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RESUMO

CASA SAUDÁVEL: UM ESTUDO SOBRE OS SENTIDOS DA MORADIA

Estudo de Caso: Conjunto Pedro I, Realengo, Rio de Janeiro/RJ 

 

 

 
Kurt Bergan 

 

 

Orientador: 

Prof. Dr. Mauro César de Oliveira Santos 

 

O trabalho apresentado busca aprofundar o conhecimento na relação moradia e 

saúde, vinculado aos princípios de uma vida sustentável que atualmente influenciam 

diferentes disciplinas do conhecimento. Utilizando a Teoria das Representações Sociais foi 

possível aprofundar o conhecimento acerca da saúde do indivíduo na representação social 

da moradia. A partir do conflito dos resultados da representação social com a avaliação 

pós-ocupação das moradias visitadas, foi possível estabelecer relações entre aspectos 

subjetivos e objetivos que conduzem formas de apropriação do espaço. O reconhecimento 

do usuário através das representações sociais relacionadas com suas próprias intervenções 

construtivas colaborou na compreensão das expectativas atribuídas à moradia, em 

conjunto às conseqüências no desenvolvimento da saúde psicológica e fisiológica.  

A pesquisa foi realizada junto aos moradores do Conjunto Habitacional Pedro I, 

construído em 1974 pelo Banco Nacional de Habitação - BNH, localizado no Rio de 

Janeiro / RJ. Foram selecionadas 201 moradias aleatoriamente, onde o trabalho de campo 

empregou um questionário com perguntas abertas e fechadas, um teste de associação de 

palavras com o termo MORADIA, além do levantamento físico dos apartamentos 

registrando as formas de apropriações do espaço construído.  
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Constatamos que a moradia é representada socialmente como ‘casa térrea com 

quintal’, e a busca constante por mais espaço nas apropriações apresenta-se como 

elemento influenciador na saúde do morador. Relações de simbologias ligadas à moradia e 

solicitação por mais espaço e conforto foram alguns dos resultados encontrados, 

permitindo uma análise detalhada acerca dos desejos da população. Aspectos vinculados 

ao quintal, conforto, sossego, segurança, convívio familiar, saúde e bem estar associados 

ao espaço construído foram presentes na investigação.  

Pode-se compreender como a saúde se apresenta na representação social da 

moradia, contribuindo na aproximação de conceitos científicos arquitetônicos à realidade 

sócio-cultural dos moradores. E assim, colaborar na elaboração de futuros projetos com o 

objetivo de atingir maiores índices de aceitação, e conseqüentemente qualificar a saúde no 

interior do ambiente construído. 
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ABSTRACT 

CASA SAUDÁVEL: UM ESTUDO SOBRE OS SENTIDOS DA MORADIA

Estudo de Caso: Conjunto Pedro I, Realengo, Rio de Janeiro/RJ 

 

Kurt Bergan 

 

Orientador: 

Prof. Dr. Mauro César de Oliveira Santos 

 
 

The presented work search to deepen the knowledge in the relation of housing and 

health, tied with the principles of a sustainable life that currently influence different 

disciplines of the knowledge. Using the Theory of Social Representations it was possible 

to deep the knowledge about the health of the individual in the social representation of the 

housing. From the conflict between the results of the social representation and the post-

occupancy evaluation of the visited housings, it was possible to establish relations between 

subjective and objective aspects that leads to forms of the space appropriation. The 

recognition of the user through social representations related with its proper constructive 

interventions collaborated in the understanding of the expectations attributed to the 

housing, together to the consequences in the development of the psychological and 

physiological health. 

The research was realized with the inhabitants of the Residential Complex Pedro I, 

constructed in 1974 by ‘Banco Nacional de Habitação’ (Habitation National Bank) - BNH, 

located in Rio de Janeiro/RJ. It was selected 201 housings occasionally, and the field 

research used a questionnaire with open and closed questions, a test of association of 

words with the term HOUSING, beyond the physical survey of the apartments registering 

the forms appropriations of the environment building.  
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It was certified that the housing is social represented as a ‘one-story house with 

yard’, and the constant search for more space in the appropriations is presented as an 

influencer element in the health of the inhabitant. Relations of symbologies united to the 

housing and request for more space and comfort had been some of the found results, 

allowing a detailed analysis about the desires of the population.  Entailed aspects of yard, 

comfort, calmness, security, familiarity, health and welfare associated to the constructed 

space had been founded in the inquiry.   

It can be understood how the health presents itself in the social representation of 

the housing, contributing in the approach of scientific architectural concepts to the social-

cultural reality of the inhabitants. Thus, to collaborate in the elaboration of future projects 

with the objective to reach greaters acceptance rates, and consequently to qualify the 

health in the interior of the constructed environment. 
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INTRODUÇÃO

Os conceitos que direcionam a busca por uma moradia saudável surgem na 

sociedade contemporânea entremeados com movimentos científicos e intelectuais 

fundamentados em novas formas de pensamento, conduzidos pelo principal objetivo: a 

qualidade biológica na integração dos diferentes mecanismos da natureza. O homem, além 

de se apresentar como elemento principal deste mecanismo, é dependente direto da 

harmonia biológica ambiental que o cerca e alimenta suas necessidades físicas e mentais. 

A busca por uma vida saudável não envolve apenas a moradia, mais todo o contexto social 

exigindo transformações nos valores, nas atitudes e nos objetivos contemplados da 

sociedade. 

A moradia saudável caminha em conjunto com estes conceitos, que atualmente 

estão inseridos em processos que contemplam a lógica da eficiência, com o objetivo de 

implementar vias auto-sustentáveis. Estas vias vislumbram uma integração entre 

necessidades sociais com qualidade biológica humana e ambiental, tendo como foco 

reestruturar as relações de produção e consumo sem interferir negativamente nos 

processos naturais. A busca pela eficiência plena no processo de produção e consumo que 

estabelecem as trocas entre homem e natureza, é designada atualmente pelo termo 

sustentabilidade. A moradia saudável é um processo sustentável, já que seu principal 

objetivo é a harmonia entre os mecanismos biológicos do homem com o ambiente 

construído. As trocas entre moradia e indivíduo devem estabelecer uma relação desprovida 

de agressões ao meio ambiente e ao próprio homem. 

A promoção da saúde1 é um princípio que está inserido no macro processo da 

sustentabilidade. Afinal, não há vida saudável sem saúde, e como o pensamento 

sustentável é conduzido pelas premissas de uma vida saudável, o estado de saúde é um 

item fundamental. As premissas que contemplam os sistemas sustentáveis não permitem 

problemas de doenças provenientes da moradia, um elemento projetado e produzido pelo 

próprio homem. 

                                                 
 
1 Princípio difundido para promover e fomentar aspectos generalizados ligados a saúde humana, inserido no pensamento sustentável e 
discutido com intensidade atualmente em diferentes áreas de estudo.   
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Ambientes saudáveis se sustentam na idéia de preservar o meio natural, além de 

disponibilizar no mercado uma moradia que colabore para bom funcionamento fisiológico 

e psicológico do indivíduo. Assim, estaremos dando início a um processo sustentável, 

onde a produção das moradias não afeta os processos naturais do meio ambiente e não 

coloque em risco a saúde do morador no interior dos espaços construídos. 

A presente pesquisa possui como objeto de estudo a relação moradia e saúde e, 

para compreender todo o contexto descrito acima, foi realizado um breve estudo acerca 

dos princípios da sustentabilidade fundamentando um pensamento teórico sobre a 

discussão moradia saudável. Finaliza com um estudo de caso na busca de respostas 

presentes no cotidiano. O assunto moradia saudável é extremamente complexo 

possibilitando variadas vias de estudos. O foco foi discutir as influências entre a 

concepção espacial arquitetônica da moradia no desenvolvimento da saúde fisiológica e 

psicológica do indivíduo. Ou seja, analisar como as decisões de projeto podem influenciar 

o estado de saúde do morador. 

O estudo de caso foi realizado no Conjunto Habitacional de Interesse Social Pedro 

I, construído pelo Banco Nacional de Habitação – BNH2 em 1974, localizado no bairro de 

Realengo, Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro / RJ. Apresenta-se como um complexo 

residencial para população de baixa renda, constituído por blocos de edifícios com cinco 

pavimentos e configurado com apartamentos de um e dois quartos, sala, cozinha, banheiro 

e área de serviço. O estudo de caso procurou observar as relações de apropriação dos 

espaços e avaliar as interferências na saúde fisiológica e psicológica dos moradores. A 

análise dos desejos, valores e expectativas em relação à moradia apresentou-se como um 

rico material que poderá auxiliar no desenvolvimento de futuros projetos de moradias, 

com o objetivo de atingir maiores índices de aceitação na população.  

Com o objetivo de estabelecer um aprofundamento em relação aos aspectos 

empíricos das moradias no Pedro I, foi utilizada a Teoria das Representações Sociais como 

instrumento colaborador para compreensão do significado psicológico social da moradia. 

Esta teoria permitiu a elaboração de interpretações estruturadas em métodos científicos, 
                                                 
 
2 Banco Nacional de Habitação – BNH: instituição pública inaugurada em 1964 através do Governo Federal. O principal objetivo era 
diminuir o déficit habitacional no Brasil, foi extinto em 1986 e suas funções incorporadas a Caixa Econômica Federal - CEF. 
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possibilitando as discussões mais consistentes em relação aos valores subjetivos da 

moradia. 

A pesquisa de campo foi realizada pelo Laboratório de Habitação – LabHab do 

Programa de Pós Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 

Federal do Rio Janeiro, contando com uma equipe formada por estudantes de graduação 

em arquitetura e arquitetos. O trabalho se divide em cinco capítulos, o primeiro apresenta 

uma breve contextualização a respeito dos princípios da sustentabilidade, elementos 

norteador de todo pensamento que envolve o assunto moradia saudável. O segundo 

capítulo apresenta uma fundamentação teórica acerca da relação moradia e saúde. O 

terceiro a metodologia utilizada, apresentação e discussão dos resultados da pesquisa de 

campo através da analise de conceitos arquitetônicos vinculados à questão saúde, moradia 

e desejos do usuário, finalizando as recomendações e conclusões. 
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CAPÍTULO I - O PENSAMENTO SUSTENTÁVEL 

O atual contexto social vêm sendo marcado por produções científicas embasadas 

nos princípios associados a uma vida sustentável. A moradia, elemento básico da 

necessidade humana, apresenta-se como peça fundamental para alcançar um processo 

equilibrado entre produção tecnológica e industrial, economia, eficiência energética, 

preservação ambiental e qualidade psicológica e fisiológica do indivíduo. Buscar a 

harmonia entre o ambiente construído e o desenvolvimento saudável do corpo e mente é 

essencial para estabelecer processos de sustentabilidade. 

1.1 Breve histórico e contextualização, o pensamento sustentável. 

Este breve histórico apresenta uma retrospectiva de fatos que antecederam 

discussões acerca dos princípios da sustentabilidade. Inúmeros intelectuais iniciaram 

reflexões, principalmente no período do Iluminismo, sobre a importância de uma vida 

saudável vinculada aos processos de sobrevivência do indivíduo em sociedade. Os 

naturalistas Domenico Vandelli e Carl Lineu serão citados neste texto devido as suas 

teorias desenvolvidas no século XVII, que tiveram representatividade na formação dos 

conceitos da sustentabilidade. 

Vandelli (1735-1816) foi um dos grandes responsáveis pelo início do pensamento 

sustentável, italiano e naturalista, viveu em Portugal durante o período do Iluminismo. O 

contato constante com o naturalista sueco Carl Lineu (1707-1778) que sistematizou teorias 

e conceitos sobre a natureza, incentivou Vandelli a organizar e difundir um novo conceito 

científico chamado ‘economia da natureza’. (PÁDUA, 2002). 

O grande objetivo que permeava as discussões sobre a ‘economia da natureza’, 

estava estruturada na integração das ações humanas com a preservação do meio ambiente. 

Respeitar a diversidade dos mecanismos ambientais seria fundamental para atingir a 

qualidade de uma vida saudável. Vandelli apresentou às sociedades européias a 

importância da dinâmica coletiva entre as diferentes funções do meio ambiente, e alertou 

que fazíamos parte deste processo. Caso continuássemos a exercer nossas necessidades de 
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sobrevivência desintegradas da natureza, estaríamos abrindo caminho para nossa própria 

desqualificação de vida. 

No século XVIII, as preocupações ambientais ganham caráter científico, e a teoria 

‘economia da natureza’ “(...) veio a ser chamada de ‘ecologia’. A economia da natureza 

pressuponha a existência de equilíbrios interdependentes entre as várias partes do mundo 

natural, de modo que cada elemento possua uma função relevante para a dinâmica coletiva 

(...)”. (PÁDUA, 2002, p. 30) 

Estes são alguns fatos que influenciaram o início de uma nova ciência, a ecologia, 

que movimenta grupos, organizações e entidades governamentais, que mais tarde iria 

colaborar para o surgimento do ‘pensamento sustentável’. Com fundamentos nos mesmos 

critérios da ‘economia da natureza’, o ‘pensamento sustentável’ aprofundou-se em 

elementos vinculados às formas de produção e articulação econômica no atual contexto 

sócio-ideológico da humanidade.  

No final do século XX, a sociedade inicia um conflito com seus próprios sistemas 

produtivos, sejam eles materiais ou energéticos. O descontentamento das sociedades 

organizadas começa a ganhar visibilidade e as reivindicações na sociedade são altamente 

presentes, exigindo transformações nos sistemas produtivos, consumistas e econômicos. A 

busca passa a ser pela qualidade de uma vida mais saudável, originando novos conceitos 

nos sistemas de produção e economia. O homem psicológico e fisiológico em conjunto 

com o meio ambiente transforma-se no foco principal das diferentes ciências do 

conhecimento. 

Após a Revolução Industrial grande parte da população se desloca para os centros 

urbanos atraídos pela oferta de empregos, aumentando o contingente populacional e as 

demandas da produção. Desde então, as críticas às agressões ambientais permanecem 

intensas nas discussões científicas.  

Na segunda metade do século XX, com as diversas catástrofes ambientais, 

entidades governamentais passam a intervir diretamente nas questões ecológicas. Diversas 

leis são implementadas atribuindo punições aos responsáveis, e toda a forma de produção 

passa a ser questionada em função dos impactos ambientais vinculada a qualidade de uma 

vida saudável. A destruição ambiental, infelizmente, foi o principal fator que despertou 
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nas sociedades a importância de uma vida mais saudável, impulsionando transformações 

nos valores ideológicos de toda sociedade. Natureza e vida saudável caminham juntas para 

o alcance de um processo sustentável, onde os recursos naturais são preservados de forma 

racional sem prejudicar as produções necessárias à sobrevivência humana nas cidades. 

No livro ‘A difícil sustentabilidade – política energética e conflitos ambientais’, 

Marcel Bursztyn coloca alguns acidentes que deterioraram em elevado grau às condições 

do meio ambiente, os quais tiveram importância no processo de atenção da sociedade com 

os cuidados pela preservação ambiental. 

“(...) Os exemplos são inúmeros e eloqüentes. Sem dúvida, um dos marcos 

mais relevantes desse processo se deu quando veio à tona o dramático efeito do 

derramamento de mercúrio na Baía de Minamata, no Japão, em 1956. (...) De 

conflitos ambientais emergiam entidades ambientalistas e mesmo organizações 

político-partidárias. Afinal, a qualidade de vida – onde se inclui o ambiente 

saudável – é uma das principais bandeiras políticas deste novo século, 

sobretudo nas sociedades mais afluentes. Acidentes e conflitos sociais em torno 

de causas ambientalistas foram se tornando fatos corriqueiros da vida, no 

mundo industrializado e globalizado. (...)”. (BURSZTYN, 2001, p. 07) 

O Brasil sofreu várias experiências de degradação ambiental conseqüente de uma 

demasiada produção industrial e captação energética. As catástrofes ambientais 

despertaram o aparecimento de grupos e organizações com o objetivo de implementar 

transformações, principalmente nos mecanismos sócio-político da gestão pública. Porém, 

para modificar processos de produção, é necessário implementar transformações sócio-

culturais. Exigindo uma integração entre os agentes que determinam as formas de 

produção e consumo na sociedade e dos atores políticos que definem leis e planos de ação. 

Segundo Bursztyn (2001), o Brasil também sofreu com os acidentes ambientais, 

influenciando a formação de grupos organizados com o objetivo de assegurar a 

preservação ecológica e aplicar punições aos responsáveis. 

“(...) A degradação ambiental da região de Cubatão (Estado de São Paulo) e os 

efeitos dramáticos sobre a saúde das populações locais – inclusive com 

deformações neonatais e acefalia – também serviu de bandeira a lutas socio-
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ambientais que culminaram na implantação de severas medidas de controle das 

condições ambientais naquela localidade (...)”. (BURSZTYN, 2001, p. 08) 

Hoje, a preocupação ambiental movimenta ideologias, leis, pesquisas, 

investimentos, grupos organizados e instituições. Os países participativos nas relações 

internacionais que movimentam economias de consumo observaram que os conceitos da 

sustentabilidade são essenciais para um desenvolvimento seguro e saudável da 

humanidade. As sociedades organizadas passaram a compreender que a qualidade humana 

paralela à preservação ambiental é o grande mecanismo para orientar os sistemas de 

produção tecnológica, industrial e energética, além das formas de ocupação física do solo. 

Ênio Junior (1998) coloca como o ‘pensamento sustentável’ influencia na organização de 

grupos a fim de implementar novas formas de tecnologias que não agridam o meio 

ambiente de maneira destrutiva. Estas instituições iniciaram um processo de adoção de 

novos conceitos práticos para uma produção limpa, segura e saudável ao desenvolvimento 

da vida. 

“(...) O conceito de desenvolvimento sustentável é tão importante para a 

humanida, que foi fundada nos anos 90 uma organização denominada “World 

Business Council for Sustainable Development” (WBCSD), destinada a 

promover a adoção de tecnologias limpas, a alavancar o aumento da eco-

eficiência e a difundir a adoção do conceito de desenvolvimento sustentável por 

organizações, empresas e entidades governamentais, visando a preservação da 

qualidade de vida das próximas gerações. O Brasil respondeu logo ao 

movimento e estabeleceu o CEBDS – Conselho Empresarial Brasileiro para o 

Desenvolvimento Sustentável (...)”. (ÊNIO, 1998, p. 15) 

Podemos observar como os conceitos da sustentabilidade emergiram nas ideologias 

sociais, impulsionando novas práticas para atender as necessidades de consumo nas 

cidades. A sociedade inicia um processo de amadurecimento em função da necessidade de 

buscar uma vida mais saudável e menos agressiva a fisiologia humana e ambiental. A 

poluição passa a ser observada com mais cautela, interferindo nos atuais processos da ação 

humana, principalmente nas grandes metrópoles. A qualidade do ar, da água, da 
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vegetação, em fim, o respeito a todo ecossistema torna-se um condicionante fundamental 

nas construções físicas e sociais das sociedades organizadas.  

1.2 Relação homem, cidade e natureza 

As atuais dimensões físicas e sociais das metrópoles brasileiras são decorrentes de 

soluções que influenciaram o aparecimento de diversos problemas de salubridade urbana, 

arquitetônica e ambiental. O processo de crescimento nas cidades, como construção física, 

população e produção, se retroalimentam, refletindo num aumento gradativo das 

problemáticas existentes na organização física e social. É, portanto, sob o ângulo dos 

problemas ecológicos e ambientais interagidos com as necessidades urbanas sociais, que 

devemos começar a refletir sobre o funcionamento físico, econômico e social da 

população. 

A publicação ‘O livro verde do meio ambiente urbano’, elaborado pela Comissão 

da União Européia em 2001, considera os problemas de ocupação física uma crise 

profunda que levará arquitetos e urbanistas a repensarem nos conceitos de concepção 

espacial, exigindo um processo integrado entre cidade e natureza. Esta Comissão afirma 

que a pesquisa é extremamente necessária para o aprofundamento das ciências sociais, 

urbanas e arquitetônicas, a fim de qualificar uma nova modelação no funcionamento dos 

sistemas urbanos, permitindo ao homem prever situações de crescimento paralelo às 

necessidades de sobrevivência. 

As metrópoles podem ser classificadas numa visão ecológica como um ecossistema 

incompleto, dependendo de grandes áreas externas para obtenção de energia, alimentos, 

água e outras fontes necessárias ao seu funcionamento. Atualmente, estas absorvem 

diversos materiais para uso comercial, industrial e energético que muitas vezes estão 

acima do necessário para sua sobrevivência, em função de interesses econômicos e 

elaborações técnicas desprovidas de um conhecimento científico integralista. O resultado é 

uma grande saída de resíduos químicos tóxicos, desequilibrando os processos de 

decomposição e absorção natural. A sociedade degrada o próprio meio em que vive devido 

à ausência de um planejamento cientifico e econômico holístico. 
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As cidades se estruturam para absorver um contingente populacional criando 

problemas graves ao meio ambiente, desorganizando e destruindo diversas funções 

ecológicas e tornando-se um objeto altamente complexo para administrar. O bem estar 

fisiológico e psicológico são influenciados diretamente pelas condições ecológicas da 

região, afinal estamos constantemente interagindo com a natureza, nossa primária 

condição de vida. Como o arquiteto Sérgio Bernardes coloca em seu livro ‘Cidade a 

Sobrevivência do Poder’, a demasiada destruição ambiental determina problemas à própria 

sociedade.  

“(...) O Homem embala-se na ilusão de que o espaço terrestre não é finito, de 

que são inesgotáveis os recursos naturais. Destrói implacavelmente a Natureza 

e, a passos célebres, abre caminho para sua autodestruição, para a destruição de 

sua descendência. Os cientistas do mundo todo advertem todos os dias para o 

perigo: ou o Homem encontra uma forma de convivência harmônica com a 

Natureza ou abre caminho para a extinção da espécie. E são muitas as espécies 

que já se extinguiram na Terra, por incapacidade de adaptação ao meio 

ambiente (...)”. (BERNARDES, 1975, p. 27) 

A organização física das grandes metrópoles brasileiras se apresentam como 

aglomerações de moradias, que interferem no desenvolvimento do meio ambiente, e 

conseqüentemente em seu próprio nível de qualidade. Pensar na moradia saudável não se 

restringe apenas ao objeto físico construído, é necessário compreender as formas de 

estruturação urbana e as bases de sua origem que resultaram nas atuais configurações 

físicas e sociais. 

A implementação da moradia saudável exige antes de tudo novas diretrizes de 

organização urbana, e conseqüentemente uma revisão das dependências multivaridas entre 

os diferentes agentes inseridos no processo social. A forma como a atual produção 

direciona a construção das cidades, vêm implantando moradias desvirtuadas de um 

objetivo saudável, pelas maneiras de aglomeração física e pela disponibilização de 

produtos industrializados que são contrários à saúde humana e ambiental. 
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1.3 A busca de cidades sustentáveis, procurando ambientes mais saudáveis 

Não, não haverá para os ecossistemas aniquilados 
Dia seguinte 

O ranúnculo da esperança não brota 
No dia seguinte 

A vida harmoniosa não se restaura 
No dia seguinte 

O vazio da noite, o vazio de tudo 
Será o dia seguinte 

Carlos Drummond de Andrade 

 

Atualmente muitas cidades em diferentes países, principalmente os mais 

desenvolvidos, já realizam diversos estudos e experiências para implementação de novos 

conceitos urbanos a fim de colocar em prática o desenvolvimento de uma vida saudável, 

sustentável e não agressora ao meio ambiente. Novos métodos devem ser concebidos 

respeitando as necessidades de produção para uma sobrevivência confortável e segura 

vinculada à realidade econômica do local, além de não interferir agressivamente no 

ecossistema natural. Segundo Sérgio Bernardes “(...) O Homem já identificou a origem do 

processo que leva a deteriorização do tecido urbano. Só lhe cabe, então, definir um 

processo substitutivo capaz de ordenar a expansão do organismo urbano, mas de modo que 

a expansão de um ponto não comprometa a região e não afete a sobrevivência do contexto 

nacional. Fundamentalmente, que a expansão não se faça às custas da agressão ao meio 

ambiente, condição de sobrevivência do próprio Homem. (...)”. (BERNARDES, 1975, p. 

27) 

Como exemplos representativos na integração entre processos sócio-urbanos com a 

preservação ambiental duas cidades se destacam. A primeira, Berlin na Alemanha, que 

teve como um dos principais mentores o arquiteto Ekhart Hahn. Este realizou diversas 

pesquisas e aplicações práticas na utilização dos espaços urbanos com processos mais 

eficientes de racionalidade técnica integrados ao meio natural. (FRANCO, 2001). A 

segunda cidade é Sainte Máxime na França, onde o poder público local a fim de garantir 

uma expansão física da cidade sem prejudicar a paisagem natural implementou leis e 

códigos de obras, possibilitando a integração entre construção e vegetação. 
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A Alemanha é um dos principais países na investigação acerca das práticas 

sustentáveis, através do aprofundamento contínuo no conhecimento associado às formas 

de produção não agressoras ao meio ambiente. Cabe sintetizar os relatos do arquiteto 

Hahn, extraído do livro ‘Planejamento Ambiental para a Cidade Sustentável’ escrito por 

Maria de Assunção Ribeiro Franco. A respeito de iniciativas realizadas na década de 

oitenta em Berlin com o objetivo de minimizar os impactos da urbanização no meio 

ambiente, na economia e conseqüentemente na qualidade de vida humana. Foram 

intervenções de escala urbana e arquitetônica estruturadas nos planos de ação da gestão 

pública, envolvendo empresas privadas e grupos organizados. Hahn através de pesquisas 

publicou conclusões direcionando os principais itens a serem reestruturados relativos ao 

funcionamento da organização urbana e arquitetônica da cidade. 

“(...) No final da década de 70, o Ministério de Desenvolvimento Urbano e 

Proteção Ambiental de Berlim, em um estudo encarregado a um grupo de 

especialistas, detectou que era possível recuperar, em menos de 30 anos, entre 

50% a 60% da energia empregada na calefação, com a conseqüente redução de 

emissões nocivas em cerca de 70%. Para isso eram necessárias as seguintes 

medidas: aplicar proteção térmica aos edifícios; optar massivamente pelo gás; a 

introduzir zonas intermediárias de compensação de temperatura; utilizar a 

energia solar; recuperar 20% da água potável, com investimentos tecnológicos 

amortizáveis em um ano; conseguir uma economia de 50% com a introdução de 

tecnologias de recuperação das águas residuais implementando o uso 

descentralizado da água da chuva (evitando a escassez e a contaminação da 

água); recobrir com vegetação, os pátios, telhados e fachadas (multiplicando 

por dez as superfícies ‘verdes’ nas cidades). Com esta última medida, se 

conseguiria que as plantas absorvessem uma considerável quantidade de pó e 

poluentes, bem como seriam reduzidos consideravelmente, as temperaturas 

locais das zonas urbanizadas, elevando-se o conteúdo de oxigênio e de umidade 

do ar (...).” (FRANCO, 2001, p. 45. Segundo Hanh, 1994) 

No final das conclusões, a partir de 1984, foram executados diversos projetos 

urbanos a arquitetônico possibilitando a redução dos impactos ambientais e custos 

econômicos. As ações arquitetônicas inseridas nos princípios sustentáveis refletiram numa 
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melhor qualidade ambiental, psicológica e fisiológica da população, além de reduzir gastos 

econômicos em função da eficiência nas relações entre meio natural e urbanização.  

O bairro de Moritzplatz de Kreuzberg e as ecovivendas de Corneliusstrasse e 

Rauchstrasse de Tiergarten são exemplos marcantes. Principalmente, os conceitos de 

aproveitamento racional das águas, materiais e sistemas construtivos qualificados à 

fisiologia humana e ao meio ambiente, além de trabalhos sociais, como reciclagem de lixo 

e conscientização da preservação das superfícies vegetais. (FRANCO, 2001). 

Outra cidade marcante no desenvolvimento sustentável, principalmente nos 

processos de ocupação urbana integrado com a preservação das superfícies vegetais é 

Sainte Máxime, localizada no litoral sul da França. As leis de ocupação do solo, atribuídas 

pela prefeitura local contemplaram uma distribuição mais diluída das construções, 

determinando onde e como executá-las. Os projetos urbanos e arquitetônicos são 

orientados por um plano diretor que contempla em maior grau a preservação ambiental, 

com o objetivo de estabelecer a segurança e qualidade entre natureza, produção, economia 

e bem estar da população. (Disponível em http://www.ste-maxime.com/fr/index.php, 

acessado em 2003)  

Em função da vocação turística de Sainte Máxime, a integração da paisagem 

natural com a malha urbana construída, obteve resultados indiscutivelmente positivos. No 

ecossistema local, fauna e flora dividem espaços com a ocupação humana, nos processos 

de transformações de valores sócio-culturais na população e no desenvolvimento 

psicológico e fisiológico do indivíduo.  

Figura 01: Vista aérea da cidade Sainte Máxime, na 
França. 

Figura 02: Vista aérea da cidade Sainte Máxime, na 
França. 
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Podemos observar nas figuras 1 e 2, a integração da malha urbana com a 

preservação das superfícies vegetais. Na figura 1, no centro esquerdo um pouco acima, é 

possível visualizar concentrações mais densas de edificações, caracterizando áreas 

centrais, e na parte inferior e superior, ocupações mais distribuídas, respeitando a 

vegetação e a declividade das montanhas. 

Os princípios que permeiam a busca pela moradia saudável, incluem macro ações 

políticas, principalmente associadas aos critérios urbanos determinados pelo Plano Diretor 

e Código de Obras da Cidade, elementos estes, que devem interagir com todo o contexto 

social. Apenas aplicando ações de integração social entre população, empresas e grupos 

privados, órgãos públicos e instituições, poderemos assegurar um sistema sólido e 

sustentável na busca de uma vida saudável. 

A população é o grande agente nas transformações das relações entre a cidade e 

meio ambiente. Através de modificações sócio-culturais é possível implementar novas 

formas de moradias interferindo de forma menos agressiva no meio natural, e 

conseqüentemente possibilitar uma vida mais saudável em todos os aspectos. A 

participação dos moradores de uma cidade é a primeira lei ecológica, se continuarmos a 

considerar estes apenas como consumidores, estaremos implementando um processo 

destrutivo ao meio ambiente. A descentralização do conhecimento cientifico aplicado a 

população torna possível à conscientização e a auto-realização no âmbito individual e 

coletivo, transformando valores e atitudes. Experiências e responsabilidades aplicadas na 

população a respeito da integração com o meio ambiente possibilita a materialização de 

novos processos de aprendizagem. Conduzindo transformações nas ideologias sociais, 

além de contribuir para a formação de novos conceitos de vida, que respeite a natureza e a 

integridade de uma vida saudável. 
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CAPÍTULO II – MORADIA E SAÚDE 

Durante muitos anos as ciências da construção civil preocuparam-se apenas em 

ocupar espaços, e produziram moradias com determinados conhecimentos ainda restritos. 

Assim, perpetuaram-se muitas concepções arquitetônicas desprovidas de integridade com 

os diferentes aspectos que direcionam a qualidade da moradia. Ainda hoje, grande parte da 

produção na construção civil apresenta um desperdício significativo de materiais e 

energia, intensificando o consumo irracional de recursos naturais. Além da massiva 

industrialização, que inseriu na construção civil produtos químicos que são nocivos à 

saúde humana. A racionalização construtiva vinculada à produção industrial em conjunto a 

redução de custo alinhavou um perfil físico desqualificado em grande parte das moradias.  

Conceitos da bio-arquitetura e arquitetura sustentável devem estar associados a 

critérios de economia e produtividade. Existem equívocos no pensamento técnico 

conduzido por premissas culturais, sociais e políticas que direcionam elaborações de 

projetos nocivos ao meio ambiente e principalmente para a saúde dos moradores.  

A “poluição do ar interno” é um conceito relativamente recente, iniciando suas 

discussões na década de oitenta. (BOWER, 2000) Este conceito que se refere às condições 

de qualidade do ambiente interno, já movimenta leis, instituições, pesquisas acadêmicas e 

ONG’s. Diversos países implementaram normas em relação à utilização de determinados 

materiais e sistemas construtivos, na maioria produtos industrializados responsáveis pela 

emissão de substâncias químicas agressivas ao corpo humano. As confirmações são 

inúmeras, com diagnósticos e pesquisa realizadas em diversas famílias durante o uso de 

suas moradias. Segundo John Bower: 

“(...) Anos atrás, “poluição do ar interno” começou a ser observada e analisada 

pelas pessoas, porém esse assunto não era considerado um problema. Hoje, às 

reações conseqüentes de materiais, métodos e uso inadequado da casa e do 

espaço urbano estão sendo estudados a fundo e analisados (...)”. (BOWER, 

2000, p.27) 
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2.1 O poder da moradia invisível, influências na saúde psicológica 

O presente texto coloca determinados aspectos que direcionam as relações 

psicológicas entre moradia e indivíduo, destacando a importância do ‘abrigo’ no seu 

sentido simbólico. É importante levantar esta questão devido as fortes influências no 

desenvolvimento da saúde. Talvez, a moradia influencie nossa vida muito mais por sua 

representação simbólica, apesar de se apresentar como objeto físico construído. A moradia 

movimenta valores, necessidades e preferências, conduzindo o estado de satisfação do 

indivíduo. Sentimentos de proteção, segurança e referência são presentes no espaço 

habitado, o que torna evidente a necessidade do aprofundamento científico nestes 

aspectos.  

Na fase de projeto, além dos elementos técnicos e de necessidades, aspectos 

subjetivos, expectativas e desejos também devem direcionar a configuração dos ambientes 

construídos. A moradia é o primeiro espaço em que iniciamos nossas condutas sociais, no 

seu interior aprendemos a andar, falar, comer, olhar, perguntar, indagar, pedir e etc. É 

neste pequeno ambiente que introduzimos nossas emoções, sentimentos de afinidades e 

apego são presentes. Relações de simbologias entre moradia e indivíduo sempre foram 

presentes na história da sociedade, e ainda não desenvolvemos sentimentos contrários a 

este reflexo emocional pelo espaço que nos abriga do mundo exterior. O filosofo Gaston 

Bachelard (1884– 1962) coloca muito bem no seu livro ‘A poética do Espaço’ relações de 

identidade e emoção presentes entre o indivíduo e a moradia. 

“(...) Na vida do homem, a casa afasta contingências, multiplica seus conselhos 

de continuidade. Sem ela, o homem seria um ser disperso. Ela mantém o 

homem através das tempestades do céu e das tempestades da vida. É corpo e é 

alma. É o primeiro mundo do ser humano. Antes de ser ‘jogado no mundo’, 

como o professam as metafísicas apressadas, o homem é colocado no berço da 

casa. E sempre, nos nossos devaneios, ela é um grande berço (...)”. 

(BACHERLARD, 2000, p. 26). 

A moradia carrega sentimentos, e tratá-la apenas como um elemento físico-técnico, 

abrirá caminho para a insatisfação e desqualificação mental dos moradores, ou seja, este 
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ambiente projetado e construído estaria desvirtuado do processo de sustentabilidade. 

Como já vimos, a vida saudável é um dos princípios do pensamento sustentável, e a busca 

pelo bem estar é dependente direto das qualidades simbólicas da moradia. Arquitetos 

devem aprofundar conceitos científicos nas relações subjetivas presentes na moradia para 

desenvolverem projetos de caráter sustentável na sua plenitude.  

O texto a seguir é o relato de um médico americano em plena função durante a 

segunda guerra mundial, atendendo soldados feridos durante as invasões na Alemanha, 

podemos compreender o poder da moradia invisível, elemento simbólico na vida humana. 

“(...) Os sobreviventes dormiam com a cabeça coberta pelo lençol. 

 Aconteceu perto do fim da última guerra, na Alemanha. Meu amigo era 

responsável por uma ambulância militar de campanha que se deslocava com a 

vanguarda do exército de Patton. Um dia ergueu barracas de seu pequeno 

hospital móvel num labirinto de ruínas. Uns poucos dias antes, porém, aquela 

era a cidade de Pforzheim; mas aquele momento não restava de pé nenhum de 

seus muros. 

 Como conseqüência de um bombardeio ou algum combate muito 

encarniçado que teve lugar naquele setor, meu amigo recebeu naquele dia 

considerável afluência de feridos. Nas barracas não havia mais nenhum espaço 

livre, e por outro lado, era impossível organizar antes do dia seguinte um 

comboio a fim de evacuar para a retaguarda quem já havia recebido os 

primeiros socorros. Assim, não havia outra solução senão acomodar fora uma 

vintena de feridos (vinte e três, exatamente). 

 Corriam os primeiros dias de primavera e o tempo, apesar de fresco, estava 

agradável. Ademais, o que faltava não eram macas, nem roupas quentes, nem 

alimentos... Portanto, era presumível que aqueles feridos poderiam suportar 

sem riscos uma noite ao ar livre. E, para maior garantia, decidiu-se destinar a 

este acampamento forçado, os feridos menos graves. 

 Apesar de todas as preocupações, na manhã seguinte constatou-se que 

treze deles – mais de 50% - haviam morrido enquanto que a porcentagem de 

baixos entre feridos que haviam passado a noite dentro de barracas (e cujo 
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estado inspirava maiores inquietudes) não superava os 5%. Uma lona fora 

suficiente para proteger estes da agressão do céu aberto, que os outros sofreram 

diretamente. Irrisória proteção, dir-se-á, a crer que raios maléficos atacam à 

noite o homem que dorme! Pode-se admitir que um teto de pedra, de telhas ou 

ardósia seja capaz de constituir proteção eficaz. Mas, uma lona! 

 Meu amigo norte-americano não teve dúvida em rechaçar categoricamente 

tal objeção, argumentando: “Esta hecatombe imprevisível me desconcertou 

tanto que não descansei até descobrir razões admissíveis para ela. Investiguei o 

caso com o maior vagar e extraí duas conclusões que não posso classificar 

senão como estranhas.”  

 Primeira - os dez sobreviventes do ‘céu aberto’ haviam dormido pouco e 

mal naquela noite. Acaso a insônia lhes havia permitido oferecer maior 

resistência aos maléficos da noite? Segunda - todos eles tinham o inveterado 

costume de dormir com a cabeça completamente coberta pelo lençol. Esta 

delgada cobertura de tecida fora suficiente, talvez, para protegê-los com a 

mesma eficácia que uma lona e um teto? 

 Estou convencido – conclui o médico – de que a verdadeira proteção do 

adormecido é uma coberta mais simbólica que real; assim sendo, um simples 

tecido pode ter a mesma eficácia que uma campânula de chumbo. O importante 

é ter a cabeça coberta. Trata-se, em definitivo, de uma espécie de obrigação 

ritual, de um mistério de adequação. Explicou: o mais adequado para a 

segurança do homem que dorme é uma casa; assim, a representação de um teto, 

mesmo que apenas simbólica puramente mágica, basta para garantir a proteção 

do adormecido, para deter o feixe de forças assaltantes, para impedir a agressão 

do invisível (...)”. (LAFFOREST, 1991, p. 09.) 

A moradia é um complemento necessário ao homem para garantir sua segurança e 

bem estar, ninguém pode evitar as influências da casa em que vive. Compreendemos que a 

representação simbólica da moradia é tão presente quanto os tijolos, telhas, janelas e 

portas. O problema não é apenas de conforto para abrigar necessidades fisiológicas, é 

necessário um espaço que manifeste o bem estar pleno do indivíduo, caso contrário 

aparece inquietude, ansiedade e etc. Valores éticos e condutas são prejudicados pela 
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insatisfação e tristeza de morar num ambiente contrário as expectativas emocionais. 

Lafforest expressa na citação a seguir a importância da moradia no desenvolvimento da 

vida humana, coloca como este pequeno espaço pode atribuir formas de conforto tão 

diferentes, sejam elas para o corpo físico ou para a mente. 

“(...) Quatro paredes coroadas por um teto são a coisa mais importante do 

mundo. O bem e o mal, o melhor e o pior ali acontecem ao homem que vive, 

come e dorme, que pensa e imagina, que se rebela e se resigna, que ama e 

odeia, que trabalha e descansa, que cria e sonha, que sofre e goza nesse 

cubículo, disposto com maior ou menor conforto e refinamento (...)”.

(LAFFOREST, 1991, p. 13.) 

No estudo de caso realizado nesta pesquisa, Conjunto Habitacional Pedro I, as 

questões simbólicas da moradia são analisadas e discutidas vinculadas aos aspectos físicos 

do ambiente construído. A Teoria das Representações Sociais permitiu apreender e 

organizar elementos empíricos dos moradores atribuídos à moradia, auxiliando nas 

interpretações dos supostos significados simbólicos que a moradia carrega. Foi possível 

constatar nos resultados a importância da saúde mental nos aspectos subjetivos 

relacionados a sentimentos de bem-estar, segurança, proteção, paz, tranqüilidade e abrigo. 

A sensação de bem estar que a moradia deve proporcionar vincula-se diretamente ao 

desenvolvimento da saúde do morador. Este fato foi presente nos resultados encontrados 

no estudo de caso, confirmando as influências simbólicas da moradia na saúde da 

população. 

2.2 A saúde através das paredes, influências na saúde fisiológica 

Este texto apresenta determinados aspectos acerca das relações fisiológicas entre 

moradia e indivíduo. Atualmente inúmeras instituições trabalham em pesquisas e 

aplicações práticas para amenizar os impactos do espaço interno da moradia à saúde. A 

Organização Mundial de Saúde constatou a disseminação de inúmeras doenças 

transmissíveis devido à falta de conhecimento técnico e social na concepção dos espaços 

habitacionais. (OMS, disponível em http://www.oms.com.br, acessado em 2002) A 

instituição americana ‘National Center for Healthy Housing’ aponta que toda a sociedade 
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ainda deverá passar por um processo de conscientização acerca do problema moradia e 

saúde. Em pesquisas realizadas em diferentes grupos sociais, os moradores desconhecem 

os riscos que o ambiente interno oferece à saúde. (NCHH, disponível em 

http://www.centreforhealthyhousing.org, acessado em 2003). 

Atualmente os problemas relacionados à qualidade do ar interno que estão 

associados à emissão química, ventilação e insolação são os responsáveis pelos maiores 

danos fisiológicos aos moradores. A utilização de materiais industrializados que liberam 

resíduos químicos vem provocando questionamentos quanto a sua segurança ao corpo 

humano. Elementos relacionados à ventilação natural ou artificial, ainda são responsáveis 

pelo aparecimento de problemas respiratórios no morador, que em conjunto com uma 

insolação inadequada colabora na proliferação de fungos e micro organismo no interior da 

moradia.  

A poluição do ar interno é um termo já bastante difundido e pesquisado por 

inúmeras instituições, na sua maioria localizada nos Estados Unidos, França, Inglaterra e 

Alemanha. Segundo Jonh Bower (2000), a preocupação com a qualidade do ar interno nas 

moradias é uma questão fundamental para o alcance da vida sustentável. Problemas de 

saúde foram diagnosticados e relacionados com a qualidade do ambiente interno da 

moradia.  

“(...) Durante muito tempo foi discutida e analisada a qualidade do ambiente no 

exterior, fora de nossas casas, hoje observamos que a salubridade e a segurança 

do ambiente interno está muito comprometida e perigosa à saúde humana. 

Estudos comprovaram que a poluição do ar interno é de cinco a dez vezes mais 

nocivo à saúde, comparado a poluição externa (...)”. (BOWER, 2000, p. 19) 

Pesquisas realizadas em diferentes moradias confirmam que a falta de orientação 

nos projetos e remodelações no ambiente habitável colaboram para soluções perigosas à 

saúde do morador. Já foram registradas execuções de espaços sem a mínima condição de 

habitabilidade, ambientes desprovidos de ventilação e iluminação, escolha por materiais 

inadequados e composições de espaços deficientes. (OMS, disponível em 

http://www.oms.com.br, acessado em 2002) 
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Durante sua existência, o homem sempre construiu moradias empregando materiais 

disponíveis na natureza, ao longo do tempo este hábito foi se perdendo devido a grande 

demanda presente na sociedade. A utilização de produtos que envolvam menos energia no 

seu processo de fabricação, além de gerar menor quantidade de resíduo e apresentarem 

baixa emissão de poluentes no ar interno apresentam-se como uma prática necessária à 

qualidade da saúde humana. 

Os primeiros materiais de construção utilizados foram aqueles ofertados pela 

natureza, como pedra, palha, madeira, terra, etc. Com esses materiais o homem foi capaz 

de produzir belíssimas obras. Porém, com o aparecimento dos materiais industrializados, 

perdeu-se ao longo do tempo determinados conhecimentos das tecnologias que faziam 

bom uso de métodos e sistemas construtivos tradicionais. 

Grande parte destes materiais industrializados consome muita energia no processo 

de produção, além da poluição estar presente neste processo. Soma-se a isso a enorme 

quantidade de resíduos gerados e a emissão de outros poluentes lançados no meio 

ambiente. Por exemplo, para fabricar uma tonelada de cimento ‘portaland’ são lançados na 

atmosféra uma tonelada de CO² (MEHTA, 1999). As preocupações existentes em relação 

à utilização dos materiais industrializados na construção civil não se limitam apenas aos 

impactos causados à saúde dos usuários. 

A dificuldade em adotar novos elementos construtivos na sociedade, a pequena 

quantidade de técnicos que acessam informações desenvolvidas em núcleos de pesquisas e 

a justificativa em relação à redução de custos, influenciam diretamente em escolhas 

equivocadas de materiais e sistemas construtivos. Materiais já condenados por diversos 

instituições e núcleos de pesquisas, ainda são utilizados em larga escala comprometendo à 

saúde e a segurança dos moradores. No Brasil, ainda sofremos muito com centralização do 

conhecimento, e muitos profissionais da construção desconhecem os riscos que 

determinados materiais oferecem à população. Bower aponta a importância das decisões 

na escolha dos materiais a serem utilizados na construção de uma moradia. 

“(...) Os materiais são os vestimentos da moradia, caso sejam escolhidos de 

forma equivocada, as conseqüências serão diretamente refletidas no morador, 

desde questões de emissões químicas, segurança mecânica e termodinâmica, 
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determinam a qualidade da saúde fisiológica do indivíduo (...)”. (BOWER, J. 

‘Building a new healthy house’. Artigo apresentado na ‘Healthy Indoor 

Environments Conference, Philadelphia, Pennsylvania-April, 2001, p. 02) 

Uma das principais causas da poluição interna é o fato de construírem moradias 

com materiais sintéticos que eliminam gases químicos prejudiciais à saúde.  The Healthy 

House Institute, identificou em diversos estudos cerca de 200 substâncias emitidas de 

materiais utilizados na construção civil, como por exemplos, ‘acetonitrilo’, ‘methyl 

methacrylate’, ‘styrene’, ‘aliphatic hydrocarborns’, ‘ketones’, ‘alkenes’, ‘esters’, etc. 

(HHI, disponível em http://www.hhinst.com/Artprinciples.html, acessado em 2004). 

Algumas dessas substâncias são cancerígenas, outras produzem efeitos alérgicos 

respiratórios, perdas na sensibilidade do olfato e visão, distúrbios dermatológicos e dores 

de cabeça. Estas são as reações mais registradas quando o indivíduo é exposto a doses 

médias, no caso no interior da moradia. Muitas das químicas encontradas no ar interno são 

emitidas de produtos industrializados como tintas, colas, madeiras manufaturas, pisos 

sintéticos, etc. Muitos materiais industrializados não são avaliados adequadamente em 

relação aos efeitos à saúde humana, a procura por menores custos e maior velocidade na 

produção determina uma padronização industrial nociva à saúde. 

O morador, muitas vezes, é obrigado a procurar instituições de saúde para sanar 

doenças provenientes do espaço construído, onde a verdadeira causa do problema, a 

moradia, não é identificada pelos médicos em grande parte dos casos. Assim, inicia-se um 

ciclo sem fim gerando custos ao morador e a toda sociedade, devido a decisões de projetos 

desarticuladas de um pensamento interdisciplinar e sustentável.  

A eliminação apresenta-se como grave problema quando utilizamos materiais 

construtivos que exalam substâncias tóxicas no ambiente construído, como madeiras 

manufaturadas, carpetes, tintas, vinil e etc. Na maioria das vezes as reações acontecem em 

doses pequenas e acumulativas que ao longo dos anos manifestará desconforto e 

problemas de saúde. Infelizmente, em grande parte dos casos, as doenças não são 

associadas aos materiais presentes na residência. Muitos moradores convivem com 

alergias, dores de cabeça, perdas de sensibilidade, problemas de pele e respiratórios, sem 

ao menos desconfiarem que a razão do seu desconforto é sua própria moradia.  



 35

O fato de não relacionarmos elementos tóxicos com a saúde humana ilude uma 

eficiência econômica registrada nas estatísticas da construção civil. Economias no 

momento da concepção arquitetônica geram futuros gastos em medicamentos, obrigando o 

morador a conviver com o desconforto. Se não considerarmos que diversas doenças são 

resultados do uso de materiais construtivos tóxicos, as economias realizadas na construção 

possuem grande probabilidade de serem gastas com elevados custos em tratamentos 

médicos. (BOWER, 1990). Sendo assim, poderíamos instituir leis para que médicos 

intercedessem no projeto dos ambientes construídos. Incentivos à pesquisa ligada a esta 

área deveriam ser implementadas para capacitar médicos e arquitetos na relação entre 

moradia e saúde. 

Um exemplo muito comum da poluição interna é a emissão de uma substância 

chamada formaldeído3, utilizado em grande parte de materiais sintéticos como 

compensados, conglomerados, madeiras manufaturadas em geral, tintas, carpetes, 

revestimentos de paredes e etc. Como podemos ver, este material possui uma larga 

utilização na construção civil sendo muito comum a sua presença nas moradias.  

Ao longo dos anos, os materiais sofrem uma evaporação eliminando sua umidade 

em conjunto com suas substância internas. A emissão do formaldeído no ambiente interno 

da moradia apresenta-se como um grande risco para seus ocupantes, e as reações são 

diversas em diferentes escalas de comprometimento à saúde. Não podemos esquecer que o 

processo de fabricação dos materiais que utilizam o formaldeído, também prejudicam os 

trabalhadores que são expostos diretamente aos males provenientes desta substância. A 

exposição ao formaldeído em elevadas concentrações pode ser fatal, e o limiar de odor é 

suficientemente baixo dificultando a identificação da contaminação. Exposições de longa 

duração a baixas concentrações podem causar dificuldade respiratória, eczema e a perda 

de sensibilidades. Segundo Bower.  

“(...) O Formaldeído é classificado como carcinogênico humano, e está 

relacionado com câncer de pulmões e nasal, e com possíveis casos de câncer no 

cérebro e leucemia. (...)”. (BOWER, J. ‘Formaldehyde: Is Still a Problem?’. 

Artigo publicado no ‘Indiana Builder’, 2003, p. 02.) 
                                                 
 
3 Substância química estruturada em aldeído fórmico. Possui grande eficiência para conservação da matéria orgânica. 
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O contato repetido ou prolongado com o formaldeído proveniente dos materiais de 

construção pode causar: reações alérgicas, diminuição da freqüência respiratória, 

fragilidade na garganta facilitando o aparecimento de inflamações. Além de pequenas e 

constantes dores de cabeça, perda na sensibilidade do olfato e irritação dermatológica.  

A presença de compensados, aglomerados e MDF’s, além de determinadas tintas, 

papeis de paredes e pisos de madeira industrial são exemplos de materiais que possuem o 

formaldeído. Diversas instituições americanas, inglesas e francesas trabalham na 

implementação de leis para modificar o processo de fabricação destes materiais com o 

objetivo de reverter este quadro. Porém, o formaldeído colabora na conservação destes 

produtos, tornando-se necessário um aprofundamento técnico com o objetivo de 

equacionar questões de saúde, qualidade do produto e economia. 

Outro aspecto relevante relacionado à emissão de substâncias provenientes de 

materiais de construção e largamente utilizado no Brasil é o gás radônio. Em pesquisas 

realizadas em Cuba, na ‘La Rede Nacionales de Viviendas Saluble’4, foram constatadas e 

divulgadas informações relacionadas à rocha granito, material largamente utilizado na 

construção brasileira. As pesquisas revelaram que o granito é um potente emissor de gás 

radônio, causador de efeitos radioativos no corpo humano. A exposição ao gás radônio 

aumenta em até 40% o aparecimento e desenvolvimento de algumas espécies de câncer em 

pessoas geneticamente (casos históricos na família) e fisiologicamente (fumantes na 

maioria dos casos) atraentes à doença.( OPAS - disponível em http://www.opas.org.br, 

acessado em 2003). 

Na Alemanha, muitos dos materiais que emitem gás radônio em quantidades 

prejudiciais à saúde são proibidos por lei. O granito cinza (andorinha), por exemplo, pedra 

muito utilizada na construção civil brasileira possui um elevado nível de emissão do gás 

radônio. Nos parâmetros determinados na Alemanha a utilização do granito cinza seria 

proibido em função dos níveis de radioatividade emitidos. Grande parte dos profissionais 

                                                 
 
4 - Conjunto de instituições e indivíduos que se organizam para agir na busca da moradia saudável – 

http://www.opas.org.br  
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ligados à construção civil desconhece este fato, e diariamente projetam e constroem 

moradias que comprometem o estado de saúde do indivíduo. (OPAS, 2003). 

Além dos aspectos relacionados aos materiais utilizados nas moradias, a concepção 

espacial dos ambientes construídos se apresentam como elemento importante na qualidade 

da saúde da população. Pesquisas executadas pela Organização Mundial de Saúde em 

diferentes países, inclusive nas grandes cidades brasileiras, indicaram os acidentes 

domésticos como agente responsável no aparecimento de inúmeros problemas de saúde. 

Habitações com deficiência na sua organização espacial constituem um forte potencial 

nestes casos. (OMS, 2003). 

As questões relacionadas à acessibilidade no espaço construído constituem o 

principal responsável pelos acidentes domésticos. A redução irracional do custo justifica 

de forma equivocada concepções espaciais desqualificadas prejudicando a segurança dos 

usuários, como escadas inadequadas, guarda-corpos impróprios e distribuição espacial 

ineficiente. No estudo de caso da presente pesquisa, Conjunto Habitacional Pedro I, foram 

confirmadas estas afirmações, constatamos inúmeros acidentes em virtude de concepções 

espaciais litigiosas. Quedas seguidas de traumas foram registradas nos questionários com 

um percentual representativo no grupo pesquisado. Segundo Bower: 

“(...) Atualmente os acidentes domésticos são vistos como um elemento que 

deve ser considerado de maneira intensa nas concepções de projetos de 

moradias. Muitos deles estão relacionados ao desenho espacial dos ambientes, 

materiais e equipamentos, como escadas, guarda-corpos e pisos. (...)” 

(BOWER, J. ‘Healthy Construction Recommendations for Healthy People’. 

Artigo apresentado na ‘Energy Efficient Building Association Excellence in 

Housing Conference in Dallas – Texas, 1994, p. 02) 

Dados da Organização Mundial de Saúde (2003) apontam que as crianças e idosos 

são as maiores vítimas dos acidentes domésticos, principalmente por quedas. A 

acessibilidade nas moradias é um item importante na segurança e eficiência dos espaços 

projetados exigindo concepções que contemplem as necessidades dos diferentes perfis de 

moradores, como idosos, crianças, gestantes e pessoas portadoras de deficiência física.  
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A Organização Mundial de Saúde constatou os acidentes domésticos como 

importante fator no adoecimento e morte principalmente na população de baixa renda, que 

habitam moradias, na grande maioria, excessivamente reduzidas dificultando a mobilidade 

em seu interior. Elementos construtivos como escadas e guarda corpos, em determinados 

casos, foram apontados como desqualificados para a segurança do indivíduo. Em função 

da redução irracional de custo para construção de moradias, as definições espaciais do 

projeto tornam-se negligentes em aspectos vinculados a sua organização espacial. (OMS, 

2003). 
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CAPÍTULO III – A SAÚDE NA REPRESENTAÇÃO SOCIAL DA MORADIA 

A busca pela compreensão da moradia não se restringe apenas ao estudo da 

edificação como objeto físico, envolve uma infinidade de fatores, são necessidades e 

desejos que determinam as formas de apropriação e uso do ambiente construído. A 

moradia abriga o viver, atividades diárias como cozinhar, dormir, lavar roupa, etc, em 

conjunto com ações sócio-culturais, relações de convívio na família e entre vizinhos. 

Entramos num mundo repleto de costumes, individualidades e coletividades marcadas por 

diferentes identidades sociais moldadas através de suas histórias de vida. 

Compreender as relações entre o ambiente construído e hábitos sócio-culturais é 

indispensável na elaboração de projetos habitacionais. Não basta focar a concepção nos 

aspectos físicos e espaciais, é necessário considerar valores, atitudes e necessidades. 

Apenas compreendendo elementos sociológicos presentes na relação entre moradia e 

indivíduo, poderemos conceber projetos que colaborem para uma produção arquitetônica 

sustentável. No livro ‘Cozinha, etc’ Carlos Lemos aponta a importância do 

aprofundamento do conhecimento arquitetônico nas relações sociológicas da população. 

“(...) Das maneiras de olhar a questão das moradias populares, o enfoque 

sociológico é o que deve merecer a nossa melhor atenção de planejadores, por 

englobar a maior soma de dados ainda não bem interpretados ou 

compreendidos, além daqueles com certeza ainda desconhecidos e 

nebulosamente suspeitados (...)” (LEMOS, 1994, p. 11). 

Os padrões sócio-culturais são itens fundamentais que devem ser considerados com 

grande relevância para conduzir conceitos de espaço, forma e função das moradias. Pensar 

em sustentabilidade, não significa apenas as questões ambientais ou econômicas, como 

novas tecnologias, reciclagem de produtos, produção de energia, etc. Respeitar os valores 

subjetivos da população é um ato sustentável, e a insatisfação com a moradia geram custos 

sociais, ambientais e econômicos. 

Cada grupo social carrega seus valores que muitas vezes estão ausentes no 

conhecimento científico, ações da vida prática que constantemente se transformam. Assim, 

se faz necessário realizar pesquisas que penetrem nas atitudes intrínsecas da população 
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para adequar da melhor maneira possível a rotina de vida dos futuros moradores à 

concepção espacial do ambiente construído. “(...) O que interessa é compreender melhor a 

casa popular autêntica, dentro do quadro de nossa sociedade, aquela construída pelo 

próprio morador: é compreender os anseios do proletariado, as expectativas concernentes à 

noção de conforto e bem-estar. É saber distinguir o que é bom e o que é ruim para uma 

dona de casa operária. É procurar vislumbrar dentro da simplicidade despojada da casa 

popular as constantes intencionais sempre presentes, apesar da pobreza e carência de 

meios. (...)” (LEMOS, 1994, pág. 12). 

O déficit habitacional e os limitados recursos financeiros em nosso país 

transformam a questão da habitação social um desafio ainda maior. Arquitetos e 

engenheiros são estimulados a desenvolverem soluções de projetos econômicos. Porém, 

esta necessidade ‘social política econômica’ não deve justificar a implantação de 

conjuntos habitacionais carentes de qualidade. A negligência na qualidade arquitetônica 

colabora com a violência, insalubridade, insatisfação, infelicidade e doenças físicas e 

psicológicas. A procura pelo melhor projeto com custo reduzido é o grande desafio, e não 

se resumem apenas nas questões programáticas funcionais e tecnológicas. Aspectos e 

conceitos sociológicos e psicológicos também devem direcionar custos e economias na 

moradia. 

Inúmeras conseqüências das modificações executadas pela população a fim de 

melhorar o espaço das habitações são nocivas à qualidade de vida. Os moradores muitas 

vezes com recursos técnicos e econômicos limitados comprometem a qualidade da 

moradia, gerando problemáticas que afetam a sua saúde, o meio ambiente e a economia da 

sociedade. 

3.1 Estudo de caso, Conjunto Habitacional de Interesse Social Pedro I 

No início do século XX a habitação popular apresenta-se como importante fator 

sócio-econômico nas políticas públicas, impulsionando grandes intervenções na produção 

habitacional. O Rio de Janeiro sofre um processo contínuo de modificação tipológica nos 

conjuntos habitacionais conseqüente das transformações políticas, econômicas e sociais ao 

longo da história. O conjunto habitacional Pedro I construído em 1974 pelo Banco 
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Nacional de Habitação – BNH5, está inserido num contexto político-social, onde a 

racionalidade construtiva paralela alta densidade buscavam a redução de custo através da 

diminuição da área construída. Tendo como resultado conseqüente o empobrecimento das 

soluções arquitetônicas e urbanísticas em determinados aspectos. 

O conjunto Pedro I localiza-se em Realengo na Zona Oeste da cidade do Rio de 

Janeiro/ RJ. Definido por 83 edifícios de 5 pavimentos com 8 apartamentos por andar, 

abrigando atualmente cerca de 15.000 pessoas, com uma renda familiar média de 4,6 

salários mínimos, e com uma média de quatro 4 pessoas por residência. Os apartamentos 

apresentam 3 tipologias diferenciadas, entre elas residências com um quarto tipo A, um 

quarto tipo B e dois quartos, com sala, cozinha, banheiro e área de serviço. Na fotografia 

área da cidade de Rio de Janeiro é possível estabelecer referências de localização do 

bairro. 

Figura 03: Localização esquemática de Realengo na cidade do Rio de Janeiro 

                                                 
 
5 Banco Nacional de Habitação – BNH: instituição pública inaugurada em 1964 através do Governo Federal. O principal objetivo era 
diminuir o déficit habitacional no Brasil, foi extinto em 1986 e suas funções incorporadas a Caixa Econômica Federal - CEF. 
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A implantação do conjunto ocupa diversas quadras, tendo sua periferia definida a 

sudoeste pela rua Gazela; a sudeste rua Pirapuã; a nordeste rua Capitão Teixeira e a oeste 

rua do Esparta. A rua de que possui principal referência no bairro é a Capitão Teixeira, 

onde encontra-se um intenso comércio local. A ocupação do solo é de aproximadamente 

139.700m² incluindo as ruas internas e áreas de uso comum no conjunto. Cada bloco é 

definido por uma determinada tipologia, dos 83 edifícios 15 são da tipologia de um quarto 

tipo A totalizando 600 apartamentos; 26 são da tipologia um quarto tipo B com 1040 

apartamentos e 42 são da tipologia de dois quartos com 1.680 apartamentos, o conjunto 

apresenta um total de 3.320 moradias.  

Nas proximidades do centro do conjunto encontra-se a área de lazer, com uma 

praça com diversos equipamentos, o mais utilizado é o campo de futebol. De modo geral 

os demais equipamentos de lazer, principalmente para crianças até dez anos apresentam 

condições muito precárias. A seguir seguem fotografias, a implantação e as três tipologias 

com suas respectivas áreas e dimensões. 

Figura 04: Praça principal, campo de futebol 

 

   
Figura 05: Conjunto Pedro I Figura 06: Conjunto Pedro I Figura 07: Conjunto Pedro I 
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Figura 08: Implantação dos blocos com suas respectivas tipologias, sem escala 

 

 
Figura 09: Conjunto Pedro I Figura 10: Conjunto Pedro I, comércio local 
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Figura 11: Bloco tipologia 1quarto A 
 

   
Figura 12: Conjunto Pedro I Figura 13: Conjunto Pedro I Figura 14: Conjunto Pedro I 
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Figura 10: Bloco tipologia 1quarto B 
 
 
 

  
Figura 11: Conjunto Pedro I Figura 12: Conjunto Pedro I 

 



 46

Figura 11: Bloco tipologia 2 quartos  
 

  
Figura 12: Conjunto Pedro I Figura 13: Conjunto Pedro I 

 

  
Figura 14: Conjunto Pedro I Figura 15: Conjunto Pedro I 
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Figura 16: Tipologia de um quarto tipo A 

 
 

 
Figura 17: Tipologia de um quarto tipo B 

 
 

Figura 18: Tipologia de dois quartos 
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3.2 Metodologia 

As expectativas do indivíduo em relação à moradia são moldadas através de 

exigências de ordem social, expressas por costumes, hábitos, valores coletivos e 

individuais presentes no cotidiano. O presente trabalho utilizou métodos para coletar de 

forma espontânea dados empíricos com o objetivo de compreender valores atribuídos à 

moradia, e assim, interpretar relações entre o indivíduo e ambiente construído. É 

extremamente importante o aprofundamento do conhecimento arquitetônico relacionado 

às expectativas simbólicas e psicológicas que são construídas através de fatores presente 

nos aspectos sócio-culturais da população. 

Desenvolveu-se um estudo baseado na Teoria das Representações Sociais, fundada 

por Serge Moscovici, apresentando-a em 1961 na psicologia social. Segundo seus estudos 

afirma que “(...) existe uma representação e, talvez, isto é o que realmente mantém juntos 

os itens das atitudes (...)” (MOSKOVICI, 1998, p. 381). A Teoria das Representações 

Sociais vem sendo desenvolvida e utilizada em diferentes áreas de pesquisa nas últimas 

décadas, abandonando a dicotomia entre sujeito e objeto, ou seja, a concepção de uma 

realidade interna e outra externa ao indivíduo. Segundo Abric: “(...) Esta hipótese, do 

abandono da dicotomia sujeito – objeto, confere um novo estatuto ao que se convencionou 

chamar de ‘realidade objetiva’, definida pelos componentes objetivos da situação e do 

objeto. Nós propomos que não existe uma realidade objetiva a priori, mas sim que toda a 

realidade é representada, quero dizer, reapropriada pelo indivíduo ou pelo grupo, 

reconstituída no seu sistema cognitivo, integrada no seu sistema de valores, dependente de 

sua história e do contexto ideológico que o cerca. (...)” (ABRIC, 1998, p. 27). 

3.2.1 Teoria das Representações Sociais. 

Ao entrar em cada moradia analisamos diversas conseqüências das decisões de 

projetos na vida do indivíduo, e observando o comportamento do morador foi possível 

compreender de forma mais transparente as necessidades presentes na vida desta 

população. Para estabelecer um aprofundamento em relação aos valores sócio-culturais 
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presentes nos moradores do Pedro I, foi utilizada a Teoria das Representações Sociais 

como instrumento para auxiliar a compreensão dos sentidos atribuídos à moradia. 

A utilização da Teoria das Representações Sociais permitiu uma aproximação do 

conhecimento cientifico arquitetônico às expectativas, necessidades e atributos entre os 

diferentes indivíduos e suas moradias. A representação social da moradia possibilitou 

integrá-la às expectativas do indivíduo articulando comportamentos individuais e coletivos 

dos moradores. Este processo possibilitou compreender um movimento socialmente 

elaborado definido por práticas de vida, através do ordenamento de elementos partilhados 

constituindo uma realidade comum aos moradores do Pedro I. Jodelet (2001) afirma que a 

representação não se resume a uma simples opinião, mas é um pensamento estruturado 

que serve de base para aquilo em que se pensa. É o produto de um grupo, o que lhe 

confere o caráter social. 

Realizar um estudo em representações sociais é analisar um determinado fenômeno 

social, estudar comportamentos, ações, valores, atitudes e práticas inseridas em nossa 

sociedade no seu senso comum. As representações são elementos construídos no 

pensamento das pessoas e direcionador de suas vidas, participativo no campo intuitivo da 

sociedade e presente no processar cotidiano da população. Segundo Sá (1998), ela é um 

produto social, uma interpretação, a construção da realidade por um determinado grupo 

conduzido por um processo sócio-histórico-cultural que se transforma constantemente 

acompanhado as mudanças do contexto sócio-ideológico do grupo. Os fenômenos de 

representações sociais apresentam-se de diferentes formas e sempre em constante 

modificação, direcionando e adaptando-se aos atuais padrões sociais da população.  

 A pesquisa buscou identificar questões vinculadas à saúde na representação social 

da moradia, e assim, compreender relações subjetivas do individuo ligados a estes 

elementos. Este material empírico estruturado na Teoria das Representações Sociais 

estabelece um elo consistente com atributos que direcionam desejos, decisões, 

comportamentos e expectativas vinculadas à habitação que estão presentes no cotidiano. 

Os desenhos a seguir ilustram o processo de apreensão do objeto de pesquisa, 

buscamos compreender o fenômeno social constituído na relação entre o indivíduo e a 

moradia. A compreensão de elementos presentes nas relações de sociabilidade entre 
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indivíduo e moradia são mecanismos que podem colaborar para o aprimoramento da 

concepção espacial do ambiente construído vinculado às necessidades empíricas do 

usuário. Os pensamentos sociais possuem características metamórficas, e influenciam 

mutuamente as condutas do indivíduo, ou seja, seu significado não possui a uma forma 

exata, pois a suas características se movimentam em conjunto às transformações sociais 

que cercam o grupo gerador.  

A escolha de um determinado fenômeno social para estudo transforma-se no objeto 

de pesquisa sofrendo um processo de entendimento, onde os pesquisadores passam a 

observar este fenômeno participativo no campo intuitivo da sociedade de forma 

organizada. Para considerarmos um objeto em fenômeno de representação social, este 

deve possuir suficiente “relevância cultural e espessura social” (SÁ, 1998, p.45). Segundo 

Sá: 

“(...) Os fenômenos de representações social estão “espalhados por aí”, na 

cultura, nas instituições, nas práticas sociais, nas comunicações interpessoais e 

de massa e nos pensamentos individuais. Eles são, por natureza, difusos, 

fugidios, multifacetados (...)” (SÁ, 1998, p. 21). 

 
Figura 19: Ilustração da transformação do fenômeno social em objeto de estudo. 
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A população possui como alicerce dos seus pensamentos critérios disseminados 

pela ciência, porém a vida em sociedade transforma o pensamento científico em 

pensamento prático sócio-cultural. O respeito e a ausência de críticas científicas 

precipitadas é fundamental para entender os fenômenos sociais na sua forma mais pura e 

transparente, e assim, poder compreender valores e comportamentos que se manifestam de 

forma natural nos atuais padrões sociais. 

 
Figura 20: Ilustração da transformação do pensamento científico em fenômeno social 

Transformar o fenômeno social em objeto de manipulação por métodos científicos 

é extremamente colaborador para desvendar o saber social empírico, comportamentos 

intrínsecos presentes na vida do indivíduo. A construção do objeto de pesquisa envolve 

uma simplificação da realidade na medida em que funciona como teoria do senso comum 

– a Teoria das Representações Sociais. (SÁ, 1998). A simplificação é uma forma de 

ordenar um determinado fenômeno social. Estudar a representação social da moradia “(...) 

constitui uma contribuição decisiva para a abordagem da vida mental individual e coletiva. 

Desse ponto de vista, as representações sociais são abordadas concomitantemente como 

produto e processo de uma atividade de apropriação da realidade exterior ao pensamento e 

de elaboração psicológica e social dessa realidade (...)” (JODELT, 2002, p. 22). 

A realização de uma pesquisa utilizando a teoria das representações sociais 

apresenta dois problemas metodológicos desafiantes, o primeiro a forma de coleta das 

representações, e o segundo critérios para analisar os dados obtidos (ABRIC, 1998). A 
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presente pesquisa optou pela abordagem estrutural das representações sociais, esta se 

baseia segundo Abric (1998), na premissa de que a organização de uma representação 

social apresenta uma característica específica, ser organizar em torno de um núcleo 

central, explicitando-se em um ou mais elementos que atribuem significados à 

representação. O núcleo central possui duas funções: “geradora e organizadora”, a 

primeira transforma e imputa valor ao significado dos demais elementos da representação, 

e a segunda possibilita o entendimento das conexões entre os elementos periféricos da 

representação. (ABRIC, 1998). 

O núcleo central é o componente mais estável e duradouro de uma representação, e 

em torno deste núcleo dispõem-se elementos periféricos que refletem características 

contextuais, transitórias ou cotidianas, sendo, portanto, mais flexíveis e próximos às 

flutuações ideológicas do grupo gerador. (ABRIC, 1998). A abordagem estrutural das 

Representações Sociais funciona como um instrumento para apreender, organizar, analisar 

e interpretar dados empíricos de um determinado fenômeno social. Sá afirma que “(...) 

parece adequado considerar a teoria das representações sociais proposta por Moscovici 

como uma ‘grande teoria’ psicossociológica, em relação à qual a teoria do núcleo central 

constituiria uma abordagem complementar. (...)”. (SÁ, 2002, p. 51). 

“(...) A teoria do núcleo central não pretende substituir a abordagem teórica 

primeira, que se confunde com o espírito acadêmico do próprio campo, mas 

sim proporcionar um corpo de proposições que contribua, como diz Flament 

(1989) “para que a teoria das representações sociais se torne mais heurística 

para a prática social e para pesquisa” (p. 204). (...)” (SÁ, 2002, p  51). 

A prática metodológica utilizada permitiu um entendimento seguro a respeito do 

núcleo central, tornando as análises entre o espaço construído e indivíduo mais coesas. O 

que possibilita uma aproximação de conceitos científicos arquitetônicos à realidade 

subjetiva presente no senso comum dos moradores. 
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3.2.2 Trabalho de campo 

O trabalho de campo empregou um questionário com diferentes formas de 

perguntas com o objetivo de estabelecer um sistema complementar, assim, foi possível 

realizar as interpretações dos resultados com maior segurança. As técnicas utilizadas para 

a coleta de dados foram: observação de campo e aplicação de questionários junto a um 

morador da família. Os questionários utilizados em campo envolveram perguntas abertas e 

fechados, um teste de associação de palavras e levantamento físico da moradia. Foram 

selecionadas 201 moradias aleatoriamente, realizando a investigação através de entrevista 

direta com o morador. O questionário enfocou os diversos aspectos de moradia, sócio-

culturais, técnicos, construtivos, funcionais, uso e conforto, além de caracterização e 

situação sócio-econômica da família. 

Em outubro de 2002 os questionários foram planejados e realizados os primeiros 

testes. As aplicações dos questionários definitivos ocorreram nos meses de novembro e 

dezembro de 2002, a equipe contou com a participação de oito pesquisadores, entre eles 

estudantes de graduação em arquitetura e arquitetos. A Associação de Moradores 

prestigiou a equipe com todo o apoio necessário, acompanhando e comunicando a todo os 

moradores a nossa presença no conjunto, e no geral os moradores foram receptivos à 

pesquisa. Durante as visitas foram feitas observações no local e registro fotográfico dos 

edifícios e espaços de uso comum coletando as impressões mais representativas.   

As perguntas relacionadas à representação social da moradia apresentam-se na 

primeira parte do questionário, em seguida perguntas fechadas com a intenção de avaliar 

os espaços físicos da moradia. Na terceira parte o uso do espaço coletivo do conjunto é o 

principal objetivo, as áreas externas associadas a atividades de estar e lazer. A quarta parte 

do questionário buscou analisar modificações físicas na moradia e seus motivos. A quinta 

funcionou como complemento nas interpretações da saúde na representação social da 

moradia, foram perguntas objetivas relacionando a saúde com o ambiente construído. A 

sexta parte envolveu um registro das características sócio-econômicas dos moradores e 

finalizando o levantamento físico da moradia (vide anexo 01). A saúde na representação 

social da moradia foi o foco da presente pesquisa, porém um estudo desta amplitude faz-se 



 54

necessário analisar o material como um todo, a fim de complementar e sustentar as 

interpretações.  

A primeira pergunta empregou um teste de evocação de palavras, em que se 

solicitava do entrevistado que enunciasse as quatro primeiras idéias que lhe vinham à 

mente quando ouvia o termo MORADIA. As evocações compuseram um conjunto de 

palavras que foram classificadas por proximidade semântica e freqüência, a fim de facilitar 

as análises descritivas e explicativas que apreenderam o núcleo central da representação 

social da moradia. As relações entre as evocações foram analisadas com o auxílio do 

software Evoc6. Em pesquisa ligada a representações sociais da Aids, Tura (1998) coloca 

que: 

“(...) Os testes de associação ou evocação de palavras têm-se mostrado úteis 

nos estudos de estereótipos, percepções e atitudes, que são elementos 

importantes na organização das representações sociais. (...) A estratégia de 

evocação possibilita, segundo Sá (1996), colocar em evidência a saliência dos 

elementos das representações e tem sido utilizada em inúmeras pesquisas, 

como por exemplo: Oliver (1990), Vergès (1992), Morin (1994), Sá et 

al.(1994) e Möller (1995). Consiste em solicitar aos sujeitos que, a partir da 

alocução de uma palavra ou frase indutora, evoquem, de modo livre 

(associação livre) e imediato, outras palavras ou frases, sendo recomendado que 

antes fique bem claro o funcionamento da teste.(...)” (TURA, 1998, p. 125).  

Em seguida na segunda e terceira questões, foram empregadas duas perguntas 

abertas: ‘Descreva sua moradia’ e ‘Descreva o lugar onde você gostaria de morar’. As 

perguntas abertas possuem um caráter discursivo, refletem uma abordagem empírica do 

uso da moradia, desperta um conteúdo similar a breves relatos. Este material origina uma 

análise muito rica e reflexiva que superposta com os resultados do núcleo central da 

representação social da moradia sustenta as afirmações, as suposições e pensamentos 

originados nas discussões. Para observações mais detalhadas o questionário encontra-se 

nos anexos do trabalho. (vide anexo 01) 

                                                 
 
6 Software que estrutura o elemento central da representação social através da relação entre as freqüências e ordem média de evocação 
das palavras evocadas. 
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As descobertas que a teoria da representação social proporciona são muito 

abrangentes e multifacetadas, apresentando inúmeros resultados e descobertas presentes 

nas relações entre indivíduo e moradia. É extremamente importante que o pesquisador 

determine finalidades e objetivos para não se perder na imensidade de informações que a 

investigação social proporciona. A presente pesquisa aponta como a saúde fisiológica e 

psicológica apresenta-se inserida na representação social da moradia, e assim, 

compreendemos nos moradores do Pedro I a importância dos valores subjetivos atribuídos 

na relação saúde e moradia. 

3.3 Apresentação e discussões dos resultados, saúde na representação da moradia 

A pesquisa analisa como o projeto original do Pedro I implantado pelo BNH 

estimulou as intervenções pós-ocupação dos moradores vinculadas aos resultados 

explicitados na representação social da moradia, e como este processo influencia o 

desenvolvimento da saúde física e metal do indivíduo. O resultado encontrado na 

representação social da moradia relacionado com o material coletado nas demais perguntas 

foi o viés principal das análises. Este possibilitou estudos muito expressivos acerca das 

dimensões simbólicas da moradia vinculada ao uso do ambiente construído e suas 

influências na saúde do morador.  

Compreender a representação social da moradia no Pedro I nos permite caminhar 

sobre conceitos mais sólidos, além de colaborar na compreensão de responsabilidades 

ligadas ao arquiteto na fase da concepção dos espaços construídos. O objetivo deste estudo 

é ajudar a compreender aspectos ainda duvidosos a respeito do caráter simbólico da 

moradia e propor discussões que aprofundem o conhecimento arquitetônico nestes 

sentidos. No livro ‘Quando a rua vira casa’, coordenado pelo arquiteto Carlos Nelson, 

questões subjetivas e dimensões simbólicas dos espaços habitados são mencionadas com 

muita representatividade. 

“(...) Para além da materialidade dos espaços e dos processos que neles se 

desenvolvem, procuramos as dimensões simbólicas que possam apresentar. 

Entendemos que em qualquer sociedade há códigos culturais que viabilizam a 
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leitura, a apropriação e o aproveitamento dos lugares (...)” (NELSON Carlos, 

1985, p. 13). 

No teste de evocação livre utilizando o termo indutor MORADIA, registramos no 

total 655 palavras. Como as manifestações são inúmeras e diversas realizamos um trabalho 

de aproximação semântica em conjunto à freqüência de pronunciamentos, termos que 

possuíam a mesma essência no seu conteúdo foram unificados. Por exemplo, quando o 

morador evoca ‘bem-estar’ e um outro diz ‘sentir-bem’, percebemos que o conteúdo da 

afirmação possui o mesmo objetivo. Unificamos as palavras preservando as com maiores 

freqüências, neste caso apresentado ‘bem-estar’ aparece com elevadas freqüências, então 

‘sentir-bem’ foi quantificada como ‘bem-estar’. Outro exemplo marcante foi ‘conforto’ e 

‘confortável’, a primeira apareceu com maior freqüência, conseqüente ‘confortável’ 

transformou-se em ‘conforto’ (vide anexo 02). Ao longo das discussões as palavras 

evocadas serão analisadas e apresentadas entre aspas (‘’) para facilitar a leitura e 

compreensão das mesmas inseridas no texto. 

O quadro 1 apresentado a seguir representa a organização estrutural das evocações 

através do Evoc, software mencionado na metodologia. O resultado encontrado segue uma 

relação entre a freqüência e a ordem média de evocação das palavras pronunciadas 

(VERGÉS, 1994). Esta organização resulta uma estrutura dividida em quatro quadrantes, 

no primeiro quadrante localiza-se o núcleo central da representação, no quarto o sistema 

periférico, o terceiro e segundo quadrante caracterizam a periferia próxima, palavras que 

flutuam entre o núcleo central e o sistema periférico. 
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Primeiro quadrante – Núcleo central.
Freqüência  16 
Ordem média de evocação < 2,20 

Segundo quadrante.
Freqüência  16 
Ordem média de evocação  2,20 

Palavras Freq. O. M. E. Palavras Freq. O. M. E.
Casa 61 1,541 Segurança 24 2,208 
Família 27 2,148 Tranqüilidade 19 2,526 
Lar 22 2,045 Limpeza 16 2,375 
Morar – bem 22 1,318    
Conforto 21 1,857    
Apartamento 18 2,111    

Terceiro quadrante.
Freqüência < 16 
Ordem média de evocação < 2,20

Quarto quadrante – sistema periférico.
Freqüência < 16 
Ordem média de evocação  2,20

Palavras Freq. O. M. E. Palavras Freq. O. M. E.
Bem-estar 13 1,615 Espaço 14 2,786 
Própria 12 1,500 Saúde 13 3,154 
Descanso 10 2,000 Quintal 11 2,364 
   Sossego 11 2,455 
   Lazer 10 3,200 
   Paz 10 3,200 
1) Obs.: Freq. – Freqüência.  
2) Obs.: O. M. E. – Ordem média de evocação. 

 Tabela 01: Quadro 1 organização estrutural do núcleo central 

Neste estudo o elemento que provavelmente constitui o núcleo central da 

representação social da MORADIA na população do Pedro I é a evocação ‘casa’, ou seja, 

para estes moradores os atributos empíricos relacionados à moradia se organizam entorno 

da palavra ‘casa’. A personalidade social do grupo, características sócio-culturais que 

determinam hábitos e valores, atribui um sentido para a palavra ‘casa’, e este sentido por 

sua vez influencia a construção da imagem que esta ‘casa’ possui na mente destes 

moradores. O núcleo central não é determinado apenas pelas idéias individuais dos 

moradores, ‘casa’ e indivíduo se influenciam mutuamente. Segundo Moscovici “(...) não 

existe separação entre o universo externo e universo interno do indivíduo (ou do grupo). 

Sujeito e objeto não são forçosamente distintos. (...)” (MOSCOVICI, 1968, p. 09)  

‘Casa’ foi determinada por três vertentes: pela natureza da própria essência da 

palavra, pela relação que esta possui com a população e pelo contexto social que configura 

o atual momento da sociedade e dos moradores do Pedro I. O conflito entre estes três 

elementos constrói uma imagem para esta ‘casa’ que sintetiza as diferentes características 
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que foram atribuídas à moradia. Abric (1998) coloca de forma bastante clara as questões 

que direcionam a construção do núcleo central. “(...) O núcleo central é determinado, de 

um lado, pela natureza do objeto representado, de outro, pelo tipo de relações que o grupo 

mantém com este objeto e, enfim, pelo sistema de valores e normas sociais que constituem 

o meio ambiente ideológico do momento e do grupo. (...)”. 

Todos nós pertencemos a um macro processo social formado por diversos 

elementos que influenciam a construção de sentidos para ‘casa’, são eles: os meios de 

comunicação, leis, educação coletiva, cultura e história social etc. Além da influencia 

deste macro processo social, também somos influenciados por condicionantes de nossa 

personalidade individual, história de vida, valores individuais, formação educativa e 

familiar, conhecimento adquirido, etc. 

Outro fator determinante é a essência natural que a palavra ‘casa’ carrega ao longo 

da história na sociedade. Esta essência própria da palavra em conflito com os moradores 

estabelece uma relação que também influencia a construção da imagem desta ‘casa’ 

evocada pelos moradores. A representação social não segue esta ordem específica, os 

elementos oscilam em maior ou menor grau de importância dependendo do atual momento 

sociológico do grupo e do objeto. 

 O gráfico 1, apresentado a seguir, foi construído para visualizar no plano espacial a 

relação entre as palavras seguindo os respectivos valores de freqüências e ordem média de 

evocação. O eixo vertical representa a freqüência de pronunciamento e o horizontal a 

ordem média de evocação. As elevadas freqüências atribuem um caráter coletivo na 

palavra, como é o caso de ‘casa’, já uma elevada ordem média de evocação caracteriza 

individualidade na palavra, como ‘saúde’, ‘lazer’, ‘paz’ e ‘espaço’. 
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Figura 21: Gráfico 1, relação entre a freqüência e a ordem média de evocação 
 

‘Casa’ possui um caráter coletivo na representação social da moradia, uma 

freqüência elevada em relação às outras palavras, ou seja, é uma expressão única do grupo, 

ela organiza os diferentes sentidos evocados. Todas as palavras pronunciadas possuem 

relação direta com a moradia, porém devido a uma elevada freqüência relacionada com a 

ordem média de evocação, ‘casa’ apresenta-se como o elemento organizador de todo 

pensamento intuitivo dos moradores do Pedro I. O núcleo central é “(...) a base comum 
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propriamente social e coletiva que define a homogeneidade de um grupo, através dos 

comportamentos individualizados que podem parecer contraditórios. Ele tem papel 

imprescindível na estabilidade e coerência da representação; assegura a perenidade, a 

manutenção no tempo; ele é duradouro e evolui – salva em circunstâncias excepcionais de 

modo muito lento (...)” (ABRIC, 1998). 

Podemos observar no gráfico 1, como ‘casa’ se destaca, já as outras se encontram 

muito próximas entre si organizando “uma nuvem” com características semelhantes entre 

si constituindo os elementos periféricos. Para compreender as relações entre individuo e 

moradia é necessário compreender os sentidos desta ‘casa’, e através da periferia próxima 

e sistema periférico podemos buscar os valores individuais do grupo para interpretar os 

sentidos que esta ‘casa’ carrega. A periferia próxima é constituída pelos elementos do 

segundo e terceiro quadrantes, já o sistema periférico constitui os elementos do quarto 

quadrante, estes são os mais próximos do cotidiano dos moradores. A periferia próxima 

oscila entre o núcleo central e sistema periférico.  

No quarto quadrante podemos observar as palavras que constituem o sistema 

periférico, são os pontos azuis, estas colaboram na busca dos sentidos para ‘casa’. 

Perguntamos que tipo de ‘casa’ é esta? Seria ‘casa-lar’; ‘casa-térrea’; ‘casa-necessidade’ 

ou ‘casa-personalidade’, como diz Roger Lafforest: 

“(...) A casa é um complemento necessário ao homem. Não tanto por uma 

questão de conforto, mas para garantir a segurança moral. Um indivíduo só 

pode cumprir seu destino social convertendo-se num morador, quer dizer, sua 

personalidade só pode desenvolver-se realmente se ele está coberto debaixo de 

um teto. (...)” (LAFFOREST, 1991, p. 13). 

A descoberta do núcleo central é uma forma de organizar os diversos elementos da 

representação social para que possamos buscar interpretações pertinentes, estruturadas por 

um mecanismo lógico. Os elementos periféricos possibilitam inúmeras interpretações, mas 

quando focados na palavra ‘casa’ recebem um valor, um caráter, o núcleo central sustenta 

os sentidos dos elementos periféricos. Como Abric coloca, “(...) o núcleo central – ou 

núcleo estruturante – de uma representação assume duas funções fundamentais: 
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Função organizadora: é o núcleo central que determina a natureza dos elos, 

unindo entrem si os elementos da representação. Neste sentido, o núcleo é o 

elemento unificador e estabilizador da representação. 

Função geradora: ela é o elemento através do qual se cria, ou se transforma, o 

significado dos outros elementos constitutivos da representação. É através dele 

que os outros elementos ganham um sentido, um valor. (...)” (ABRIC, 1998). 

Analisando as outras palavras em conjunto com a palavra ‘casa’ é possível 

compreender como a imagem desta se apresenta na mente dos moradores. O sentido que a 

palavra ‘casa’ possui é o grande viés da pesquisa. O sistema periférico possui uma maior 

aproximação com o indivíduo comparado ao núcleo central, são manifestações mais 

imediatas da representação, “(...) cuja determinação é mais individualizada e 

contextualizada. Mais associado às características individuais e ao contexto imediato e 

contingente, nos quais os indivíduos estão inseridos (...)”. (ABRIC, 1998). 

O núcleo central e o sistema periférico se complementam como um mecanismo 

único. Através da análise em conjunto entre os dois poderemos entender como a moradia 

apresenta-se no sistema cognitivo dos moradores, e assim, acessar dados intuitivos que 

foram evocados de forma espontânea. É um processo de definição mútuo, ao mesmo 

tempo em que os elementos periféricos geram a palavra ‘casa’ como elemento central, esta 

sustenta os valores que os elementos periféricos possuem.  “(...) As representações sociais 

e seus dois componentes, o núcleo central e os elementos periféricos, funcionam 

exatamente como uma entidade, onde cada parte tem um papel específico e complementar 

da outra parte. Suas organizações, assim como seus funcionamentos são regidos por um 

duplo sistema (...)” (ABRIC, 1998). 
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Figura 22: Ilustração gráfica da dinâmica do núcleo central 

O sistema periférico é constituído das seguintes palavras: ‘espaço’, ‘lazer’, ‘paz’, 

‘quintal’, ‘saúde’ e ‘sossego’, estas são o elo entre o núcleo central e o pensamento 

flutuante da população, elas constituem o essencial do conteúdo da representação. 

(ABRIC, 1998). O sistema periférico protege o núcleo central frente aos pensamentos da 

população, este é a interface entre o núcleo central com as manifestações imediatas dos 
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moradores. Ele é mais instável que o núcleo central, sofre transformações em função das 

modificações do contexto social. O sistema periférico estabelece a concretização da 

representação social com a realidade, é a ponte entre o núcleo central ‘casa’ com a 

realidade dos moradores do Pedro I. Como Abric (1998) coloca o sistema periférico possui 

três características: 

“(...) Função de concretização: os elementos periféricos resultam da 

ancoragem da representação na realidade. Eles constituem a interface entre o 

núcleo central e a situação concreta na qual a representação é laborada ou 

colocada em funcionamento. 

Função de regulação: mais leves que os elementos centrais, os elementos 

periféricos têm um papel essencial na adaptação da representação às evoluções 

do contexto. Face à estabilidade do núcleo central, os elementos periféricos 

constituem o aspecto móvel e evolutivo da representação. 

Função de defesa: o sistema periférico funciona como o sistema de defesa da 

representação. Ele constitui o que Flament (1994) chama de “para-choque” da 

representação. A transformação de uma representação se opera, na maior parte 

dos casos, através da transformação de seus elementos periféricos. (...)” 

(ABRIC, 1998).  

As palavras do sistema periférico são as evocações individuais mais imediatas do 

grupo, muito próximas da população. Qualquer transformação de valores no pensamento 

social do grupo altera imediatamente estas palavras, ou seja, são atributos altamente 

flutuantes e importantes no atual momento ideológico destes moradores. Ao contrário, o 

núcleo central possui uma transformação muito lenta, é necessário que aconteçam 

modificações mais radicais nos conceitos de moradia. O elemento ‘casa’ é o alicerce 

comum do grupo, apresenta-se como a homogeneidade empírica da população formada 

pelos atributos individuais de cada morador. Conseqüentemente entendemos que as 

palavras ‘espaço’, ‘lazer’, ‘paz’, ‘quintal’, ‘saúde’ e ‘sossego’ explicitam sentidos mais 

superficiais da população, ligados diretamente a sua rotina de vida.  

O sistema periférico “(...) permite uma adaptação, uma diferenciação em função do 

vivido, uma integração das experiências cotidianas. Eles permitem modulações pessoais 
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em referência ao núcleo central comum, gerando representações sociais individualizadas. 

Bem mais flexível que o sistema central, ele protege este último de algum modo, 

permitindo a integração de informações, e até de práticas diferenciadas (...)” (ABRIC, 

1998). 

No gráfico 1 podemos observar que além da palavra ‘casa’ surgiram outras 

palavras no quadrante do núcleo central, ‘família’, ‘morar-bem’, ‘lar’, ‘conforto’ e 

‘apartamento’. Apesar de se encontrarem no primeiro quadrante possuem características 

muito associadas aos elementos periféricos. Podemos observar que todas as palavras se 

encontram bem próximas do sistema periférico, menos ‘casa’ que se destaca devido a sua 

freqüência.  

‘Casa’ é visualmente o núcleo central estruturante da representação social de 

moradia e com freqüências menores aparecem ‘família’, ‘morar-bem’, ‘lar’, ‘conforto’ e 

‘apartamento’. Para o questionamento da centralidade destes elementos foi utilizada a 

técnica da dupla negação, tendo sido confirmado somente o valor simbólico de ‘casa’. Um 

segundo questionário foi aplicado em campo sobre vinte porcento da amostra coletada, ou 

seja, quarenta moradias. O questionário foi elaborado em função das palavras presentes no 

quadrante superior esquerdo, núcleo central: ‘casa’, ‘apartamento’, ‘conforto’, ‘família’, 

‘lar’ e ‘morar-bem’. (vide anexo 03) 

A confirmação pretende assegurar se ‘casa’ pode ser mencionada nas 

interpretações como o possível núcleo central, e as demais palavras que apareceram no 

primeiro quadrante como elementos periféricos. Os resultados confirmaram a centralidade 

da palavra ‘casa’, no gráfico 2 a seguir, pode-se observar como a barra vermelha que 

representa ‘casa’ sobressai em relação às demais. Trinta e cinco moradores, cerca de 80%, 

quase a totalidade do grupo entrevistado associou ‘casa’ com moradia. ‘Família’ veio em 

segundo com 52%, as palavras ‘conforto’ e ‘apartamento’ foram as menos associadas, 

com 28% e 19% respectivamente. No gráfico 2 podemos observar a força de centralidade 

de cada palavra localizada no quadrante do núcleo central, resultante da confirmação 

aplicada em dezembro 2004 no conjunto Pedro I. 
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Figura 23: Gráfico 2,  confirmação do núcleo central 
 

A relação entre moradia e ‘saúde’ está baseada na centralidade do elemento ‘casa’. 

‘Família’, ‘morar-bem’, ‘lar’, ‘conforto’, ‘apartamento’, ‘segurança’, ‘tranqüilidade’, 

‘limpeza’, ‘bem-estar’, ‘própria’ e ‘descanso’ são os elementos que formam a periferia 

próxima. ‘Espaço’, ‘saúde’, ‘quintal’, ‘sossego’, ‘paz’ e ‘lazer’ constituem o sistema 

periférico.  

O elemento ‘saúde’, localizado no sistema periférico, apresenta-se representativo 

na relação empírica entre indivíduo e moradia explicitando valores no cotidiano da 

população. Podemos supor que os moradores vinculam suas expectativas em relação à 

moradia ao seu estado de ‘saúde’ ou a sua boa ‘saúde’ com as condições do ‘espaço’ 

construído. O fato de ‘saúde’ ter aparecido no sistema periférico indica uma manifestação 

atual e imediata presente no cotidiano do morador vinculado a ‘casa’. Podemos supor que 

nos valores intuitivos dos moradores o ‘espaço’ físico influencia o desenvolvimento da 

‘saúde’ fisiológica e psicológica refletindo um estado de ‘bem-estar’, ‘sossego’ e ‘paz’. 

Além de direcionar as condições de ‘conforto’ para a ‘família’.    
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Nos elementos que constituem o sistema periférico aparecem dois sentidos 

vinculados à moradia, um relacionado à questão do ‘espaço’ físico e a outra associada ao 

estado de ‘bem-estar’. ‘Espaço’ e ‘quintal’ estão associadas à questão tipológica da 

moradia, que determinam a qualidade da ‘saúde’ nas questões de organização e 

necessidades físicas presentes na moradia.  

‘Sossego’ e ‘paz’ vinculam-se ao estado de ‘saúde’ mental do morador, uma ‘casa’ 

que proporcione ‘sossego’ e ‘paz’ é fundamental para que o indivíduo desenvolva uma 

vida saudável. Podemos observar no gráfico 1 a proximidade entre ‘espaço’, ‘quintal’, 

‘sossego’, ‘paz’ e ‘saúde’, que relacionada ao núcleo central ‘casa’ confirma as relações 

empíricas entre ‘saúde’ e moradia. 

Percebemos que os elementos ‘quintal’, ‘espaço’, ‘sossego’ e ‘paz’ vinculam de 

alguma forma as relações da ‘casa’ física com sentimentos de sensações. Observamos que 

a influência da qualidade física do ambiente construído na vida dos moradores direciona 

desejos, que foram explicitados nas representações sociais e associados as suas condições 

de ‘saúde’.  

O ‘quintal’ provavelmente aparece como representação de um ‘espaço’ para 

melhorar as condições físicas da moradia. Atividades domésticas e organização de 

mobiliários são necessidades presentes na vida da ‘família’, e através da concepção 

espacial estas poderão proporcionar ‘sossego’ e ‘paz’ para a ‘saúde’ física e mental do 

indivíduo. Talvez muitas destas associações relacionando a qualidade do ‘espaço’ com a 

‘saúde’ não participem do conhecimento consciente nos moradores, mas em seus valores 

intuitivos expressados de forma espontânea suas presenças foram constatadas.   

As questões sociológicas, hábitos culturais, estão associadas diretamente com uso 

da moradia, e estudar a sua representação social colabora para compreensão dos 

significados deste elemento físico funcional e ao mesmo tempo tão simbólico em nossas 

vidas. A moradia projetada e construída em bases científicas encontra-se mergulhada nas 

relações sociais que envolvem nossos comportamentos e percepções, conhecer seus 

aspectos psico-sociais é caminhar sobre conceitos arquitetônicos mais sólidos à realidade 

da população. Segundo Jodelet: 
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“(...) Sempre há necessidade de estarmos informados sobre o mundo à nossa 

volta. Além de nos ajustar a ele, precisamos saber como nos comportar, 

dominá-lo física ou intelectualmente, identificar e resolver os problemas que se 

apresentam: é por isso que criamos representações. Frente a esse mundo de 

objetos, pessoas, acontecimentos ou idéias, não somos (apenas) automatismos, 

nem estamos isolados num vazio social: partilhamos esse mundo com os 

outros, que nos servem de apoio, às vezes de forma convergente, outras pelo 

conflito, para compreendê-lo, administrá-lo ou enfrentá-lo. Eis por que as 

representações são sociais e tão importantes na vida cotidiana. Elas nos guiam 

no modo de nomear e definir conjuntamente os diferentes aspectos da realidade 

diária, no modo de interpretar esses aspectos, tomar decisões e, eventualmente, 

posicionar-se frente a eles de forma defensiva. (...)” (JODELET, 2001, p. 17). 

3.4 Os sentidos de ‘casa’, e suas influências na ‘saúde’ 

Foi necessário mergulhar nas relações entre ‘espaço’ e morador, para descobrir que 

aspectos levaram a população pronunciar a palavra ‘casa’ e quais as relações que esta 

evocação possui com a ‘saúde’ do indivíduo. A principal busca foi compreender as 

influências da relação entre ‘espaço’, ‘conforto’, ‘saúde’ e ‘bem-estar’, ou seja, estudar os 

níveis de qualidade da concepção espacial do projeto entremeados às relações sócio-

culturais dos moradores que estimulam formas de apropriação do ambiente construído, 

conduzindo o desenvolvimento de sua ‘saúde’. 

O morador associa de forma subjetiva a relação da qualidade do ‘conforto’ com o 

‘espaço’ construído e seus reflexos no desenvolvimento de sua ‘saúde’. Aspectos 

psicológicos foram muito relevantes nas manifestações, responsáveis diretos ao estado de 

‘bem-estar’, estes provavelmente conduzem a ‘saúde’ do indivíduo em duas vias. A 

primeira vinculada à satisfação pela moradia alterando o nível emocional do indivíduo, ou 

influenciadora, estimulando transformação física no ‘espaço’ construído na busca pela 

desejada satisfação. Porém, em muitos casos registrados foram constatadas soluções 

espaciais que prejudicam as condições de ‘segurança’ idealizadas nos princípios de uma 

moradia saudável. Assim, se faz necessário compreender elementos que guiaram estas 

intervenções construtivas observando quais incompatibilidades estão presentes na relação 
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indivíduo e moradia, conseqüente das decisões de projeto que foram idealizados pelos 

arquitetos do BNH. 

Para compreender itens que não são bem vindos nas decisões de projetos que 

configuram o ‘espaço’ construído, é necessário que antes compreendamos os indivíduos 

que utilizam este ‘espaço’. Os objetivos da arquitetura apresentam-se como uma ciência, 

talvez, muito mais humana-social do que técnica-física. Morar não se resume apenas a 

uma adequação espacial, e sim, uma compatibilidade sócio-cultural na busca da satisfação 

emocional. Projetos que se desenvolvam no intuito de atingir a melhor relação entre 

‘espaço’ e valores sócio-culturais da população, proporcionará um estado de ‘bem-estar’ 

mais pleno, o que poderá reduzir as obras após ocupação. 

Por estes motivos, a Teoria das Representações Sociais foi utilizada, a fim de 

captar dados empíricos transmitidos de forma espontânea para compreendermos quais as 

reais reivindicações dos moradores na concepção do projeto Pedro I. Com a interpretação 

destes resultados é possível sugerir novas concepções de projeto que atendam a população 

com índices de aceitação maiores. Esta sim poderá ser uma moradia saudável, atenderá 

emocionalmente, fisicamente e possibilitará que os conjuntos habitacionais não sofram 

demasiadas modificações, elemento este, que se apresenta como um dos principais fatores 

prejudicador da ‘saúde’ no interior dos ambientes construídos. 

3.4.1 O poder da ‘casa’ invisível 

Na interpretação do suposto núcleo central, ‘casa’, observamos que a solicitação e 

o desejo dos moradores é a ‘casa térrea com quintal’, constatamos a prevalência da ‘casa’ 

no seu sentido tipológico comparado a ‘casa’ no sentido simbólico. Porém, manifestações 

que associam ‘casa’ a um sentido emocional são presentes. A palavra ‘lar’ que aparece nos 

elementos periféricos com freqüências representativas (ver gráfico 1) reforçam estes 

sentidos, e vinculada as evocações ‘paz’, ‘segurança’, ‘tranqüilidade’ e ‘bem estar’ 

confirmam a presença de simbologias ligadas à ‘casa’. 

Inicialmente faremos uma análise da ‘casa’ no seu sentido simbólico que influência 

formas de apropriação física do ‘espaço’. Apesar da busca pela ‘casa’ térrea com ‘quintal’ 
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ser supostamente o principal influenciador nas intervenções construtivas levantadas na 

pesquisa. Com o aprofundamento dos estudos foi constatado que o sentido simbólico e 

físico são dependentes entre si nas influências de suas qualidades e direcionador das 

formas de apropriação, conduzindo desenvolvimento adequado da ‘saúde’ dos moradores. 

Resumindo, foi identificado ‘casa térrea com quintal’ como a representação social da 

moradia no Pedro I, que evidentemente sofre influências de aspectos simbólicos. Ao longo 

do trabalho serão apresentadas confirmações que reforçam estas supostas conclusões, em 

conjunto as influências que este contexto exerce na ‘saúde’ física e mental do indivíduo.  

No gráfico 1 podemos observar que as evocações ‘família’, ‘lar’, ‘segurança’, 

‘morar-bem’ e ‘tranqüilidade’ possuem elevadas freqüências, e associadas às palavras 

‘paz’, ‘sossego’, e ‘bem-estar’ reforçam influências simbólicas da ‘casa térrea com 

quintal’. A palavra ‘lar’, que surge na periferia próxima, representa um apego sentimental 

ao ‘espaço’ construído, como um abrigo que deve proporcionar ‘lazer’, ‘paz’, ‘sossego’, 

‘bem-estar’, ‘tranqüilidade’ e ‘segurança’ para a felicidade e ‘descanso’ da ‘família’. 

Como Lafforest coloca, “(...) o mais adequado para a segurança do homem que dorme é 

uma casa; assim, a representação de um teto, mesmo que apenas simbólica puramente 

mágica, basta para garantir a proteção do adormecido, para deter o feixe de forças 

assaltantes, para impedir a agressão do invisível (...)” (LAFFOREST, 1991, p.11). 

‘Lar’, no dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa, significa “(...) A parte da 

cozinha onde se ascende o fogo; a casa de habitação; a terra natal; a pátria; a família; 

deuses domésticos, entre os etruscos e romanos.(...)” (LIMA, 1986).  A palavra ‘lar’ vem 

de lareira, e esta se resumia numa simples laje onde a lenha era queimada para preparar os 

alimentos. A preparação dos alimentos é vital para o ser humano, e inconscientemente, a 

‘família’ atribui uma importância muito grande ao local onde este é preparado, assim, ‘lar’ 

ganha dimensões além de uma simples laje onde se ascende o fogo. As relações entre 

comer e ‘família’, atribuíram a palavra ‘lar’ um sentido mais abrangente, envolvendo a 

‘casa’ como um todo. O elemento ‘lar’ associa-se as evocações ‘bem-estar’, ‘paz’, 

‘segurança’, ‘saúde’ e ‘tranqüilidade’ no ‘espaço’ mais íntimo da ‘família’. É neste 

‘espaço’, no ‘lar’, onde o indivíduo pode mostrar suas fraquezas, andar sem roupas, 

restabelecer sua mente e corpo, expandir suas alegrias e recolher-se em suas tristezas.  
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No livro ‘História da vida privada no Brasil - v. 01’, coordenado por Fernando A. 

Novais, podemos constatar as relações psico-sociais da ‘famíla’ entorno do fogão. Hábitos 

herdados pela colonização européia, “(...) quando o fogo ou local onde se encontrava o 

fogão servia de espaço de aconchego e era em torno dele que a família se reunia. (...)”. 

(NOVAIS, 1999, p. 103). Com o passar dos anos e devido a fatores climáticos e sociais no 

Brasil, o fogão passa a localizar-se no exterior, fato este, que será mencionado com grande 

relevância na interpretação do sentido de ‘casa’ vinculada diretamente as atividades 

domésticas e uso do ‘espaço’. 

 
Figura 24: Laje onde se queima a lenha para cozinhar alimentos 

As paredes que protegem nossas necessidades físicas, também asseguram abrigo 

para nossas emoções. É dentro da moradia que buscamos o ‘sossego’, a ‘tranqüilidade’ 

para o ‘descanso’ do corpo e da mente consumidos pela exaustão do dia de trabalho. A 

‘casa’ representa um estado de ‘paz’, como uma fortaleza, um santuário individual, onde a 

‘segurança’ psicológica e física caminham em conjunto. As qualidades psica-simbólicas 

da moradia conduzem inicialmente o estado de ‘saúde’ metal, que num segundo momento, 

determinará conseqüências no desenvolvimento da ‘saúde’ fisiológica do indivíduo. 
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Lafforest coloca muito bem as relações de influências emocionais da moradia vinculada às 

necessidades físicas de sobrevivência. 

“(...) Quatro paredes coroadas por um teto são a coisa mais importante do 

mundo. O bem e o mal, o melhor e o pior ali acontecem ao homem que vive, 

come e dorme, que pensa e imagina, que se rebela e se resigna, que ama e 

odeia, que trabalha e descansa, que cria e sonha, que sofre e goza nesse 

cubículo, disposto com maior ou menor conforto e refinamento (...)” 

(LAFFOREST, 1991, p. 17). 

A palavra ‘segurança’ que aparece no terceiro quadrante com elevada freqüência 

(vide gráfico 1) é muito representativa na compreensão das simbologias vinculadas à  

‘casa’, possui um caráter abrangente ligado a sua essência etimológica envolvendo 

diferentes valores. Muito próxima de ‘família’ e ‘lar’ no gráfico 1, ‘segurança’ carrega 

diversos sentidos, a questão da violência urbana muito presente no conjunto, privacidade, 

estabilidade econômica, ambiente familiar e condições físicas da moradia. 

A violência urbana no Pedro I foi confirmada através da questão 6, muitas pessoas 

levantaram o fato das crianças não brincarem nas ruas devido a presente violência no 

conjunto. Nesta questão perguntamos ao morador ‘Onde as crianças tem o costume de 

brincar?’, a resposta mais freqüente foi ‘Dentro do apartamento’, 48% dos entrevistados. 

Muitos pais de ‘família’ privam os seus filhos de brincarem nas ruas em função da 

falta de ‘segurança’ urbana. Fatores relacionados ao estresse, confinamento e medo 

interferem na ‘saúde’ do indivíduo, a ‘casa’ perde qualidade no sentido de proteção. 

Percebemos um movimento contrário ao contexto social que deve estar presente num 

conjunto habitacional, o convívio nas ruas, as brincadeiras entre crianças, as cadeiras na 

calçada, a utilização das praças, etc, são exercidos com dificuldade ou eliminados da 

rotina. 

Os moradores do Pedro I poderiam possuir relações mais integradas com o 

‘espaço’ semi-público do conjunto, intimidade e acolhimento entre estes ‘espaços’ e o 

indivíduo. Sensações de acolhimento e ‘segurança’ entre os edifícios que o cercam, afinal 

este ‘espaço’ lhe pertence. Assim, as possibilidades de uma convivência social urbana 

saudável aumentam, o que colabora para um convívio coletivo mais presente no cotidiano 
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dos moradores. Lafforest relaciona questões de ‘segurança’ psicológicas com o 

desenvolvimento fisiológico do morador: 

“(...) O problema não é de conforto, mas de segurança. Para comer, para fazer 

amor, e, sobretudo para dormir, se necessita de um refúgio. Do contrário 

aparece inquietude, a má digestão, a ansiedade, o pesadelo, enfim, irrompe o 

inimigo invisível que triunfa sem lutar. (...)”. (LAFFOREST, 1991, p. 12). 

Na tabela 02, podemos observar as relações de freqüências entre as respostas da 

questão 6. Além da opção de resposta ‘Dentro do apartamento’, a pergunta colocou mais 

quatro opções. (vide anexo 01) 

Questão 6: Onde as crianças têm costume de brincar? 

Respostas Moradias Percentual 

Dentro do apartamento 96 unidades 47,76% 

Em áreas comuns do prédio 46 unidades 22,88% 

Em áreas de lazer do conjunto 30 unidades 14,93% 

Na rua 21 unidades 10,45% 

Outros. Especificar: 08 unidades 3,98% 

Total de moradias entrevistadas 201 unidades 100% 

Tabela 02: Relação quantitativa entre as respostas da questão 6 

A representação de estabilidade econômica, ligada a ‘segurança’ foi evocada 

através da palavra ‘própria’ que aparece na periferia próxima (vide gráfico 1). O sonho da 

‘casa’ ‘própria’ ainda é um desafio para a população brasileira, e ter um ‘lar’ significa 

possuir um ‘espaço’ que lhe pertence e que ninguém poderá tirar ele de você. Ser 

proprietário de sua ‘casa’ remete ‘segurança’ psicológica contribuindo para o ‘bem-estar’ 

e conseqüentemente para a ‘saúde’ do indivíduo. Hoje, possuir uma ‘casa’ ‘própria’ se 

transformou em missão de vida para muitas pessoas, pagar o aluguel parece ser um 

suplício não só econômico mais também psicológico. A ‘casa’ ‘própria’ é um bem que 

alimenta nossa ‘segurança’ e estado de ‘tranqüilidade’ no atual contexto sócio-cultural dos 

moradores. 
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No conjunto Pedro I, 19% não são proprietários do imóvel, moram de aluguel. A 

grande maioria, 80%, é proprietário, o que possivelmente pode ter estimulado a evocação 

‘própria’ num sentido de conquista. Pesquisa divulgada no anuário estatístico de 2001 

revelou que 42% da população do município do Rio de Janeiro não possui imóvel próprio. 

(CIDE - Anuário Estatístico do Estado do Rio de Janeiro, 1995). 

Questão 15: É proprietário? 

Respostas Moradias Percentual 

Sim 160 unidades 80,00% 

Alugado 39 unidades 19,00% 

Cedido 02 unidades 1,00% 

Total de moradias entrevistadas 201 unidades 100% 

Tabela 03: Relação quantitativa entre as respostas da questão 15 (vide anexo 01) 

O estado de ‘bem-estar’ é dependente das influências emocionais que a ‘casa’ 

proporciona para o indivíduo, e a ‘saúde’ fisiológica esta relacionada diretamente com este 

fator. A insatisfação e insegurança geram inquietude, stress, insônia, agressividade e 

depressão. Em matéria realizada pela ‘Revista O Globo’, foi abordado as relações de stress 

com a ‘saúde’ reforçando este fator.  

“(...) o stress foi considerada mais uma das doenças endêmicas da cidade (Rio 

de Janeiro) por pesquisa feita com mil cariocas pelo Laboratório UniCarioca de 

Pesquisas Aplicadas. A pesquisa constatou que o ansioso crônico sofre de 

palpitações, dores de cabeça, problemas intestinais e sensações de aperto no 

peito.(...)”. (MARINHO e CEZIMBRA, 2004). 

Além dos problemas de ‘saúde’ como tensão e stress, este processo colabora para o 

distanciamento sentimental entre indivíduo e moradia ocasionando o desapego material 

com a construção. O resultado é a falta de preservação estética e construtiva dos edifícios. 

A falta de relação sentimental com a moradia, ou com o conjunto, colabora para o 

descuido espacial, cuidados com a preservação e manutenção da moradia são ausentados 

da rotina gradativamente. Em conseqüência mútua, o ‘espaço’ sem organização adequada 

alimenta ainda mais sentimentos de desafeto, desgosto e insatisfação com a moradia. É um 
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processo que aumenta gradativamente prejudicando o estado psicológico do indivíduo, 

paralelo a deterioração das condições físicas da moradia. 

Nas figuras 25 e 26 apresentadas a seguir, podemos observar formas de 

apropriações do ‘espaço’ público e semi-público na busca por mais ‘conforto’, porém 

grande parte destas intervenções não seguem um critério formal e estético entre os 

moradores. Muitos deles por dificuldades econômicas e desapego sentimental com a sua 

moradia não seguem conceitos de ambiência e paisagem urbana, esta desfiguração da 

‘própria’ moradia afasta suas relações emocionais de afeto com o ‘espaço’ construído. 

   
Figura 25: Formas de 

apropriação. 
Figura 26: Formas de 

apropriação. 
Figura 27: Formas de 

apropriação. 

Na figura 27, observamos um processo diferenciado da grande maioria, apesar da 

ocupação sobre o ‘espaço’ que pertence ao edifício, o morador possui uma preocupação 

com a ambiência, privacidade e estético do local. A presença da vegetação confirma uma 

relação sentimental com a moradia. O morador, através da vegetação, consegue 

estabelecer sensações de ‘conforto’ estético e ambiental, além de resgatar características 

do ‘quintal’ estabelecendo melhores condições para a sua ‘saúde’. 

As relações de emoção com a moradia são importantes para a sua preservação 

construtiva, a ‘casa’ quando não exerce sua função protetora e acolhedora não recebe a 

devida atenção, cuidados de preservação e manutenção são ausentados. Não há trocas de 

emoção entre a moradia e indivíduo. A moradia deve proporcionar um estado de ‘bem-

estar’ pleno, em troca esta receberá cuidados construtivos de seu abrigado para que se 
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mantenha bela, estruturada e funcional. Maslow relaciona aspectos psicológicos presentes 

nos valores intrínsecos do indivíduo com as influências na ‘saúde’.  

“(...) O ser humano possui como parte de sua construção intrínseca não só 

necessidades fisiológicas, mas também, de fato, necessidades psicológicas. O 

indivíduo que sofre privações busca persistentemente sua gratificação, e essas 

privações podem causar doenças e mal estar subjetivo. (...)”. (MASLOW, 1991, 

p. 38).  

Nas figuras 28 e 29 podemos observar modificações pós-ocupação que retratam 

dois processos de relação com a moradia muito diferente, apesar dos dois edifícios se 

encontrarem no mesmo conjunto e possuírem as plantas do apartamento muito 

semelhantes. Observe que no edifício da figura 28 houve uma preocupação estética, as 

intervenções de diferentes moradores foram conduzidas através de uma preocupação com 

a linguagem formal da edificação, a intenção foi preservar o edifício como um elemento 

único.  

Na figura 29 acontece justamente o contrário, as intervenções não possuem 

preocupações com a fachada do edifício, prejudicando o ‘conforto’ estético do conjunto. 

As causas são inúmeras, por exemplo, a falta de convívio social devido aos problemas de 

‘segurança’ interferem na organizar coletiva entre os moradores. Infelizmente, as 

intervenções sem compromisso geram ainda mais o desapego com a construção, 

colaborando para a sua degradação. Já o edifício da figura 28, sofre estímulos para 

continuar e aprimorar os critérios de apropriação entre os moradores com objetivo de 

preservar a edificação. 
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Figura 28: Formas de apropriação. Figura 29: Formas de apropriação. 

Observe na figura 28 que as janelas colocadas pós-ocupação seguem desenhos 

semelhantes, o que atribui referência e identidade para a edificação. Existe um cuidado por 

partes dos moradores para manter a fachada, de certa forma, preservada. Na figura 29, 

compreendemos que a partir do momento em que o primeiro morador amplia sua moradia 

sem preocupação com aspectos estéticos, outros moradores acabam desenvolvendo um 

relaxamento pela moradia, e executam transformações no mesmo critério.  

O conforto estético não afeta somente a preservação física da moradia, o indivíduo 

sofre ao perceber que seu ‘lar’, não atende as suas expectativas estéticas e de conforto 

visual da paisagem urbana. A procura pela beleza é natural do ser humano, e efeitos 

contrários despertam a insatisfação. Os moradores do Pedro I sofrem fisiologicamente 

com a insatisfação estética de seu conjunto, infelizmente, eles são vítimas de suas próprias 

ações na busca de mais ‘espaço’, alterando seu estado de ‘bem-estar’ e ‘saúde’. Francis 

Ching argumenta em seu livro ‘Arquitetura – forma, espaço, e ordem’ a importância sobre 

a organização das formas de uma edificação, e como podem influenciar no 

desenvolvimento qualitativo do ‘bem-estar’ metal. 

“(...) Enquanto arte, a arquitetura é mais do que a satisfação de exigências 

puramente funcionais de um programa construtivo. Fundamentalmente, as 

manifestações físicas da arquitetura acomodam a atividade humana. Todavia, o 

arranjo e a organização das formas e espaços também determinam a maneira 

como a arquitetura pode promover iniciativas, trazer respostas e comunicar 

significado. (...)” (CHING, 1998, p.37.) 
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Outro aspecto relevante é a massificação e alta densidade de alguns conjuntos 

habitacionais, em certos casos colaboram muito para problemas de organização e 

manutenção. A falta de preservação e cuidado com o ‘espaço’ construído conduz para a 

individualidade social entre os vizinhos, degenerando valores que influenciam a qualidade 

de vida coletiva do conjunto. Principalmente questões de convívio social, ‘segurança’ e 

apropriações de espaços são prejudicadas em função da falta de coletividade. 

O indivíduo que não possui afinidades com sua morada passa a desprezá-la, e 

morar neste ambiente torna-se um martírio. Um ‘espaço’ que deveria acolher seu corpo e 

mente para proporcionar ‘paz’ e ‘descanso’ alimenta insatisfações. O bom projeto integra 

diversos conceitos que permeiam a arquitetura, não se prende apenas a questões físicas de 

funcionalidades e estéticas, vai além, observa sensações de ‘bem-estar’ através do efeito 

emocional que o ‘espaço’ pode proporcionar em função da organização das formas. 

A busca pela ‘paz’, ‘sossego’ e ‘tranqüilidade’ estão relacionados diretamente com 

a satisfação pelo ‘espaço’ físico da ‘casa’. Um local onde você não consegue organizar 

seus móveis, objetos e exercer funções básicas que pertencem a sua rotina, comprometerá 

o estado de ‘bem-estar’ e conseqüentemente a ‘saúde’. Fatores físicos, como bom 

equilíbrio estético, áreas correspondentes às necessidades básicas e uma boa 

funcionalidade ambiental, interagem com os sentimentos simbólicos que sustenta as 

qualidades de ‘conforto’. Morar torna-se um prazer, refletindo ‘segurança’, ‘descanso’, 

‘sossego’, ‘paz’ e ‘tranqüilidade’ para a ‘família’.  

O poder de proteção psicológica da moradia é influenciado proporcionalmente pela 

sua qualidade de ‘conforto’ espacial, a evocação ‘morar-bem’, que se encontra no primeiro 

quadrante com elevadas freqüências (vide figura 21: gráfico 1, p.60), envolve este dois 

fatores, a moradia física e simbólica. Morar num ‘espaço’ físico bem projetado desenvolve 

as qualidades simbólicas da moradia, colaborando para um desenvolvimento saudável do 

estado psicológico e fisiológico do morador. No livro ‘Buscando o lugar para ser feliz’, 

Winifred Gallagher coloca como o ‘espaço’ físico a nossa volta, que nos rodeia e abriga, 

influencia o desenvolvimento emocional do indivíduo. 

“(...) Agora a ciência moderna está confirmando que nossas ações, pensamentos 

e sentimentos não são, de fato, modelados só por genes e neuroquímica, 
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histórico e relacionamentos, mas também pelo que nos rodeia. (...)”. 

(GALLAGHER, 1993, p. 14) 

3.4.2 ‘Espaço’ e ‘conforto’, a ‘saúde’ através das paredes.   

Constatamos algumas importâncias simbólicas da moradia que interagem com a 

qualidade do ‘espaço’ físico, e constatamos que este processo está associado ao suposto 

sentido identificado no núcleo central, ‘casa’ térrea com quintal. Nas interpretações do 

núcleo central foi observado que a moradia é representada socialmente como ‘casa’ térrea, 

e ficou clara a relação entre as palavras ‘casa’ e ‘quintal’. Grande parte das pessoas que 

hoje ocupam os conjuntos habitacionais no Rio de Janeiro carrega uma história ligada à 

‘casa’ térrea com ‘quintal’.  

Na maioria são famílias humildes, imigrantes de pequenas cidades, antigos 

moradores de favelas ou pessoas que moravam nas periferias da cidade. Não há uma 

relação direta entre nível econômico e ‘casa’ térrea, o fato de morar em ‘casa’ não 

significa que o indivíduo era pobre, entretanto, cidades pequenas, favelas e bairros da 

periferia possuem um número de ‘casas’ muito superior ao de apartamentos em sua malha 

urbana residencial. Nestor Goulart Reis Filho, coloca em seu livro ‘Quadro da Arquitetura 

no Brasil’, as questões de organização física da cidade em função das necessidades sócio-

urbanas. Com o aumento populacional nas grandes metrópoles, a verticalização das 

edificações foi um instrumento assumido pela sociedade com o objetivo de concentrar 

mais pessoas em menores áreas. Assim, a ‘casa’ térrea perdeu ‘espaço’ para os edifícios de 

‘apartamentos’ residenciais. Segundo Goulart: 

“(...) Em cada época, a arquitetura é produzida e utilizada de um modo diverso, 

relacionando-se de uma forma característica com a estrutura urbana em que se 

instala. (...)” (FILHO, Nestor Goulart Reis, 2002, p. 15). 

No Pedro I observamos em campo uma relação entre carência de ‘espaço’ e hábitos 

culturais, os ‘apartamentos’ não oferecem uma configuração espacial suficiente para 

abrigar funções que pertencem ao cotidiano desta população. As tipologias possuem uma 

redução de área excessiva na cozinha e área de serviço, e justamente estes ‘espaços’ 
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associam-se aos hábitos culturais ligados a ‘casa’ térrea com ‘quintal’. É importante 

colocar que a carência de área é presente devido aos padrões culturais desta população, ou 

seja, se fosse outra população a cozinha e área de serviço poderiam atender de forma 

satisfatória.  

Como já vimos, nossas preferências e referências são construídas dentro de um 

padrão sócio-cultural, e a satisfação pela moradia é um reflexo da relação entre ‘espaço’ 

físico e uso conduzido por hábitos culturais. As heranças sociais da ‘família’ constituídas 

nas antigas moradias influenciam o pronunciamento da ‘casa’ térrea na população do 

Pedro I, são hábitos que fazem parte da sua rotina de vida, e agora, devido ao ‘espaço’ do 

atual ‘apartamento’ foram excluídos.  

O crescimento das cidades refletiu na especulação do solo, e morar próximo aos 

centros urbanos tornou-se dispendioso economicamente devido à imensa procura. 

Arquitetos e urbanistas verticalizaram as cidades, na busca de uma maior concentração de 

habitantes paralelo à racionalização na produção civil. Infelizmente, a população de baixa 

renda foi a mais prejudicada em relação aos ‘espaços’ oferecidos, com áreas 

excessivamente reduzidas, conjuntos habitacionais com elevado índice de habitantes e 

projetos desvirtuados de valores sócio-culturais em determinados aspectos. 

A centralidade de ‘casa’ é percebida, por exemplo, nas respostas que os sujeitos 

dão na questão 3, onde solicitamos ao morador o seguinte: ‘Descreva o lugar onde você 

gostaria de morar’ (vide anexo 1). Registramos muitas manifestações do tipo: ‘Uma casa 

simples com quintal grande’; ‘Casa com mesa na cozinha e quintal’; ‘Casa com quintal, 

água da fonte e árvores’; ‘Uma fazenda, roça mesmo’; ‘Na roça, em um sítio’; ‘Casa com 

quintal, com mais espaço’; etc. 

Concluímos que a palavra ‘quintal’ está associada ao sentido de terreno e ao 

mesmo tempo solicitação por mais ‘espaço’, devido à dificuldade de organização e falta de 

‘conforto’ na atual moradia. Observamos uma carência de ‘espaço’ associado às 

necessidades sócio-culturais, onde grande parte destas eram exercidas no ‘quintal’. As 

respostas da terceira questão confirmam a centralidade de ‘casa’ como afirmação 

tipológica, no caso ‘casa’ térrea, além de colaborar no diagnóstico da qualidade do 

‘espaço’ presente nos ‘apartamentos’ deste conjunto habitacional. 
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As perguntas da primeira, segunda e terceira questões foram aplicadas 

analogicamente como uma pequena entrevista, assim, foi possível registrar 

pronunciamentos individuais e bastante variados. Para estabelecer uma análise acerca das 

respostas da terceira questão foi necessário criar categorias para quantificar as variadas 

solicitações. Apesar delas serem completamente diferentes foi possível separá-las, 

seguindo um padrão de semelhança em função da essência do pronunciamento e de suas 

interpretações. Segundo George Gaskell: 

“(...) O emprego da entrevista qualitativa para mapear e compreender o mundo 

da vida dos respondentes é o ponto de entrada para o cientista social que 

introduz, então, esquemas interpretativos para compreender as narrativas dos 

atores em termos mais conceptuais e abstratos, muitas vezes em relação a 

outras observações (...)” (GASKELL, 2003, p. 65). 

As categorias foram construídas em função da semelhança no conteúdo das 

respostas. Por exemplo, quando o morador responde “Assim, como é o meu apartamento”, 

e um outro “Desse jeito, igualzinho”, concluímos que a essência da resposta é a mesma, 

classificando esses dois pronunciamentos em uma categoria única. Em função da variação 

das respostas registradas foi necessário criar onze categorias para estabelecer um gráfico 

que respeite a diversidade dos pronunciamentos. A partir deste gráfico foram elaborados 

outros dois a fim de analisar questões mais especificas, ou seja, ligadas diretamente à 

tipologia do ambiente construído. As categorias foram construídas da seguinte forma: 
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Questão 03: Descreva o lugar onde você gostaria de morar. 
Respostas: Categorias 

“Uma casa simples com quintal grande”; 
“Casa com mesa na cozinha e um quintal grande”; 
“Uma casa com quintal”; etc. 

Nº 01 - Casa térrea sem referência de 

localização. 

“Uma casa aqui perto”; 
“Uma casa com quintal aqui mesmo”; 
“Um terreno com árvores aqui em Realengo”; etc. 

N º 02 - Casa térrea em Realengo. 

“Casa espaçosa longe daqui”; 
“Na roça, em um sítio”; V
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“Uma fazenda, roça mesmo”; etc. 

Nº 03 - Casa térrea em outra 

localidade. 

“Assim, como é o meu apartamento”; 
“Desse jeito, igualzinho”; 
“O meu apartamento, gosto dele”; etc. 

Nº 04 - Próprio apartamento que 

reside. 

“O mesmo apartamento na Tijuca”; 
“Esse apartamento em Nova Iguaçu”; 
“O meu apartamento fora do conjunto”; etc. 

Nº 05 - Próprio apartamento em que 

reside em outra localidade. 

“Um apartamento maior no Grajaú”; 
“Apartamento com quatro quartos no Méier”; 
“Apartamento com outra cozinha, fora daqui”; etc. 

Nº 06 - Apartamento maior em outra 

localidade. 

“Aqui mesmo, num apartamento maior”; 
“Gosto daqui, mas queria um apartamento maior”; 

La
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“Aqui, mas um apartamento com cozinha melhor”; etc. 

Nº 07 - Apartamento maior no Pedro 

I. 

“Na tijuca”; 
“De frente para o mar, em Copacabana”; 
“Na Barra, perto da praia”; etc. 

Nº 08 - Outro bairro. 

“Em Minas, na minha terra”; 
“Na Paraíba, mas não posso voltar agora”; 
“Em Campos”; etc. 

Nº 09 - Outra cidade ou estado. 

“Num lugar tranqüilo, sem violência”; 
“Local com paz, onde eu possa dormir”; 
“Lugar sem violência e crimes, tranqüilo”; etc. 

Nº 10 - Outra localidade em função 

de melhorias sociais. 

“Um lugar com ruas limpas e organizadas”; 
“Um conjunto limpo..., saudável, sem poeira”; 
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“Um lugar sem barulho, não consigo descansar”; etc. 

Nº 11 - Outra localidade em função 

de melhorias urbanas. 

Tabela 04: Categorização das respostas da questão três 
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Foram duzentos e um entrevistados no total, e quarenta e sete dos entrevistados 

solicitaram a ‘casa térrea sem referências de localização’, categoria 01, cerca de 23% do 

grupo. No gráfico 3 é possível observar como a categoria 01 se destaca em relação às 

demais, esta não envolve relações de localização, melhorias urbanas ou sociais, associa-se 

apenas com a questão tipológica, ou seja, o ‘espaço’ físico da moradia. Podemos, assim, 

interpretar que o núcleo central ‘casa’ possui o sentido de ‘casa’ térrea relacionada com a 

solicitação de mais ‘espaço’, no caso o ‘quintal’. Poderíamos constatar questões de 

privacidade ou acessibilidade que são presentes na ‘casa’ térrea, mas o ‘quintal’ aparece 

com muita freqüência nos pronunciamentos. 

 

 

O gráfico 3 apresentado a seguir, visualiza as relações quantitativas entre as onze 

categorias, estas correspondem a barras que determinam sua especificação. As barras 

vermelhas e laranjas estão relacionadas respectivamente a questão tipológica da ‘casa’ e 

‘apartamento’. As barras azuis são as únicas que não possuem relação direta com a 

tipologia da moradia, se referem à localização da moradia. As categorias oito e nove, 

azuis, estão associadas a um novo bairro, cidade ou estado respectivamente.  Já as 

categorias dez e onze, solicitam novas localidades em função de melhorias sociais ou 

urbanas.  
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A tabela 05 a seguir, coloca o resultado do gráfico 3, a quantidade de moradias 

correspondente ao percentual encontrado, as quarenta e sete moradias que solicitaram a 

‘casa térrea sem referências de localização’ estão bem acima das outras categorias. As 

demais categorias se equilibram gradativamente em uma ordem média decrescente. As 

categorias 02, 03, 04 e 08 encontram-se numa média de vinte e cinco moradias. As 

categorias 05 e 09 apresentaram uma média de quinze moradias e as categorias 06, 07, 10 

e 11 uma média de cinco moradias. É importante colocar que as categorias 02 e 03 

possuem resultados elevados, respectivamente vinte cinco e vinte duas moradias, estão 

relacionadas à questão tipológica da ‘casa térrea’, mas com algumas restrições específicas. 

 

 

 

 

 

Figura 30: Gráfico 3, quantificação da categorias da questão três 
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Gráfico 03. Relação entre as onze categorias.  

Questão 03: Descreva o lugar onde você gostaria de morar. 

Categorias Especificação Moradias Percentual 

Categoria 01 Casa térrea. 47 23,00 % 
Categoria 02 Casa térrea em Realengo. 25 12,40% 

V
er

m
el

h

Categoria 03 Casa térrea em outra localidade. 22 10,95% 

Categoria 04 Próprio apartamento em que reside. 23 11,90% 
Categoria 05 Próprio apartamento em que reside em outra localidade. 15 7,40% 
Categoria 06 Apartamento maior em outra localidade. 10 5,00% La

ra
nj

a 

Categoria 07 Apartamento maior no Pedro I. 07 3,50% 

Categoria 08 Outro bairro. 26 12,90% 
Categoria 09 Outra cidade ou estado. 17 8,45% 
Categoria 10 Outra localidade em função de melhorias sociais. 06 3,00% A

zu
l 

Categoria 11 Outra localidade em função de melhorias urbanas. 03 1,50% 

Total de moradias pesquisadas. 201 100% 

Tabela 05: Quantidade e percentual entre as onze categorias 

A solicitação por mais ‘espaço’, no caso o ‘quintal’, é conseqüência de uma 

concepção espacial de projeto negligente em determinados aspectos. A excessiva redução 

de área, principalmente na cozinha e área de serviço desqualifica o uso destes ‘espaços’, o 

que estimula a solicitação por uma moradia maior que o atual ‘apartamento’. 

A população do Pedro I possui raízes sociais e condições econômicas que 

estimulam a utilização intensa da cozinha e área de serviço. As duzentas e uma moradias 

pesquisadas apresentam uma média salarial mensal de 4,6 salários mínimos (vide estudo 

de caso 3.1, p.41). O hábito de sempre preparar as refeições em ‘casa’, quase nunca 

utilizar restaurantes ou comprar alimentos prontos que são mais onerosos, contribuem para 

que os moradores utilizem a cozinha por períodos de longa duração. 

As ‘famílias’ são numerosas, uma média de quatro pessoas por moradia (vide 

estudo de caso 3.1), o que intensifica muito os trabalhos domésticos. Cozinhar e lavar 

diariamente para quatro pessoas exige uma permanência longa na cozinha e área de 

serviço, caso estes ‘espaços’ não proporcionem ‘conforto’ ambiental, funcional e estético, 

o indivíduo terá problemas no seu desenvolvimento psicológico e fisiológico. 
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A ventilação e iluminação natural destes ambientes aparentemente apresentam-se 

insuficientes, não atendem com qualidade as questões de ‘conforto’ ambiental. Não 

podemos esquecer que na cozinha há um aumento considerável de temperatura devido aos 

cozimentos, e em Realengo as temperaturas térmicas são muito elevadas, principalmente 

no verão, estão entre as mais altas do Rio de Janeiro. A média de temperatura atmosférica 

no verão em Realengo é de 39°C (Instituto de Meteriologia da Cidade do Rio de Janeiro, 

1991), que somado ao aumento de calor proporcionado pela cocção dos alimentos, 

dificulta o estado de ‘conforto’ e ‘bem-estar’. O ‘quintal’, além de possibilitar melhor 

organização da moradia, melhora as sensações térmicas principalmente na cozinha e área 

de serviço, que supostamente nas expectativas dos moradores teriam ligação direta entre 

estes ‘espaços’. Segundo Yannas e Corbella as condições térmicas são essenciais para o 

estado ‘conforto’ e ‘saúde’ no interior dos ambientes construídos. 

“(...) O corpo humano produz calor no seu interior que, em parte, se dissipa 

para o meio ambiente (por condução, por convecção, por radiação e pela 

evaporação da água produzida por transpiração) (...). Se o fluxo da perda de 

calor que deixa o corpo eventualmente aumenta (por exemplo, se a temperatura 

do ar descer), a reação será tentar diminuí-lo (os poros se fecham diminuindo a 

transpiração e a pessoa coloca mais roupa). Mas se o fluxo de perda continua a 

aumentar, a pessoa “sente frio”. Se, ao contrário do caso anterior, o fluxo de 

calor é diminuído, haverá uma reação para aumentá-lo (a transpiração 

aumentará e/ou a pessoa tirará as roupas); mas se continua a diminuir, a pessoa 

“sente calor”. Se a pessoa, ou seu organismo, não consegue uma solução para 

essas sensações de “frio” ou “calor”, ela começa a se sentir muito mal e, se 

continuar por muito tempo nessas condições, poderá adoecer.(...)”. (YANNAS 

e CORBELLA, 2003, p. 30). 

 O projeto original da cozinha detém de muitas dificuldades para localizar 

equipamentos básicos como geladeira, fogão, armários, bujão de gás, etc, além do ‘espaço’ 

ser relativamente confinado. Na tipologia um quarto tipo A, a cozinha possui área de 

3,40m² e uma janela de 0,70 x 0,60cm com peitoril a 1,50m do piso, ocasionam uma 

sensação de confinamento muito grande, ainda mais passando horas cozinhado. Pergunto: 

É possível ‘morar-bem’? Sentir um estado de ‘bem-estar’? Ter ‘conforto’ e ‘segurança’ 
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em relação aos acidentes domésticos? Será que a busca pela redução de custo através da 

área construída é uma forma de sustentabilidade racional para resolver o déficit 

habitacional? Podemos considerar esta moradia uma ‘casa’ saudável? 

A configuração espacial possui importância fundamental no estado de ‘saúde’ do 

indivíduo, não são apenas problemas de materiais, ventilação, iluminação ou radiação, 

mais também, a forma como os espaços internos da moradia são projetados. A decisão da 

concepção do ‘espaço’ determinará, a forma pela qual o indivíduo se apropriará dos 

ambientes, e este processo poderá assegurar ou não, um bom desenvolvimento da ‘saúde’. 

No sistema periférico ‘espaço’ relacionado à ‘quintal’ (vide figura 21, p.60) 

também se traduz em atividades, e na observação percebemos dificuldades de adaptação e 

o ônus que a população sofre neste processo. Os sentidos desta representação podem ter o 

significado de solicitações por um ‘espaço’ externo, no caso o ‘quintal’, onde grande parte 

das atividades domésticas possam ser exercidas com ‘conforto’, ‘saúde’, ‘paz’ e ‘sossego’ 

proporcionando um estado de ‘bem-estar’ para a ‘família’ em seu ‘lar’. 

Questões de mobilidade, acessibilidade, superposições de uso, conforto ambiental, 

organização de layout e riscos aos acidentes domésticos, são alguns atributos 

condicionados através da organização dos ‘espaços’, e que influem no estado de ‘saúde’ 

do indivíduo, uma vez que podem interferir na sua qualidade de vida. O morador na busca 

pela adequação do ‘espaço’ da cozinha e área de serviço, influenciado pelas atuais 

correntes de padronização arquitetônica em conjunto as suas heranças culturais, unifica 

estes ambientes. Elimina paredes e portas que reduziam ainda mais o ‘espaço’, a 

necessidade de ampliar os locais de serviços são visíveis para proporcionar mais 

‘conforto’ e ‘bem-estar’.  

Estudos realizados pelo instituto americano ‘The Healthy House’, tendo como um 

dos principais mentores e coordenadores Jonh Bower, afirma que a forma como os 

‘espaços’ internos são configurados através de soluções espaciais influenciam na condição 

da ‘saúde’. As possibilidades de organização de mobiliários e a utilização destes numa 

habitação mal planejada estabelecem riscos à fisiologia humana. (BOWER, 2001). 

Nas plantas a seguir, podemos observar os ‘espaços’ físicos da cozinha e área de 

serviço que na pesquisa foram os mais rejeitados. O layout apresentado é uma sugestão 
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encontrada nas plantas adquiridas nos arquivos da CEHAB. Os arquitetos tiveram a 

preocupação de propor uma forma adequada e racional para o uso destes ambientes, 

porém, constamos em grande parte das moradias organizações diferentes. Apresentaram 

outras configurações para o uso destes ‘espaços’, a bancada para pia com um metro de 

comprimento e a falta de um lugar para armário na cozinha e área de serviço foram itens 

muito criticados. 

Na moradia nº x1 - bloco y1, figura 31, podemos observar que ocorre uma 

superposição de funções, a cozinha se mistura com área de serviço, a máquina de lavar 

muito próxima ao fogão, o tanque onde os panos de chão são lavados, ao lado da pia onde 

os alimentos são preparados. Ou seja, na busca por maior ‘conforto’ e organização dos 

equipamentos, muitos moradores executam reformas que proporcionam benefícios de 

amplitude no ‘espaço’, mas podem ocasionar também, problemas de salubridade e 

possíveis acidentes domésticos. 
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Figura 31: Modificação executada pelos moradores, apartamento nº x1 / bloco y1 

Os riscos à ‘saúde’ são presentes em função de uma concepção espacial que não 

observou locais adequados para equipamentos e mobiliários necessários a uma ‘família’. 

Cerca de 43% realizaram esta reforma, uniram a cozinha com a área de serviço na busca 

de uma ampliação física e visual para qualificar a organização e o conforto ambiental 

destes ambientes. Segundo Jonh Bower, arquitetos devem observar a integração entre os 
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diferentes elementos que compõe o uso da moradia, em seu livro ‘Healthy House Building 

for the New Millennium’ coloca: 

“(…) Então não são apenas os materiais que colaboram para a disseminação de 

doenças dentro da casa. A casa é mais que uma coletânea de componentes, ela 

funciona como um organismo, com diferentes funções em harmonia total, os 

diversos componentes devem se interagir sem interferências, caso ocorra de 

forma imprópria causa a poluição interna. Você pode começar a entender como 

uma casa funciona, como ela respira, com a compreensão da integração dos 

vários componentes, podemos criar moradias que irá melhorar a saúde do 

indivíduo. (...)”. (BOWER, 2000, p. 27) 

A modificação registrada no ‘apartamento’ nº x1 – bloco y1 apresenta-se como um 

indício da carência de ‘espaço’ para abrigar funções cotidianas e muito importantes da 

vida. É importante mencionar que as janelas da área de serviço e da cozinha foram 

unificadas proporcionando maior qualidade ambiental, ventilação e iluminação, mais 

adequada. Além da ampliação visual do ‘espaço’ contribuindo para o estado de ‘conforto’ 

físico e mental, e conseqüentemente elevando o nível de ‘bem-estar’ do morador.  Nas 

interpretações do núcleo central e sistema periférico em conjunto com os relatos na 

questão três, ficou muito evidente a solicitação pelo ‘quintal’ para suprir esta carência de 

‘espaço’. Os desenhos mostram como uma decisão de projeto influência na satisfação, 

‘segurança’ e salubridade dos ambientes construídos. 

No sistema periférico o elemento ‘espaço’ relacionado à ‘quintal’, também se 

traduz em atividades, funções e culturas. Percebemos as dificuldades de adaptação, e os 

ônus que a população sofre neste processo, as evocações citadas são solicitações por um 

‘espaço’ externo, ou melhor, um ‘quintal’, onde grande parte das atividades domésticas 

possam ser exercida com ‘conforto’, ‘saúde’, ‘paz’ e ‘sossego’. Carlos Lemos, apresenta 

em seu livro ‘Cozinha, etc.’, como as ‘famílias’ desenvolviam suas atividades domésticas 

e sociais, e podemos perceber um processo de relação entre serviços domésticos e 

‘quintal’. Quando ele coloca: “com a sua cozinha em puxado”, entendemos a cozinha 

como um ambiente de transição entre o externo e interno, ou seja, suas atividades possuem 
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relações diretas com o ‘quintal’ e interior da moradia. Também aponta como as heranças 

culturais perpetuaram esta configuração espacial de moradia ao longo dos anos. 

“(...) Atrás, a varanda alpendrada, a casa de estar e comer, o centro de interesse 

da organização familiar, com a sua cozinha em puxado. No fundo do quintal, a 

latrina, a secreta. Nesse binômio varanda-cozinha se desenvolvia a vida de 

todos. Esse mesmo esquema arquitetônico foi transplantado para a roça – para a 

casa do agregado pobre, do pescador de beira de rio, do bugre forro, do 

biscateiro, do lenheiro, para o rancho do homem pobre. Essas moradias 

humildes nunca mudaram em seus critérios de composição, na forma e no 

sistema estrutural. São perfeitamente atuais as antigas descrições feitas pelos 

viajantes naturalistas, quando nos retratam as pequenas habitações que vão 

encontrando pelos caminhos. (...)” (LEMOS,1994, p. 60) 

A partir do gráfico 3 foram construídos mais dois gráficos, 4 e 5, para reduzir o 

número de categorias e fazer uma análise mais direcionada as questões tipológicas do 

ambiente construído. O gráfico 4 possui apenas três categorias, as três barras vermelhas e 

quatro laranjas do gráfico 3 foram fundidas em apenas uma respectivamente, ‘casa’ térrea 

e ‘apartamento’, independente de localização ou especificidade. As quatro barras azuis 

também foram concentradas em uma única para conflitar com a questão de localidade.  

Já o gráfico 5 uniu em uma única barra, amarela, todos os pronunciamentos que se 

relacionam com a tipologia do ambiente construído, ou seja, ‘casa’ térrea e ‘apartamento’ 

transformaram-se na categoria ‘moradia’, e manteve a barra azul referente apenas a 

questão da localização. 
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Figura 32: Gráfico 4, relação entre “casa térrea”, 
“apartamento” e “localização 

Figura 33: Gráfico 5, relação entre “moradia” e 
“localização”. 

 

 No gráfico 4 podemos observar a superioridade da solicitação pela ‘casa’ térrea 

independente de outras especificações. A questão tipológica do ambiente construído é 

muito presente nos pronunciamentos, 46% descreveram a ‘casa’ térrea como o lugar onde 

gostariam de morar, já pronunciamentos relacionados a ‘apartamento’ e ‘localização’ se 

equilibraram na média de 26% do grupo pesquisado. As tabelas 06 e 07 resumem os 

gráficos 4 e 5, especificando a quantidade de moradias seguidas do seu percentual. É 

importante colocar que muitos dos pronunciamentos relacionados à ‘apartamento’, 
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também buscam por mais ‘espaço’, em alguns casos a varanda foi mencionada, e esta 

possui relações de identidade com o ‘quintal’. 

 

Gráfico 4. Questão 03: ‘Descreva o lugar onde você gostaria de morar’ 

Relação entre as categorias “casa térrea”, “apartamento” e “localização”. 

Categorias simplificadas Especificação solicitada pelo morador 

Vermelho. Categoria 01 Casa térrea 94 moradias 46,27% 

Laranja. Categoria 02 Apartamento 55 moradias 27,85% 

Azul. Categoria 03 Localização 52 moradias 25,88% 

Total de moradias pesquisadas. 201 100% 

Tabela 06: Relação entre as categorias “casa térrea”, “apartamento” e “localização” 
 

Gráfico 5. Questão 03: ‘Descreva o lugar onde você gostaria de morar’ 

Relação entre as categorias simplificadas “moradia” e “localização”. 

Categorias simplificadas Especificação 

Amarelo. Categoria 01 Moradia 149 moradias 74,12% 

Azul. Categoria 02 Localização 52 moradias 25,88% 

Total de moradias pesquisadas. 201 100% 

Tabela 07: Relação entre as categorias “moradia” e “localização”

Cerca da metade do grupo entrevistado descreveu a sua nova moradia com mais 

‘espaço’, sejam eles, ‘quintal’, ‘varanda’, quarto, sala, cozinha e área de serviço. ‘Morar-

bem’ para este grupo significa ter mais área, e assim, alcançar um estado de ‘bem-estar’, 

‘paz’, ‘tranqüilidade’, ‘sossego’ e ‘saúde’. No gráfico 5 (figura 33), podemos observar a 

enorme diferença entre os moradores que evocaram pronunciamentos vinculados à 

tipologia física da moradia, comparado aos que solicitaram apenas uma nova localidade. 

Cerca de 75% evocou respostas ligadas à tipologia do ambiente construído, e cerca de 

25% se direcionaram apenas para as questões de localização. Este fato reforça ainda mais 

a preocupação destes moradores com o ‘espaço’ físico. Neste grupo a localização não é o 

elemento mais importante para se ‘morar-bem’, a concepção espacial da moradia aparece 

como elemento principal para o alcance da satisfação.  
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Relacionamos outra questão com estas manifestações, perguntamos aos 

entrevistados na questão cinco 5 ‘Qual lugar do seu apartamento que você menos gosta? 

Por que?’, registramos a cozinha como local de menor preferência. Uma parcela 

representativa do grupo pesquisado considerou a cozinha como o ‘espaço’ que menos 

gosta, 35% do grupo, ver tabela 3 a seguir.

Questão 5: ‘Qual lugar do seu apartamento que você menos gosta? Por que?’ 

Ambiente da moradia Moradias Percentual 

Cozinha 70 35% 

Área de serviço 32 16% 

Sala 20 10% 

Quartos 24 12% 

Banheiro 35 17% 

Não responderam ou não possuem 20 10% 

Total de moradias 201 100% 

Tabela 08: Local do apartamento que menos gosta 

Metade do grupo afirmou o desgosto pela cozinha por não gostarem de cozinhar, a 

outra parcela apontou o fato dela ser pequena e abafada. Talvez os entrevistados que 

afirmaram o fato de não gostarem de cozinhar, seja conseqüência de uma cozinha mal 

projetada. Cerca de 80% das moradias pesquisadas modificaram seu ‘apartamento’, desde 

pequenas alterações até uma remodelação por completo, ver tabela 09 a seguir. 

Modificações por ambientes levantadas na pesquisa. 

Ambiente da moradia Moradias 201 no total Percentual 

Cozinha 95 47% 

Área de serviço 68 34% 

Sala 56 28% 

Quartos 24 12% 

Banheiro 42 21% 

Não fizeram modificações 08 04% 

Criaram um novo cômodo 32 16% 

Tabela 09: Modificações por ambientes levantadas na pesquisa 
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Os locais de maior preferência constatados na pesquisa foram sala e quarto. A sala 

foi descrita como agradável, ampla e fresca, local aonde se vê televisão e reúne-se com a 

‘família’ e os amigos, além de abrigar objetos importantes como sofás, mesa, aparelhos 

eletrônicos, etc. Em relação ao quarto, os relatos descreveram como um ‘espaço’ de 

repouso, que permite um estado de ‘paz’, ‘tranqüilidade’, privacidade e ‘sossego’. É 

importante colocar que 47% dos entrevistados gostariam de fazer novas modificações, 

cerca da metade do grupo com 99 moradias. 

O constante pronunciamento ‘casa’ com ‘quintal’, também retrata a solicitação de 

um ambiente mais fresco e arejado, na busca da qualidade do ar e no ‘conforto’ térmico 

adequado. A presença da vegetação funciona como regulador de temperaturas e umidade, 

além de conter poeira e partículas generalizadas provenientes da rua. A necessidade pelo 

‘quintal’ carrega também este sentido, de ambiência natural, a procura por jardins e 

superfícies vegetais foram constatadas nas visitas as moradias do Pedro I. Esta constatação 

possui relevância na relação de qualidade entre ‘conforto’ ambiental, psicológico e 

fisiológico. 

Na figura 34, moradia nº x2 - bloco y2, podemos observar a apropriação de área 

semi-pública pertencente ao condomínio. A incorporação deste ‘espaço’ como ‘quintal’ 

confirmam as descrições mencionadas acima. Além do aumento de ‘espaço’, a presença de 

vegetação configura um novo ‘espaço’, com qualidades ambientais e psicológicas que 

auxiliam no alcance do ‘bem-estar’, e conseqüentemente da ‘saúde’. A figura 35, extraída 

do livro ‘Multiunit Housing’ de Carles Broto, ilustra graficamente como a vegetação 

influência nas regulações ambientais relacionadas à temperatura e umidade no ambiente 

construído. 



 95

  
Figura 34: Moradia nº x2 / Bloco y2 Figura 35: Bondoufle, França - 2001 

A vegetação pode proporcionar um melhoramento considerável nos através do 

equilíbrio atmosférico, em função dos sombreamentos, trocas de gases e equilíbrio pluvial. 

Funciona também como um anteparo da moradia contra partículas provenientes das ruas, 

como poeira, fumaça, bactérias, etc, além de bloqueio acústico abafando a intensidade 

sonora proveniente do entorno. A diminuição da vegetação em torno de nossas moradias é 

contrária às condições naturais do desenvolvimento do organismo humano. 

Perdemos nossas características mais naturais no processo de sobrevivência do 

organismo humano, e paralelo a este, estamos transformando o meio natural a nossa volta, 

construções e pavimentações em conjunto com a destruição das superfícies vegetais. As 

conseqüências já estão sendo constatadas por órgãos e instituições públicas na condição de 

‘saúde’ do indivíduo, como problemas de alergia, pele, respiratório e psicológico. 

Na figura 36 apresentada a seguir, a intervenção privilegiou a privacidade da 

moradia, item já apontado nas análises acerca da evocação ‘segurança’, mas carrega outras 

atribuições ligadas à ambiência do ‘espaço’. A procura pelo belo é natural do ser humano, 

e a insatisfação estética gera distúrbios psicológicos que agridem o estado de ‘saúde’. Os 

‘espaços’ para jardins são valorizados em nossos hábitos sócio-culturais, sua presença 

minimiza a aridez das construções. 

Apesar do morador não alcançar um grande desenho no canteiro com superfícies 

vegetais generosas, marca sua entrada principal através das plantas, e ao lado da entrada 

principal disponibiliza um ‘espaço’ para possíveis jardineiras. Na imagem ao lado, 

percebemos a configuração de jardins no conjunto habitacional ‘Gable Wall & Gateway 
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Houses na Alemanha, e podemos observar a ambiência proporcionada pelos arquitetos que 

conceberam esta edificação. Os benefícios são inúmeros, as contribuições ambientais ao 

desenvolvimento fisiológico do organismo paralelo a satisfação psicológica, ajudam a 

estabelecer um estado de ‘bem-estar’ e ‘conforto’ do indivíduo. 

  
Figura 36: Formas de apropriação de espaços Figura 37: Gable Wall Berlin, Alemanha, 1995. 

 

Na busca pela adequação do ‘espaço’, os moradores do Pedro I de um modo geral, 

interferem no seu desenvolvimento fisiológico e psicológico, além de transformar os 

‘espaços’ públicos que não lhe pertencem. O ‘apartamento’ nº x3 - bloco y3, figura 38, é 

um reflexo natural deste movimento pela adequação que o ser humano possui. Observe 

que a necessidade pelo ‘quintal’ levou o morador a interferir no seu ‘conforto’ ambiental. 

As janelas dos quartos e da sala perderam ventilação e iluminação natural, e justamente 

esta unidade constatou problemas respiratórios nos moradores. Principalmente nas 

crianças, registrando à poeira e umidade. O ‘quintal’, que se apresenta como um ‘espaço’ 

marcante na necessidade deste grupo é alcançado, na maioria das vezes, através de 

apropriações do ‘espaço’ público, além da sua implementação no corpo original do 

‘apartamento’ gerar fatores contrários aos princípios de ‘saúde’. A seguir podemos 

observar nas plantas do ‘apartamento’ x3 – y3, figura 38, este processo de adequação e 

suas conseqüências. 



 97

Figura 38: Formas de apropriação, apartamento nº x3 / bloco y3 

No caso apresentado, ‘apartamento’ x3 – bloco y3, figura 38, o ‘quintal’ 

configurado não apresenta suas características de identidade por completo, não existe 

jardim, árvores nem terreno, porém, abriga atividades cotidianas que estão associadas a 

um ‘espaço’ de caráter mais externo. Como foi colocada nas interpretações da 

representação social, a evocação ‘quintal’ também esta atribuída a busca de mais ‘espaço’ 

para localizar atividades que são necessárias na vida da ‘família’. Na construção deste 

novo ‘espaço’, que apesar de se apresentar como um suposto ‘quintal’, este apresenta uma 

cobertura com telha de amianto anulando funcionalidades ambientais do ‘apartamento’. As 

janelas dos quartos e da sala perderam a ventilação e iluminação natural.  
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Segundo análises realizadas pela instituição americana ‘National Center for Healthy 

Housing – NCHH’, as crianças são as maiores vítimas de problemas respiratórios no interior 

das moradias. A proliferação de fungos e acúmulo de poeira são muito presentes em 

ambientes mal ventilados e com insolação inadequada, colaborando para o surgimento de 

alergias e bronquite. Pesquisas realizadas pela Organização Mundial de Saúde (2003) 

confirmaram que grande parte das crianças alérgicas desenvolve a doença até a fase 

adulta, e mesmo depois de adultos quando estas pessoas se mudam para ambientes mais 

qualificados, ainda sofrem de crises quando são expostas à poeira, fungos ou mudanças 

bruscas de temperatura. ( NCHH - disponível em http://www.nchh.org.br, acessado em 

2003). 

“(...) Nossa foco é fomentar discussões e promover métodos práticos para 

proteção das crianças dos riscos a saúde nos ambientes de nossas casas, 

preservando os recursos básicos da moradia (...)” ( NCHH - disponível em 

http://www.nchh.org.br, acessado em 2003).  

Com objetivo estabelecer um quadro completo do objeto de estudo, confirmando as 

suposições sobre o desenvolvimento da ‘saúde’ dos moradores no Pedro I, foram aplicadas 

perguntas objetivas na busca pelo conhecimento da relação moradia e ‘saúde’. Na questão 

doze, treze e quatorze do questionário, aplicamos aos moradores três perguntas sobre o 

estado de ‘saúde’ relacionado à moradia. (vide anexo 01). Seguem as perguntas: 

‘Tem algum morador que sofra de alguma doença alérgica ou respiratória, como 

por exemplo, bronquite e asma?’. 

‘Você vê alguma ligação desta doença com as condições ou ambientes do 

apartamento?’.

‘Alguém já se acidentou dentro de casa?’. 

Constamos que 26% das duzentas e uma moradias investigadas apresentaram 

algum problema respiratório, como asma ou bronquite, 13% associaram os problemas com 

a qualidade do ambiente construído. Ou seja, metade do grupo relaciona o 

desenvolvimento da ‘saúde’ com sua moradia.  
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Os resultados demonstraram relações diretas do ambiente construído com o 

desenvolvimento da ‘saúde’ do morador, diversos casos de asmas e bronquite foram 

registrados e relacionados pelos próprios moradores com as condições do ‘espaço’ físico. 

O acúmulo de poeira no conjunto, a presença constante de obras, a ineficiência das 

ventilações, conseqüências de modificações no ‘espaço’ devido ao acréscimo de 

construções. Ou seja, foram relacionados diversas características técnicas-construtivas 

com problemas respiratórios nos moradores. Segundo a médica Maria João Marques 

Gomes: 

“(...) Hoje em dia, o Homem passa grande parte do tempo dentro de edifícios e 

está exposto à acção dos poluentes existentes dentro destes, sejam a habitação, 

o local de trabalho. São numerosas as fontes de poluentes aéreos existentes nos 

edifícios, relacionados com os materiais usados na sua construção e 

manutenção, os sistemas de ventilação, o comportamento dos ocupantes e a 

qualidade do ar exterior, já que este entra dentro das construções. (...)” 

(GOMES, 2002, p.17) 

Nas tabelas a seguir podemos observar as respostas coletadas nas questões doze e 

treze relacionada a problemas respiratórios presentes na moradia. A grande maioria 

apontou alergia e bronquite como os principais problemas respiratórios presentes. A poeira 

e ventilação merecem destaque, devido à freqüência de manifestações registradas nas 

perguntas. Outro aspecto relevante foi a falta de manutenção e ‘limpeza’, que proporciona 

um acúmulo muito grande de poeira no conjunto. A constante presença de obras também 

vale mencionar, muitos moradores colocaram o fato de terem que fechar as janelas durante 

o dia inteiro por causa das obras. Afirmaram que abrem as janelas apenas no período da 

noite, entre as 18:00 e 22:00 horas, e fecham na hora de dormir. 
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Questões 12: ‘Tem algum morador que sofra de alguma doença alérgica ou respiratória, 

como por exemplo, bronquite e asma?’ 

Respostas: Moradias Percentual 

Sim 52 26% 
Não 149 74% 

Total de moradias investigadas 201 100% 
Tabela 09: Relação quantitativa entre as reposta da questão doze – vide anexo 01 

 

Questão 13: ‘Você vê alguma ligação desta doença com as condições ou ambientes do 

apartamento?’

Respostas: Moradias Percentual 

Sim 26 50% 
Não 26 50% 

Total de moradias - percentual 52 100% 
Tabela 10: Relação quantitativa entre as reposta da questão treze – vide anexo 01

Os acidentes domésticos conseqüentes das decisões de projetos, também foram 

relevantes na pesquisa, registramos principalmente diversos casos de quedas seguidos de 

traumas. Grande parte das quedas ocorreram no banheiro devido ao piso escorregadio 

quando molhado, um morador indagou “escorreguei depois do banho no chão do banheiro, 

até troquei o piso por uma cerâmica antiderrapante...”, ficou claro a influência direta das 

decisões de projetos com a segurança do morador.  

Muitas vezes a fim de minimizar os custo da produção habitacional, técnicos 

utilizam materiais e soluções inadequadas à segurança dos moradores. Economias 

negligentes acarretam no futuro ônus às instituições públicas de ‘saúde’, como hospitais e 

postos de atendimento médico. Os indivíduos que sofreram algum tipo de acidente 

doméstico formam um grupo de 9% dos entrevistados, correspondendo a dezenove 

moradias, e metade dos acidentes foram as quedas no piso do banheiro. 

É importante colocar que as modificações pós-ocupação entre as diferentes 

moradias estão construtivamente dependentes entre si, são construídas umas sobre as 
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outras gerando um novo edifício ao lodo do original. A partir do momento em que o 

‘apartamento’ térreo avança sobre as áreas públicas, a moradia do pavimento superior, 

construtivamente, possui condições de aumentar o seu ‘espaço’ interno. O ‘apartamento’ 

térreo nº x3 – bloco y3 já apresentado na figura 38, permitiu o aumento de ‘espaço’ da 

moradia nº x4 - bloco y4, figura 39, sobre uma laje de concreto, que no caso é a sua 

cobertura. Observe a seguir as plantas do ‘apartamento nº x4 – bloco y4. 

 
Figura 39: Formas de apropriação, apartamento nº x4 / bloco y4 

Observe que na busca por mais ‘espaço’ para exercer atividades econômicas de 

subsistência, o morador anulou as janelas dos quartos e da sala, a uniam entre a cozinha e 

área de serviço, também esta presente nesta moradia. Felizmente, com um resultado bem 
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melhor comparado às outras moradias já apresentadas. Apesar da cozinha e área de serviço 

estarem unificadas, não houve uma superposição de funções, o que torna estes ambientes 

mais salubres. Já os quartos, estão bem comprometidos na sua ventilação e iluminação. 

Segundo Gomes, os quartos que abrigam o sono necessitam de arejamento diário, estudos 

comprovaram que durante o sono, a respiração necessita de ares sadios para estabelecer 

um perfeito ‘descanso’. Esta palavra, ‘descanso’, surge como elemento periférico no 

terceiro quadrante na estrutura do núcleo central (vide gráfico 1).   

“(...) A exposição diária de uma pessoa, que repousa em ambiente interno com 

o ar desqualificado, como por exemplo um quarto que não recebe iluminação 

natural e possui sua ventilação comprometida, ocasiona múltiplas 

conseqüências para a saúde, nomeadamente as alterações da função 

respiratória, o estabelecimento de alergias, de hiperreactividade brônquica, o 

cancro, os efeitos agudos, sintomas inespecíficos e mal estar geral (...)” 

(GOMES, 2002, p.12)  

Nas figuras 40, 41 e 42, podemos compreender o processo de construções em 

conjunto entre os diferentes ‘apartamentos’, e visualizar a completa descaracterização dos 

edifícios. Problemas de preservação, estética da paisagem, conforto ambiental e ocupação 

demasiada do solo são questões que afetam o desenvolvimento da ‘saúde’ nos moradores. 

Existe também, uma dúvida em relação à ‘segurança’ estrutural destas intervenções, até 

que ponto estes novos edifícios estão corretamente estruturados para seus habitantes. Será 

que o morador do pavimento inferior se preocupou em dimensionar as ferragens e o traço 

do concreto para receber mais quatro andares?; Como foi a concepção e execução destas 

fundações? 
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Figura 40: Formas de apropriação Figura 41: Formas de apropriação Figura 42: Formas de apropriação

É importante colocar que estas modificações apresentadas acima nas figuras 40, 41 

e 42, avançam sobre os ‘espaços’ públicos, os passeios públicos (calçadas) são ocupados 

por construções privadas. A moradia apresentada nº x5 – bloco y5, figura 43, encontra-se 

nesta situação. Apropriou-se de ‘espaços’ públicos, construindo uma sala de jantar, um 

quarto e uma varanda de serviço. O ‘espaço’ da antiga área de serviço foi agregado à 

cozinha possibilitando melhor organização, arejamento e amplitude do ambiente. Porém, a 

obra realizada interfere diretamente na funcionalidade do conforto ambiental. O quarto e a 

sala originais perderam completamente a ventilação e iluminação natural, o que pode 

acarretar problemas graves da ordem psicológica e fisiológica como já foram mencionados 

acima. 
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Figura 43: Formas de apropriação, apartamento nº x5 / bloco y5 

Nas fotografias apresentadas a seguir podemos observar como se processa a 

ocupação sobre o passeio público. Em alguns casos, construções de estabelecimentos 
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comerciais integrados ao ‘apartamento’, como mercearias, bares, botecos, pequenas lojas e 

serviços generalizados. 

  
Figura 44: Formas de apropriação Figura 45: Formas de apropriação Figura 46: Formas de 

apropriação 

Observamos nas figuras 44, 45 e 46 uma completa descaracterização das fachadas 

dos edifícios, apesar de algumas intervenções possuírem critérios construtivos pré-

estabelecidos entre os moradores do edifício. Foram presenciadas nas visitas, inúmeras 

obras de ampliação em andamento. Observe que o pavimento inferior avançou sobre o 

passeio público criando uma laje que possibilita ao morador do pavimento superior 

estruturar sua ampliação. São construídos verdadeiros edifícios paralelos aos originais. De 

alguma forma existe uma organização entre os vizinhos, para estabelecer critérios 

construtivos nestas ampliações que são realizadas em conjunto. 

No figura-fundo7 desenvolvido com base na fotografia aérea de 1999 ( imagem 

adquirida no Instituo Pereira Passos - prefeitura do Rio de Janeiro), podemos perceber o 

volume de construções que invadiram os ‘espaços’ públicos e semi-públicos. Todo o 

conjunto sofre com alterações no equilíbrio ambiental, condições de vento, iluminação, 

água pluvial, temperatura e umidade sofrem possíveis alterações devido o aumento do 

volume construído. Além, de afetar o conforto estético da paisagem urbana em função do 

desequilíbrio de formas e proporções. 

 

                                                 
 
7 Representação gráfica entre volumes construídos (preto) e espaços vazios (branco); as linhas cinzas representam desenhos de rua, 
passeio público, mobiliários urbanos, etc.  
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Figura 47: Figura e fundo implantação original do Pedro I 

 



 107

Figura 48: Figura e fundo desenvolvido através de fotografia, 1999 
 

As tipologias um quarto B e dois quartos apresentam um projeto, onde a sala 

possui proporções avantajadas em relação aos outros ambientes, ao analisar o projeto 

original ficaram dúvidas na intenção da configuração deste ‘espaço’. As discussões 

levaram a crer, na possibilidade de incorporação de mais um quarto no ‘apartamento’ sem 

grandes obras e interferências, porém, as áreas da sala ficam demasiadamente reduzidas. 

Seria muito complexo localizar uma mesa e sofás para uma ‘família’ de quatro pessoas, 

por exemplo. Talvez, esta configuração seja devido à busca pela racionalidade de 
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produção, articulando padrões dimensionais das estruturas dos blocos de edifícios, o que 

realmente facilitou a construção do conjunto. Em fim, as dimensões da sala nestas 

tipologias estimularam a construção de mais um quarto. O ‘apartamento’ nº x6 – bloco y6, 

figura 49, executou esta intervenção, agregando mais um quarto no ‘espaço’ da sala. 

Observe as plantas a seguir. 

 

Figura 49: Formas de apropriação, apartamento nº x6 / bloco y6 
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Nesta moradia apresentada, foi registrado um bujão de gás em funcionamento, 

localizado no interior do novo quarto construído. A ‘segurança’ e a ‘saúde’ ficam 

completamente comprometidas, afinal, o quarto abriga o sono. Além de haver a 

possibilidade da contaminação do ar com pequenos vazamentos, proporciona um descanso 

repleto de inquietude devido à presença de um equipamento inflamável no interior do 

ambiente.  

Em matéria divulgada na ‘Revista O Globo’ (2005), foi colocado que a tensão e o 

estresse, diminuem as horas de sono. O indivíduo dorme mais tarde e acorda mais cedo, 

em função da hiperactividade metabólica que o organismo se encontra. Antes de dormir é 

recomendado que a pessoa procure relaxar e entrar num estado de tranqüilidade para que o 

sono não seja tão flutuante. O estresse e tensão emocional são os principais fatores que 

impendem um sono com qualidade. 

As modificações que foram constatadas na sala estão associadas na grande maioria, 

com a criação de um novo quarto, já que este invade o ‘espaço’ da sala. Esta intervenção 

acarreta evidentes problemáticas à ‘saúde’ dos moradores. Muitos desses quartos 

construídos não possuem janela, principalmente nas unidades térreas, os ambientes além 

de não ventilados, não possuem iluminação natural. As luzes ficam acessas por longos 

períodos, o que aumenta demasiadamente o consumo energético.  

Muitas moradias levantadas apresentam esta problemática, e o desenvolvimento 

psicológico e fisiológico é altamente abalado, em função do confinamento e opressão no 

interior da moradia. A falta de relação do ambiente interno com a luz natural desregula o 

funcionamento biológico do organismo humano, perceber o movimento solar do dia 

informa os períodos de metabolismo, ‘descanso’ e digestão. A luz natural intensifica o 

‘bem-estar’, diminui sensações de confinamento, higieniza os ambientes internos matando 

micro-organismo e regulando a umidade, melhora as condições de visibilidade, reduz o 

consumo energético, além de colaborar para o bom desenvolvimento psicológico do 

morador. 

Ao contrário de muitas moradias levantadas no conjunto, é importante apresentar o 

‘apartamento’ n° x7 bloco y7, figura 50, que efetivou a construção de mais um quarto sem 

causar grandes interferências na funcionalidade ambiental da moradia. A busca por mais 
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‘espaço’ também esta relacionada à necessidade de mais cômodos com o objetivo de 

proporcionar mais ‘conforto’ e privacidade entre os familiares. A modificação respeitou as 

janelas, e consegui organizar os mobiliários de maneira adequada na medida do possível. 

Em relação aos problemas de ‘saúde não foi constatado nenhuma doença ou problema 

respiratório. Podemos supor que a intervenção preservando as condições adequadas de 

ventilação, iluminação e insolação favoreceram as condições de qualidade da moradia. Na 

visita não foi registrada a presença de mesa para refeições. É interessante mencionar que a 

mesa possui um valor simbólico significativo para este grupo social, já que registramos na 

questão três muitas manifestações como: ‘Cozinha grande com mesa’, ‘Uma casa maior, 

com uma mesa maior, ‘ Este apartamento mesmo, com mais espaço e uma mesa grande’. 

Seguem as plantas do ‘apartamento’nº x7 – bloco y7. 
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Figura 50: Formas de apropriação, apartamento n° x7 / bloco y7 

Na moradia nº x8 - bloco y8, figura 51,  registramos uma transformação completa 

no ‘espaço’, a apropriação sobre áreas públicas na busca de ‘conforto’ desvirtuou 

completamente a qualidade e ‘segurança’ no interior do ‘apartamento’. O morador deste 

‘apartamento’ evocou as palavras “terreno” e “gramado com flores” no teste de evocação 

na primeira pergunta do questionário. (vide anexo 1). Podemos perceber a contemplação 
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pelo ‘quintal’ associado à busca pela ventilação e iluminação através de ambientes mais 

arejados, abertos, externos, expostos ao Sol. No levantamento físico desta moradia 

constatamos seis ambientes sem ventilação e iluminação natural, são eles: área de serviço, 

cozinha, banheiro, quarto 01, sala de jantar e sala de estar, apenas o escritório, hall e 

quarto 02 possuem janelas. 

 

Figura 51: Formas de apropriação, apartamento nº x8 / bloco y8 



 113

Outro aspecto importante é a utilização da moradia como espaço para gerar 

recursos financeiros, grande parte da população de baixa renda utiliza a moradia para 

abrigar atividades de sustento econômico, localizando no seu interior diversos 

equipamentos. Muitos destes equipamentos como máquinas de costura, compressores, 

tornos, marcenarias etc, provocam diferentes efeitos aos moradores. Problemas mecânicos, 

como ruídos, vibrações e impactos são altamente prejudiciais a ‘saúde’ dos moradores. 

No apartamento nº x9 – bloco y9, figura 52, o morador realizou uma completa 

remodelação do ‘espaço’, construindo um bar, “boteco”, anexado a sua residência. As 

condições realmente são muito favoráveis: apartamento térreo localizado na esquina, 

dificuldade de geração de renda presente nesta população, além do conjunto não possuir 

pontos comerciais no seu interior apenas em sua periferia. Na entrevista foi constatado que 

esta família possui uma renda mensal aproximada de Dois mil reais - R$ 2.000,00, muito 

acima da média encontrada com Um mil e trezentos e oitenta reais – R$ 1.380,00 (4,6 

salários mínimos). Podemos perceber nas plantas que o bar passa a ocupar boa parte da 

moradia, mais de cinqüenta porcento.  
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Figura 52: Formas de apropriação, apartamento nº x9 / bloco y9 

Os levantamentos físicos realizados nas duzentas e uma moradias pesquisadas 

permitiram relacionar as questões pronunciadas nos questionários com a atual organização 

espacial dos ambientes internos. Constatamos inúmeras transformações de diferentes 

escalas e graus de resolução. Algumas intervenções conseguiram qualificar em 

determinados aspectos seus ‘apartamentos’. Porém, foi necessário invadir ‘espaços’ 

públicos ou interferir em determinadas questões que influenciam o estado de ‘saúde’ no 

interior da moradia, principalmente questões ligadas ao conforto ambiental. 

É necessária uma produção habitacional que respeite com grandeza as 

peculiaridades sociais de nossa população. Conceber moradias não se resume em atingir 
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metas numéricas, e sim, acolher um contingente humano. Além de colaborar no impulso 

deste indivíduo para um desenvolvimento psicológico e fisiológico adequado, e 

conseqüentemente para prosperidade coletiva da sociedade. 
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CAPÍTULO IV – RECOMENDAÇÕES E CONCLUSÕES 

 A utilização de métodos interdisciplinares que estudem aspectos presentes nos 

valores intrínsecos da população são extremamente auxiliadores para o alcance de 

processos sustentáveis na relação saúde e moradia. Quando penetramos no cotidiano da 

população através de vias subjetivas, apreendemos elementos que possibilitam um projeto 

habitacional de maior qualidade, e conseqüentemente mais saudáveis ao indivíduo. 

4.1 Recomendações 

 Ações políticas e conceitos técnicos não devem desconsiderar valores sócio-

culturais da população, que irá determinar após ocupação a forma de apropriação do 

ambiente construído. É extremamente importante estudarmos os valores empíricos 

atribuídos à moradia para que possamos projetar habitações mais coerentes aos desejos do 

usuário, a fim de proporcionar mais qualidade e bem estar à população. Percebemos que 

futuros projetos de conjuntos habitacionais devem atentar-se para estas questões, a fim de 

alcançar uma maior satisfação e conseqüentemente proporcionar melhores reflexos no 

desenvolvimento da saúde física e metal no interior da moradia. Segundo Santos: 

“(...) mais que um prédio, a habitação constitui um espaço de vida. Dentro do 

espectro de necessidades do morador existem exigências de ordem social, 

cultural e psicológicas expressas através de simbologias e valores individuais. 

(...) o que se pretendia solução, pela inadequação aos hábitos culturais, e às 

condições econômicas e sociais da população mais pobre levou ao agravamento 

do problema habitacional urbano (...)” (SANTOS, 1995, pág. 404). 

A Teoria das Representações Sociais foi um instrumento fundamental para coleta e 

análise de aspectos empíricos presentes na relação indivíduo e moradia. Através desta 

teoria analisamos relações sócio-culturais auxiliadas por vias lógicas científicas, 

interpretando elementos que são essenciais para a qualidade da saúde no interior dos 

ambientes construídos. 
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4.2 Conclusões 

As intervenções apresentadas no presente trabalho configuram uma pequena 

amostra do material coletado. Estas sintetizam as duzentas e uma moradias, que sofreram 

transformações semelhantes, algumas com casos específicos ou peculiares, mas 

mantiveram de modo geral o padrão apresentado. Através desse material foi possível 

estabelecer relações entre a representação social da moradia com a saúde do indivíduo, 

observando as formas pela qual o morador apropria-se do ambiente construído. E assim, 

contribuir de alguma forma no aprofundamento do conhecimento acerca das relações entre 

hábitos culturais e espaço construído inserido no atual contexto sócio-cultural da 

sociedade.  

A presente pesquisa pretende, entre outras coisas, chamar atenção dos profissionais 

da área como arquitetos e urbanistas sobre a diversidade das questões que permeiam o 

assunto moradia saudável. As palavras evocadas na primeira questão: casa, espaço, 

conforto, quintal e bem-estar, ajudam a estabelecer relações entre as expectativas 

empíricas desejadas com as manifestações construtivas realizadas. O conflito entre os 

resultados da representação social com as modificações registradas nos apartamentos 

explicitaram indícios para desvendar aspectos subjetivos vinculados aos desejos dos 

moradores em relação ao espaço. Observamos também que possuir uma casa, seja ela qual 

for, ainda é o mais importante para a população, porém este fato não pode justificar 

moradias litigiosas em determinados aspectos que influencia o desenvolvimento da saúde 

física e mental do indivíduo. 

Podemos observar no sistema periférico que as palavras: espaço, saúde, quintal e 

sossego estão relacionados ao sentido físico de um local. Estas se encontram muito 

próximas entre si, indicando que os moradores relacionaram de forma empírica a questão 

do espaço com o estado de saúde, além de evocar o quintal como uma solução para os 

problemas de conforto físico e mental presente nas moradias.  

As palavras que possuem caráter de sensação emocional pronunciados na 

representação social como: paz, sossego e tranqüilidade surgem através do desejo pelo 

espaço físico quintal, que subjetivamente é contemplado através da casa térrea. A 

solicitação empírica pela casa térrea ajudará a família a desenvolver uma vida com mais 
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saúde, possibilitando ambientes arejados, com jardins, árvores, mais espaço e sossego. 

Casa, o núcleo central da representação social, começa ganhar caráter devido estas 

análises, aprofundado o conhecimento científico arquitetônico. 

Percebemos a saliência, estabilidade e compartilhamento coletivo da solicitação 

pela casa térrea com quintal nos moradores do Pedro I, mas apesar de apresentar-se como 

uma indagação tipológica física, observamos aspectos simbólicos muito presente nas 

evocações. Sendo possível perceber nas visitas relações entre a qualidade do espaço físico 

e seus reflexos nos desejos emocionais dos moradores, interferindo no desenvolvimento de 

uma vida saudável. 

Como o objetivo foi focar as relações do espaço da moradia com a saúde, fez-se 

necessário buscar elementos ligados ao uso do espaço para compreender o por que das 

evocações, e assim, chegar nas deficiências ou eficiências presentes nos apartamentos do 

Pedro I. A conclusão deste material apresenta-se como um dado muito expressivo já que a 

necessidade de uma casa com quintal envolve uma imensidade de atributos, 

principalmente, relacionados a uma vida saudável. 

Percebemos que a padronização arquitetônica apresenta-se como um valioso 

veículo na racionalidade de produção, minimizando custos econômicos e tornando o 

processo construtivo mais prático e veloz. Porém, percebemos também no 

desenvolvimento do presente trabalho, que os critérios de padronização assumidos pelo 

BNH na implantação de inúmeros conjuntos habitacionais massificaram a produção com 

soluções arquitetônicas que deveriam ter sofrido um processo de avaliação. E 

conseqüentemente, um aperfeiçoamento na concepção espacial dos conjuntos 

habitacionais que ainda seriam construídos. Talvez, a fim de atender a enorme demanda do 

déficit habitacional no Brasil, o BNH tenha agido desta forma, com enorme velocidade de 

execução, mas desprovido de uma evolução cientifica arquitetônica em seus projetos. É 

importante afirmar, que o déficit habitacional ainda é presente no atual contexto social 

brasileiro, e não será a curto prazo que resolveremos este problema, e sim de uma forma 

lenta e evolutiva nos seus conceitos científicos. Respeitando parâmetros econômicos em 

conjunto às necessidades e expectativas da população para atingir o maior índice de 
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aceitação possível pelos moradores. Assim, estaremos dando inicio a um processo 

sustentável entre espaço projetado, indivíduo e saúde. 

Muitas vezes os profissionais esquecem que a vida ainda continua sendo uma 

rotina de afazeres, e a litigiosa busca pela redução de custo interfere no que é mais valioso 

para o homem, o estado de satisfação, bem-estar, felicidade e saúde. O projeto do Pedro I 

possui princípios científicos arquitetônicos, como conforto ambiental, equilíbrio estético, 

acessibilidade, segurança, etc. Observamos que o morador a fim de adequar o projeto as 

suas necessidades promove intervenções que prejudicam alguns destes princípios 

arquitetônicos. A permanente busca por mais conforto e espaço na moradia estimula 

intervenções espontâneas que afetam individualmente cada apartamento e 

conseqüentemente o conjunto todo. Neste processo, encontramos elementos associados 

diretamente ao desenvolvimento da saúde no indivíduo. Construções executadas que 

descaracterizam o projeto inicial afetando a integridade de sua funcionalidade, como 

ventilação e iluminação, por exemplo.  

 Conjuntos implantados nestes critérios, onde o principal objetivo é a quantidade de 

moradias sem as devidas preocupações qualitativas, estimulará a criação de ambientes 

desqualificados à saúde mental e física do indivíduo. Após alguns anos de ocupação, esta 

edificação titulada conjunto habitacional, se transforma numa “favela formal” devido às 

modificações na busca pela adequação do espaço. Uma obra projetada e construída por 

agentes do governo com o objetivo de implementar qualidade aos habitantes das “favelas 

informais” ou a qualquer outro cidadão, desvirtua-se da sua principal missão: proporcionar 

moradias qualificadas para a população. 

A representação social da moradia organizou vias de estudos possibilitando 

detalhar processos que participam do mundo empírico dos habitantes do Pedro I, inseridos 

numa lógica científica da psicologia social. Conseguimos então, analisar condutas sócio-

culturais que configuram a qualidade da moradia relacionada com o projeto implantado 

pelos profissionais do BNH, compreendendo antecedentes que estimularam as 

transformações pós-ocupação. Assim, foi possível captar elementos que possam colaborar 

na concepção de futuros projetos arquitetônicos de moradias, interferindo menos 

negativamente, no desenvolvimento da saúde, e estimulando a sociedade à alcançar um 
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processo sustentável nas concepções espaciais dos ambientes construídos, onde a moradia 

passe a colaborar no desenvolvimento humano das cidades. 
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ANEXOS 

Anexo 01: Questionário utilizado na pesquisa. 

Parte 1: Representações Sociais 
 
01. Diga 4 palavras que vêm à sua mente quando escuta a palavra MORADIA. Qual delas 

é a mais importante para você?        

  

02.Descreva sua moradia.  
 
 

03. Descreva o lugar onde você gostaria de morar.  
 
 

 
Parte 2: Avaliação dos Espaços 

04. Qual o lugar do seu apartamento que você mais gosta? Por que? 
 
 

05. Qual lugar do seu apartamento que você menos gosta? Por que? 
 
 

Parte 3: Uso dos Espaços 

06. Onde as crianças têm costume de brincar? (admite mais de uma resposta) 
 (  ) dentro do apartamento 
 (  ) em áreas comuns do prédio 
 (  ) em área de lazer do conjunto 
 (  ) na rua 
 (  ) outros. Especificar:      

07.Onde você passa suas horas de lazer? (admite mais de uma resposta) 
 (  ) dentro do apartamento 
 (  ) em áreas comuns do prédio 
 (  ) em área de lazer do conjunto 
 (  ) na rua 
 (  ) outros. Especificar:       

08. As opções de lazer do conjunto são suficientes? 
 (  ) sim 
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 (  ) não Por quê ?        
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Parte 4: Modificações dos Espaços 

09. Você fez alguma modificação no apartamento? 
(  ) sim (  ) não Onde Por quê 

   
   
   

10. Você pretende fazer alguma modificação no apartamento? 
(  ) sim (  ) não Onde Por quê 

   
   
   

11. Que melhorias você faria no conjunto? 
 
 

Parte 5: Saúde e Habitação 

12. Tem algum morador que sofra de alguma doença alérgica ou respiratória, como por 
exemplo, bronquite e asma? 
(  ) sim (  ) não Qual?         

13. Você vê alguma ligação desta doença com as condições ou ambientes do apartamento? 
(  ) sim (  ) não Qual?           

14. Alguém já se acidentou dentro de casa? 
(  ) sim  ( ) não   tipo:   local:   causa:    

Parte 6: Características Sócio-Econômicas dos Moradores  

15. É proprietário? (  )sim  (  )não  (  )alugado  (  )cedido 

16. Há quanto tempo moram no conjunto?       

17. Perfil dos moradores do apartamento: 
Residentes: Sexo 

(M/F) 
Idade Escolaridade Profissão Renda 

(SM) 
Tempo no 
conjunto

Onde 
morava 

Grau de 
parentesco 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
TOTAIS     

Parte 7: Levantamento fisco da moradia. 
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Anexo 02: Palavras coletadas no teste de evocação utilizando o termo MORADIA.  

Quest.  1ª palavra 2ª palavra 3ª palavra 4ª palavra 
1 *gente terreno crianca quintal 
2 insatisfacao *trabalho saude   
3 descanso sossego *paz tranquilidade 
4 *casa vizinho qualidade amizade 
5 morar-bem *casa quintal hortalica 
6 lugar-distante *sossego casa-mata   
7 morar-bem *casa quintal   
8 *melhorar-casa aumentar-sala quarto-proprio quarto-irmã 
9 conforto estabilidade *sossego seguranca 
10 lazer *seguranca saude comunidade 
11 *tranquilidade morar-bem sem-problemas   
12 habitacao casa saneamento *saude 
13 casa apartamento sofa *cozinha 
14 *casa comodos consertar vazamento 
15 quintal arrumada *saude   
16 *familia sitio trabalho   
17 *casa terreno apartamento laje 
18 *boa legal chato   
19 quintal sem-mosquitos *terreo casa 
20 casa *saude convivencia   
21 bem-estar *privacidade convivencia   
22 vizinho organizacao *seguranca conservacao 
23 desemprego *falta-moradia crianca-abandonada   
24 vizinho apartamento *escola loja 
25 propria tranquilo conjunto *seguranca 
26 *casa moveis cozinha   
27 *propria otima limpa condicoes 
28 *casa conforto espaco privacidade 
29 *moradores aluguel conta-luz conta-agua 
30 aluguel *casa dinheiro   
31 casa-ampla *seguranca conforto comercio-proximo 
32 morar-bem *conservar limpeza   
33 *habitacao razoavel dificil sem-regras 
34 *seguranca limpeza sem-luxo   
35 habitacao morar-bem *sentir-bem   
36 *lar residencia refugio   
37 descanso *lar casa   
38 rato *falta-espaco esgoto quente 
39 conforto espaco *manutencao   
40 *paz sossego lar arrumada 
41 morar-bem *quintal horta   
42 casa-boa *sossego tranquilidade   
43 *estabilidade profissao saude paz 
44 *tranquilidade morar-bem comercio transporte 
45 necessidade *famlia jardim   
46 *casa predio construcao   



 127

47 boa legal *sossegada estabilidade 
48 *propria segura localizacao espaco 
49 *tranquilidade conforto seguranca lar 
50 descanso tranquilidade *familia propria 
51 *bom ruim     
52 morar conjunto *independencia   
53 moradores conjunto *ambiente organizacao 
54 *apartamento vizinho praca   
55 tranquilidade *familia filho lazer 
56 agradavel *lar canto   
57 casa falta-moradia *favela   
58 *vizinho bairro casa local 
59 morar-bem casa *limpeza   
60 *casa apartamento lar   
61 *propria seguranca lazer cultura 
62 *tranquilo jardim movimentado   
63 bem-estar conforto *qualidade   
64 *qualidade espaco liberdade barulho 
65 *casa abrigo apartamento bom 
66 melhorias *casa espaco   
67 estabilidade condicoes-financeiras *responsabilidade   
68 bem-estar *tranquilidade lar   
69 *conforto seguranca carinho tranquilidade 
70 violencia *casa seguranca   
71 chao parede *teto moveis 
72 cabana teto *lar   
73 residencia *familia moveis   
74 *familia descanso paz lazer 
75 dona-casa *responsabilidade     
76 conforto *tranquilidade paz   
77 *conquista sonho realizacao tranquilidade 
78 *convivencia teto saude   
79 *boa otima casa   
80 *seguranca conforto sossego tranquilidade 
81 limpeza conforto *tranquilidade paz 
82 casa apartamento moveis *familia 
83 conjunto *quintal casa   
84 pessimo *bagunca limpeza   
85 *seguranca tranquilidade conforto saude 
86 *casa quintal saude   
87 *lar descanso sono   
88 casa apartamento *terreno construcao 
89 *morar-bem espaco apertado   
90 agua luz conforto *limpeza 
91 *ruim falta-espaco liberdade   
92 *casa apartamento apertada   
93 *propria bom-local fresca   
94 essencial *familia vida   
95 bom-local vizinho limpeza *bem-estar 
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96 necessidade       
97 *casa apartamento barraco   
98 bem-estar familia espaco *seguranca 
99 propria espaco *familia   

100 apartamento casa *qualidade   
101 casa *cozinha descanso   
102 sentir-bem morar-bem *descanso   
103 morar-bem *propria casa suburbio 
104 familia crianca casa *parceria 
105 viver-bem *salario familia   
106 *familia organizacao dinheiro   
107 limpeza *organizacao saneamento amizade 
108 familia lar uniao *paz 
109 lar familia conforto *tranquilidade 
110 morar-bem *lar refugio   
111 bem-estar       
112 casa privacidade falta-convivencia *melhorias 
113 casa *terreno quente   
114 vizinho limpeza *aluguel   
115 casa comida *saude trabalho 
116 conforto familia salario *saude 
117 falta-moradia       
118 *casa apartamento kitnet   
119 habitacao endereco *contas   
120 *casa habitacao terreno lar 
121 *lar jardim casa   
122 *posto-medico predio     
123 conforto *seguranca familia limpeza 
124 familia seguranca *casa   
125 *casa sala cozinha   
126 conjunto creche campo-futebol *faculdade 
127 avô *familia     
128 casa comida conforto *familia 
129 propria morar-bem *colegio-perto lazer-crianca 
130 *morar-bem bem-estar casa   
131 necessidade *seguranca paz   
132 reforma *conforto sossego trabalho 
133 descanso prazer *alegria   
134 *casa falta-luz falta-agua conta-telefone 
135 *vizinho aborrecimento familia crianca 
136 *seguranca bem-estar economia   
137 *casa apartamento terreno lote 
138 pessoas familia trabalho *emprego 
139 aluguel condominio *propria contas 
140 aluguel pessoas lugar *precario 
141 *dificuldade casa paz   
142 morar-bem *organizacao     
143 *casa apartamento manutencao   
144 aluguel apartamento *espaco crianca 
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145 seguranca       
146 incendio *limpeza mendigo   
147 conforto *estabilidade dinheiro   
148 morar-bem conforto *sossego seguranca 
149 *familia festas amigos   
150 uniao limpeza convivencia *paz 
151 sem-violencia *morar-bem precaria   
152 higiene limpeza educacao *tranquilidade 
153 *morar-bem lar poeira   
154 propria *decente estabilidade   
155 propria       
156 ceab falta-conviveo *ruas-escuras   
157 *conforto estabilidade     
158 *casa quintal arvore espaço 
159 casa pessoas *familia rua-asfaltada 
160 saneamento *hospital comercio escola 
161 morar-bem limpeza *organizacao   
162 habitacao *convivencia apartamento lazer 
163 comercio escola *igreja lazer 
164 residencia *casa edificio   
165 morar-bem *seguranca arvore   
166 *casa apartamento predio   
167 *teto lazer     
168 casa *familia problemas dinheiro 
169 bem-estar       
170 *teto janela agua   
171 casa-feliz amor *saude   
172 morador *morar-bem descanso   
173 lar *teto seguranca briga 
174 casa       
175 casa *lar apartamento refugio 
176 *casa terreno imovel kitnet 
177 bem-estar *saneamento familia natalidade 
178 abrigo *casa saude   
179 casa *familia     
180 casa *lar dinheiro   
181 quarto *cozinha espaco pequeno 
182 casa *sossego lar   
183 falta-moradia *casa quintal   
184 lar *bem-estar convivencia   
185 *lar recinto habitacao   
186 sem-violencia *sossego     
187 moradores-rua *falta-casa tranquilidade espaco 
188 *casa habitacao quintal   
189 lar *familia     
190 *casa confortavel     
191 casa conforto     
192 casa lar quital   
193 casa       
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194 quital casa saude   
195 casa sentir-bem     
196 descanso casa tranquilidade   
197 familia casa     
198 espaço casa quital jardim 
199 casa segurança lazer   
200 própria casa     
201 casa lar tranquilidade   

Anexo 03: Questionário de dupla negação, confirmação do núcleo central. 

1 - Pode-se pensar em moradia sem se pensar em casa? 
(  ) Sim, pode-se 
(  ) Não, não se pode 
(  ) Não sei dizer 

2 - Pode-se pensar em moradia sem se pensar em apartamento? 
(  ) Sim, pode-se 
(  ) Não, não se pode 
(  ) Não sei dizer 

3 - Pode-se pensar em moradia sem se pensar em conforto? 
(  ) Sim, pode-se 
(  ) Não, não se pode 
(  ) Não sei dizer    

4 - Pode-se pensar em moradia sem se pensar em família? 
(  ) Sim, pode-se 
(  ) Não, não se pode 
(  ) Não sei dizer 

5 - Pode-se pensar em moradia sem se pensar em lar? 
(  ) Sim, pode-se 
(  ) Não, não se pode 
(  ) Não sei dizer 

6 - Pode-se pensar em moradia sem se pensar em morar-bem? 
(  ) Sim, pode-se 
(  ) Não, não se pode 
(  ) Não sei dizer 


