principalmente, a partir do governo Juscelino Kubitschek (1956-1961), as cidades 

brasileiras cresceram de uma forma acelerada, espontânea e não planejada, gerando 

uma série de problemas, ocasionando, até os dias atuais, uma preocupação inevitável 

para aqueles que as habitam. 

Tendo em vista a problemática da habitação de interesse social no Brasil, a 

intenção deste trabalho é analisar todo o funcionamento destas iniciativas sociais e 

relatar como acontece a interação dos arquitetos com esses projetos sociais, onde, 

para os arquitetos esta experiência pode ser capaz de fazer enxergar o mundo, a 

sociedade e o ambiente em que vivemos com olhos preocupados com a questão 

fundamental da arquitetura e urbanismo, que é a moradia. 



3. OBJETIVOS 

 Entender o processo projetual das iniciativas sociais de habitação social no 

Brasil, com enfoque em ONGs; 

 Compreender a trajetória da habitação de interesse social no Brasil e, em 

particular, na Região Metropolitana de Campinas; 

 Analisar o contexto das habitações de interesse social na cidade de Indaiatuba, 

verificando necessidades, demandas e problemas; 

 Acompanhar grupos sociais ativistas que se interessam pela causa, a partir de 

pesquisa de campo e acompanhamento nos locais. 

 

4. METODOLOGIA 

Numa primeira etapa, serão feitos estudos diários, buscando informações e 

análises críticas do histórico da habitação social no Brasil compreendendo suas 

diferentes tipologias (cortiços, favelas e ocupações), através de livros, revistas, jornais 

e artigos científicos na internet.  

Em um segundo momento, busca-se participar, na medida do possível, de 

atividades presenciais, acompanhando eventos para realização de construções de 

casas próprias, registrando em material fotográfico e videográfico, a fim de se criar um 

acervo na Faculdade Max Planck para este tipo de debate da Arquitetura e Urbanismo, 

ainda de pouco interesse para projetos e discussões acadêmicos. 

Para uma etapa final, será elaborado um artigo com levantamento dos dados 

recolhidos, analisando todo o contexto do estudo realizado na primeira etapa e 

integrando com a experiência das participações e conversas com os idealizadores das 

ONGs da segunda etapa, afim de chamar a atenção para as falhas na questão da 

habitação social proposta pelo governo no Brasil. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Durante esse primeiro trimestre, foram feitas coletas de informações sobre o 

histórico da habitação social no Brasil compreendendo suas diferentes tipologias 

(cortiços, favelas e ocupações), através de livros, trabalho finais de graduação e 

artigos científicos. 

Obteve-se dados sobre a história da habitação social no Brasil, desde o início da 

industrialização até o atual programa habitacional do governo, que é o Minha Casa 

Minha Vida, passando pelos primeiros agentes interventores nessa política 



habitacional e pelos primeiros exemplos de habitação social, as chamadas vilas 

operárias. O governo iniciou sua participação nessa questão, juntamente com as 

indústrias e com o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários (IAPIs), 

primeiramente com interesses políticos e somente depois de muitos anos passou a 

agir sozinho e propor melhores condições de moradia e financiamento das mesmas 

para a população. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Compreenderam-se as metodologias empregadas nesses tipos de organização e a 

importância da integração da sociedade de diferentes classes sociais. Além disso, 

durante os estudos, houve a oportunidade de aprender e desenvolver ideias de 

projetos habitacionais, além de uma nova experiência com os direitos humanos e com 

moradias diferentes do que estão acostumados a projetar. 
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