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Resumo
Este trabalho destaca a importância 

das escolhas projetuais e a sua influência 
na promoção da qualidade de vida a partir 
do projeto de uma residência universitá-
ria, unindo o projeto de espaços públicos 
e privados, com diversidade de usos e ho-
rários de funcionamento. No programa de 
uma moradia universitária além dos dor-
mitórios é importante buscar a qualidade 
dos espaços e serviços fornecidos para os 
moradores para melhorar as atividades co-
tidianas do morar e incentivar as relações 
sociais, assim como as com a própria uni-
versidade. Ao final será apresentado um 
projeto de moradia universitária baseado 
nos conceitos estudados ao longo desta 
pesquisa. 
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This work highlights the importance 
of design choices and their influence in the 
promotion of quality of life from the de-
sign of a university residence, uniting the 
project of public and private spaces, with 
different uses and working hours. In the 
program of a university residence beyond 
the dormitories it is important to seek the 
quality of the spaces and services provi-
ded for the residents to improve the daily 
activities of housing and to encourage so-
cial relations, as well as with the universi-
ty itself. At the end, a university housing 
project will be presented based on the con-
cepts studied throughout this research.

Abstract
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Este trabalho pretende refletir sobre a 
importância da arquitetura nas residências 
universitárias e busca interpretar as relações 
qualitativas entre as propostas projetuais e o 
ambiente edificado, assim como sua inserção, 
programa e importância no contexto da vida 
acadêmica. A aproximação do tema deve-se a 
uma experiência pessoal de morar a uma dis-
tância considerável da Universidade Presbite-
riana Mackenzie e realizar diversas tentativas 
para encontrar habitações a preços condizen-
tes com as condições e infraestrutura do local. 

O primeiro capítulo demostra que assim 
como outros edifício residenciais a moradia 
universitária deve se articular com o seu entor-
no imediato através de sua inserção em uma 
trama urbana, qualificando o espaço no qual o 
projeto foi inserido, sua relação com os comér-
cios e serviços do seus arredores, além de sua 
relação direta com as próprias universidades.

O segundo capítulo aborda os aspectos re-
lacionados ao caráter habitacional da moradia 
estudantil as quais o projeto de arquitetura 
deve seguir para se distanciar do formalismo 
de um edifício institucional. Com este propósi-
to foram analisados os aspectos institucionais 
os quais devem ser evitados, os acessos e cir-

culações, o aspecto exterior do edifício, a sua 
materialidade, as demarcações privadas carac-
terísticas do ambiente habitacional, além da 
flexibilidade das tipologias das habitações.

O terceiro capítulo engloba as característi-
cas funcionais da habitação estudantil, as áre-
as de repouso, estudo e convívio, cruciais nesta 
tipologia habitacional, as áreas de preparo de 
refeições, as possíveis formas de implantação 
no edifício e as diferentes formas de distribui-
ção das instalações sanitárias.

O quarto capítulo apresenta as questões 
sociais acerca da moradia universitária e os 
aspectos projetuais que interferem na sociabi-
lidade. As configurações espaciais dos dormi-
tórios para as diversas funções do dia-a-dia, os 
espaços de convívio projetados e acidentais.

O quinto capítulo aborda algumas referên-
cias projetuais utilizadas para a realização do 
projeto apresentado no capítulo sete. Por fim 
são consideradas as relações entre o as propos-
tas projetuais e o projeto de fato.
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1 | ASPECTOS QUALITATIVOS DA 
MORADIA ESTUDANTIL
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1.1 Vizinhança

Assim como qualquer outro progra-
ma funcional o edifício projetado para 
residência Universitária tem como dever 
articular suas vias de acesso e penetra-
ção com o entorno imediato para que 
possa ser inserido dentro de uma trama 
urbana, colaborando assim para a quali-
ficação espacial da área onde é inserido.

 Para que se possa entender e auxi-
liar na configuração espacial o arquiteto 
deve entender de forma clara as imposi-
ções do determinado grupo social e suas 
relações com o ambiente urbano e esta-
belecer um desenho não fragmentário 
que auxilie suas relações com o entorno.

Os alojamentos universitários, assim 
como qualquer outro núcleo residencial 
urbano, não devem carecer das mesmas 
prerrogativas qualitativas. Para isto de-
ve-se relembrar o aspecto multifuncional 
do bairro com o objetivo de ampliar os 
motivos e os horários de funcionamento, 
garantido uma maior quantidade de pes-

soas que se aproprie do espaço tornan-
do-o mais agradável e seguro.

A calçada por si só não é nada. É 
uma abstração. Ela só significa algu-
ma coisa junto com os edifícios E ou-
tros usos limítrofes a ela ou a calçada 
próxima(...) as ruas e as calçadas, 
principais locais públicos de uma ci-
dade, são seus órgãos mais vitais(...) 
se as ruas de uma cidade parecerem 
interessantes, a cidade parecerá in-
teressante; se elas parecerem monó-
tonas, a cidade parecerá monótona. 
(JACOBS, 2003 ,p.29)

 As ruas são muito mais que ape-
nas locais de locomoção para os veículos 
e as calçadas – a qual cabe as pessoas 
– são muito além de apenas um espaço 
de deslocamento para os pedestres. Elas 
servem para diversos fins tão fundamen-
tais como a própria circulação. A calçada 
é um espaço público de socialização e de 
encontro de pessoas que não se conhe-
cem de forma intima, porém é um espa-
ço de contato interessantes e fundamen-
tal à cidade.
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de casa em horários diferentes e es-
tejam nos lugares por motivos dife-
rentes, mas sejam capazes de utilizar 
boa parte de sua infraestrutura. (JA-
COBS, 2003, p.167)

Além das características de multifun-
cionalidade (Figura 01) e na articulação 
do projeto com a cidade, sua inserção 
urbana e a compreensão de seu entorno 
imediato, deve-se pensar na necessida-
de de se estabelecer uma distinção en-
tre os espaços públicos e privados para 
garantir o zelo pelo espaço. Hertzberger 

 Outra característica muito rele-
vante de um espaço multifuncional é o 
seu atributo de segurança urbana. As 
calçadas movimentadas em diversos ho-
rários por pessoas realizando atividades 
variadas garantem que os usuários se 
sintam mais seguros e protegidos.

O distrito, é sem dúvida o maior 
número possível de segmentos que 
o compõem, deve atender a mais de 
uma função principal; de preferência 
a mais de duas. Estas devem garan-
tir a presença de pessoas que saiam 

FIGURA 01. Uso misto - Eixo de extruturação urbana
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manutenção é assumida coletivamente. 
O espaço privado é um espaço cuja res-
ponsabilidade de manter é assumida por 
um determinado grupo ou pessoa e seu 
aceso é controlado. Deste modo a per-
cepção destas áreas distintas deve ser 
evidente.

As áreas comerciais localizadas nos 
arredores das unidades habitacionais 
atuam como uma conexão entre público 
e privado, permitindo que qualquer um 
possa frequentar. (Figura 02). O projeto, 
por conseguinte, pode condicionar o tra-
jeto rua-alojamento para que o percurso 

(1999) enfatiza que embora tal distinção 
seja necessária, esta deve ser realizada de 
forma gradual entre os ambientes exter-
nos e internos que envolvem o edifício.

1.2 Comércio e 
Serviços

Segundo Hertzberger (1999) os con-
ceitos de público e privado poder ser tra-
duzidos em “coletivo” e “individual”. O 
espaço público é aquele acessível a qual-
quer um em qualquer momento e sua 

FIGURA 02. Av. Mayo - Uso misto

1.2 Comércio e Serviços
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Tais fatores colaboram com um gran-
de problema deste tipo de habitação que 
é o isolamento dos estudantes. Assim as 
moradias estudantis devem seguir um 
programa na intenção de minimizar os 
efeitos causados pela implantação desfa-
vorável. Desta forma o projeto arquite-
tônico deve levar em consideração, não 
apenas as necessidades básicas do mo-
rar, mas também as relações específicas 
presentes neste tipo de habitação.

As alternativas para enfrentar o 
problema da solidão e do isolamen-
to variam entre a transformação do 
apartamento em um espaço de convi-
vência e a organização de atividades 
de lazer diversificadas que possam 
se constituir numa oportunidade de 
socialização. (LARANJO.T.H,SOA-
RES.C.B 2010)

seja visível e possa se tornar ponto de en-
contro daqueles que o utilizam.

Jacobs (2003) acrescenta que as lojas 
e principalmente bares e restaurantes lo-
calizados próximos as áreas residências 
em decorrência de sua atividade noturna 
inibem atos de vandalismo garantindo 
uma maior segurança no espaço público.

As presença destes comércios e servi-
ços próximos aos edifícios de habitação 
estudantil, além de serem benéficos ao 
uso corriqueiro são locais alternativos 
para convívio dos próprios moradores 
e complementam as áreas do projeto da 
habitação. 

1.3 Distância da Uni-
versidade  

Outro ponto fundamental sobre a in-
serção urbana da habitação estudantil no 
contexto nacional, é que as instalações 
dos campos universitários são, muitas 
vezes, distantes dos centros consolida-
dos e, portanto, distantes de transporte 
público, equipamentos de lazer e saúde. 

1.3 Distância da Universidade
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2 | MORADIA ESTUDANTIL: 
CARATER HABITACIONAL
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como sagrados e imutáveis, mas pode 
haver condições em que os indivíduos 
espontaneamente os modifiquem. Logo 
tais características institucionais podem 
ser suavizadas por meio de estratégias 
projetuais e por elementos que com-
põem o espaço.

2.2 Acessos e Circu-
lações

A conformação do espaço de acesso 
e circulação, associados ao ambiente re-
sidencial estudantil são fatores impor-
tantes e muito influentes na percepção 
do espaço. Longos corredores, fechados 
em ambos os lados são apontados como 
catalizadores do anonimato e associa-
dos a características negativas, por mais 
frequente que esta composição espacial 
seja.

(...) ao sair das escadarias o visi-
tante ou morador depara-se com um 
longo corredor central, não muito 
convidativo, que se estende do pri-
meiro ao ultimo apartamento, tendo 
apenas duas aberturas por andar ao 

 Aspecto Institucion-
al

Segundo Thomsen (2007) habitação 
institucional é uma habitação edifica-
da para um determinado grupo, quase 
sempre temporária e vinculada a uma 
instituição. Este tipo de habitação tem 
como característica o fato de o mora-
dor ter pouco controle sobre o ambiente 
ocupado, regido por normas administra-
tivas, além de uma organização espacial 
similar aos demais edifícios. Assim, sem 
a interferência de um projeto de arqui-
tetura os componentes construtivos ob-
servados nos edifícios não residenciais 
serão também observados nos edifícios 
habitacionais. 

O projeto deve levar em consideração 
a manifestação física do morar e quan-
do confrontado com as expectativas dos 
estudantes universitários, ele deve cum-
prir e potencializar as possibilidades de 
uso e apropriação. 

Para Sommer (1973) os ambientes 
institucionais são geralmente aceitos 

2.1 Aspecto Institucional

2.2 Acessos e Circulações
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2.3 Aspecto exterior

Outro aspecto muito importante para 
a atratividade do edifício é o aspecto ex-
terior do edifício e o desenho e a compo-
sição das fachadas. Quando projetadas 
elas devem buscar reduzir a associação 
institucional, evitar a monotonia e a re-

seu final. A atual configuração dos 
pavimentos(...) cria uma sensação de 
clausura no interior do longo corre-
dor (JUNIOR, 2003).    

As formas de acesso e circulação das 
habitações estudantis não se diferem de 
forma muito diferente de uma habitação 
comum. Assim a conformação espacial 
deste devem ser projetadas de forma que 
não se tornem espaços meramente de 
passagem, pouco convidativos a outras 
atividades e interações sociais. Corredo-
res muito estreitos e fechados de ambos 
os lados, sem iluminação natural, assim 
como materiais e mobiliários padroniza-
dos tornam estes ambientes deficientes e 
são geralmente associadas as caracterís-
ticas negativas na conformação espacial 
das habitações estudantis. (Figura 03)

FIGURA 03. Bjonsen, corredor 
  

2.3 Aspecto exterior
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2.4 Materialidade

Um ponto simples, porém, interes-
sante é a influência da cor das superfícies 
na percepção do espaço. A ambientação 
monocromática dos edifícios institucio-
nais não pode ser a mesma do edifício 
habitacional, o qual também não deve 
ter padronização dos matérias de acaba-
mento. 

O simples recobrimento das áreas 
de uso comum com matérias e cores di-
ferentes evita a associação destas áreas 
com as de uso institucional, tornando o 
ambiente mais acolhedor. Tais estraté-
gias podem ser observadas no Pomona 

petição, reduzindo a impessoalidade e 
aumentando a sensação de pertencimen-
to do estudante com a moradia.

A solução pavilhonar do movimento 
moderno, muito observada em edifícios 
institucionais deve ser evitada e deve se 
pensar em composições com dimensões 
reduzidas e fragmentadas. Desta forma a 
composição das fachadas assim como a 
composição volumétrica faz-se mais in-
teressante (Figura 04 e 05).

FIGURA 04. Volumetria Tietgen Dormitory

FIGURA 05. Praça Tietgen Dormitory

2.4 Materialidade
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2.5 Demarcações 
Privadas

A personalização dos ambientes dos 
dormitórios revelado pela pesquisa de 
Thomsen (2007), nas pesquisas de Som-
mer (1973) e Pride (1999), revelam a 
importância da capacidade de personali-
zação dos ambientes de uso pessoal e da 
expressão de sua identidade no interior 
da unidade habitacional. 

O espaço a princípio idêntico a todos, 
explicita a tentativa de expor uma per-
sonalidade individual, ainda de forma 
temporária, na tentativa de sinalizar o 
espaço individual. Porém tais iniciativas 
são muitas vezes coibidas pelos regimen-
tos internos, na tentativa de não se tor-
nar incômodos aos futuros moradores. 
Assim o dormitório deveria acomodar 
espaços de personalização de fácil recon-
versão ao estado inicial. 

O sentimento de pertencimento do 
espaço público também é de extrema 
importância para a manutenção e con-
servação dos espaços compartilhados, 

Student House, projetado pelo arquiteto 
Whiney Wyatt, 2011. (Figura 06)

\

FIGURA 06. Pomona student house

2.5 Demarcações Privadas
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jeto deve ter uma elaboração pensando 
em minimizar as sensações de ambientes 
institucional e quando for possível, ten-
tar camufla-los e retirar do campo visual 
no trajeto para os dormitórios.                        

2.6 Flexibilidade das 

Outra questão de extrema importân-
cia, porém não se diz respeito as áreas 
comuns do edifício, são as próprias uni-
dades habitacionais. As características 
dos dormitórios podem o aproximar ou 
o distanciar de um ambiente agradável 
dependendo de seu projeto e de sua con-
formação espacial. Assim, as disposições 
das unidades podem influenciar muito 
na percepção do espaço e influenciar na 
forma como ele o é percebido.

Logo o projeto deve oferecer opções 
diferenciadas de plantas de dormitórios 
com opções variadas de equipamentos 
de serviço, instalações sanitárias e nú-
meros de ocupantes variados, reduzindo 

como os corredores e os espaços de aces-
so. A percepção destes espaços depende 
principalmente da maneira em que são 
supervisionadas, conservadas e como se 
dá o controle de acesso.

Segundo SCOARIS (2012) A possi-
bilidade de ocupação privada do espaço 
comum sem a preocupação latente com 
a integridade dos objetos alocados ou de 
um expressivo trânsito de pessoas es-
tranhas ao grupo nas porções espaciais 
por ele supervisionadas, se mostra mais 
atrativas à inclinação individual sobre os 
espaços comuns próximos ou contíguos 
as unidades privativas.

Nestes espaços deve-se evitar a ex-
posição direta dos equipamentos de se-
gurança com o intuito de reduzir a sua 
associação com edifícios institucionais 
e, portanto, afastar o sentimento de per-
tencimento do uso residencial, devido a 
sua usual presença nos edifícios de cará-
ter institucional.

Segundo Pride (1999) a aproximação 
do ambiente residencial tradicional, po-
dem reduzir os atos de vandalismo nas 
edificações institucionais. Assim o pro-

2.6 Flexibilidade das 
habitações
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assim o formalismo e aumentado a capa-
cidade de receber diferentes moradores 
com necessidades diferentes.

Tais características são observadas 
no projeto de Avar Alto para o Massa-
chusetts Institute of Technology M.I.T, 
Cambridge, EUA. O projeto possui 43 
dormitórios por andar sendo 22 deles di-
ferentes. Assim o Alto além de acomodar 
as plantas de forma a se encaixarem na 
volumetria desejada, permitiu a variação 
dos tamanhos e composições das unida-
des.(Figura 07)

FIGURA 07. Baker house Planta pavimento tipo
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3 | MORADIA ESTUDANTIL: 
ASPECTOS FUNCIONAIS
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Apesar das diferenças entre as ativi-
dades de uma residência universitária e 
as de uso residencial doméstico, algumas 
funções são de esferas comuns. As ativi-
dades de repouso pessoal, estudo, lazer 
refeições higiene pessoal, tratamento de 
roupas, são comuns de ambos projetos. 
Todavia podemos analisar cada ativida-
de de maneira diferenciada em cada uma 
das tipologias projetuais.

3.1 Áreas de repou-
so, estudo e convívio

Uma das principais prerrogativas 
para o projeto de arquitetura de uma mo-
radia estudantil está no custo construti-
vo, o qual deve ser o menor possível pelo 
fato do estudante não conseguir dispor 
de muitos recursos financeiros. Assim 
muitos projetos de arquitetura realizam 
em sua grande maioria moradias com-
partilhadas com o objetivo de reduzir o 
custo construtivo aumentando o número 
de dormitórios com a menor área possí-
vel. Porém tal redução muitas vezes aca-

É muito importante compreender 
que as características ligadas aos aspec-
tos funcionais não são conferidas apenas 
pelo projeto de arquitetura e por suas 
questões programáticas. A determinação 
dos espaços necessários e mobiliário são 
apenas uma parte dos aspectos funcio-
nais relacionados à habitação estudantil. 
As questões relacionadas as caracterís-
ticas funcionais devem levar em conta 
outras prerrogativas, tais como onde o 
projeto está inserido, qual sua relação 
com o entorno, quais as características 
de sua vizinhança, entre outros aspectos 
que podem influenciar no programa e 
nas necessidades funcionais de cada ha-
bitação estudantil.

Cada projeto de habitação estudantil 
deve ser único, porém deve ser orienta-
do de perto por diretrizes programáticas, 
levando em conta os aspectos sensíveis 
de cada local e das necessidades de cada 
projeto. Assim cada tipo de alojamento 
será pensado de forma a suprir as ques-
tões funcionais e seguir estratégias de-
pendendo das situações específicas.

3.1 Áreas de repouso, estudo 
e convívio
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possível preparar refeições de forma si-
multânea sem causar indisposições en-
tre os usuários. O número de assentos 
assim como o de bancadas, pias, fogões e 
geladeiras devem ser equivalente ao nú-
mero de usuários e deve permitir alocar 
eventuais convidados, além de possibili-
tar uma fácil manutenção e higienização 
dos equipamentos. (Figura08)

ba sendo equivalente ou superior a área 
destinada apenas um estudante.

Logo deve-se pensar maneiras alter-
nativas para elaboração do projeto de 
dormitório o qual é o alvo das principais 
queixas relacionadas a tal tipo de habi-
tação. 

O dormitório além de ser a área de 
maior permaneça é também uma das 
principais áreas de estudo e elaboração 
de projetos e deve ser prioritária na ela-
boração do projeto dos dormitórios. 

Além das áreas de repouso e estudo 
deve se pensar nas áreas de convívio fora 
e dentro dos dormitórios. Assim os dor-
mitórios podem ser pensados de forma 
que os mesmos se tornem espaços de 
convivência durante o dia.

3.2 Preparo de Re-
feições

Um dos maiores espaços de convi-
vência na moradia estudantil está no 
preparo das refeições. Assim deve ser 
projetado com cuidado para que seja 

FIGURA 08. Tietgen Dormitory 
   Preparo de refeições

3.2 Preparo de Refeições
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versidade de São Paulo CRUSP, projeto 
referência indicado no Capítulo 5. (Figu-
ra 09)

3.3 Instalações San-
itárias

Quando o projeto de arquitetura não 
prevê instalações sanitárias individuais 
PRIDE (1999) recomenda o comparti-
lhamento de três pessoas a cada uma 
pia, chuveiro e um vaso sanitário e até 
no máximo de cinco. Isto garante uma 
maior assepsia devido ao acesso restrito, 
comparado aos sanitários compartilha-
dos por diversas pessoas.

O projeto também deve prever a ne-
cessidade de ser instalada mobiliário 
para acomodar itens de higiene pessoal, 
tais como shampoo, condicionador, sa-
bonete, toalhas, entre outros, para todos 
moradores de forma conjunta. 

Outra estratégia de projeto para ins-
talações sanitárias é a separação dos 
equipamentos para possibilitar a utiliza-
ção simultânea, possibilitando maior fa-
cilidade de compartilhamento e evitando 
maiores incômodos aos moradores. Tais 
características podem ser observadas no 
projeto do Conjunto Residencial da Uni-

FIGURA 09. Perspectiva sanitário CRUSP  
 

3.3 Instalações Sanitárias
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FIGURA 10. Planta baixa sanitário CRUSP 
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CAPÍTULO 4| MORADIA 
ESTUDANTIL:  POTENCIAL DE 

SOCIABILIDADE
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de repouso. Ele é responsável por uma 
série de outras atividades tais como la-
zer, estudo e convívio social.

Um quarto de dormitório uni-
versitário deve atender a diferentes 
tipos de necessidades. Não pode-
mos pensar nele apenas como local 
de estudo. É também a área de que 
o estudante dispõe para dormir e, na 
maioria dos casos, seu principal local 
social.  SOMMER (1973, p.177).

 Por conseguinte, os dormitórios 
devem ser desenhados de forma a pos-
sibilitarem a transformação do espa-
ço para diversos fins com o objetivo de 
transformar o espaço de acordo com as 
necessidades de cada ocasião. Camas 
localizadas de lados opostos podem ser 
transformadas em sofás, mesas de traba-
lho podem ser utilizadas como cômodas 
e até apoio para tvs e aparelhos eletrôni-
cos, etc. 

 Móveis fixos sob medida podem 
por mais interessantes na organização 
do espaço, podem de maneira despropo-

SCOARIS (2012) diz que o projeto 
de arquitetura não pode partir do pres-
suposto fictício de coletividade onde o 
evento de encontro e lazer se dá em am-
bientes pré-determinados em projeto. 
Esta ideia de coletividade genérica onde 
os padrões de comportamento são inva-
riáveis pode prejudicar as decisões e to-
madas de decisões projetuais.

O que se quer dizer é que o fenô-
meno da sociabilidade se estrutura 
em um conjunto de fatores que, mui-
tas vezes, tem um potencial operacio-
nal infinitamente superior as dispo-
sições arquitetônicas (...) nos limites 
da prática profissional do arquiteto, 
apresentar disposições espaciais que 
tem por objetivo potencializar a in-
teração entre os moradores das re-
sidências universitárias. SCOARIS 

(2012, p.100).

4.1 Dormitório como 
Espaço de Convívio

Os dormitórios das residências estu-
dantis são muito mais que apenas locais 

4.1 Dormitório como Espaço 
de Convívio
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de acesso e ou percurso para facilitar sua 
manutenção e para que se torne o espaço 
mais intimista.

4.3 Espaços Aciden-
tais

Os espaços acidentais não são espa-
ços projetados com finalidade específica, 
mas de possibilidades de utilização de 
mobiliário, equipamento ou até elemen-
tos construtivos posicionados de forma 
intencional para a interação social. Cor-
redores, halls, são locais não apenas fun-
cionais, mas também espaços onde rela-
ções socias podem ser iniciadas de forma 
informal e permitir a interação entre os 
moradores. 

Independentemente de não garantir 
a consolidação destes lações afetivos, es-
tes espaços são relevantes pois mostram 
a relação positivas entre as tomadas de 
projeto e as relações sociais provindas 
das mesmas, pois fomentam a relação 
no ambiente da moradia estudantil entre 
pessoas de diferentes gênese. 

sitada enrijecer as atividades sociais nos 
dormitórios. Portanto além do projeto 
de arquitetura, o seu mobiliário deve ser 
pensado de forma específica para tal ca-
tegoria de habitação de forma a contri-
buir com as devidas variações de uso e 
ocupação do espaço.  

Assim como o posicionamento das 
camas, as mesas, cadeiras, sofás, escri-
vaninhas, criados mudos, todos devem 
possibilitar diversas configurações além 
da determinada em projeto, reduzindo 
desta forma o formalismo e a impessoa-
lidade dos ambientes. 

4.2 Espaços de Con-
vívio

Além dos espaços de convívio no es-
paço dos dormitórios, deve-se pesar na 
possibilidade de espaços de convivên-
cia e socialização nos arredores destes, 
prevendo áreas para aglutinação social e 
estruturas para acomodação de tais ati-
vidades, com mobiliário adequado para 
evitar a sua subutilização. Entretanto 
tais área devem possuir uma delimitação 

4.2 Espaços de Convívio

4.3 Espaços Acidentais
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CAPÍTULO 5 | REFERENCIAL 
PROJETUAL
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nitária segmentada, permitindo o uso si-
multâneo dos equipamentos. Cada uni-
dade foi projetada para três estudantes 
e a cada pavimento ainda possuía uma 
copa e uma sala de estar. 

Na planta tipo é possível observar a 
atividade projetual com a intenção de in-
centivar a confraternização entre os mo-
radores através da varanda compartilha-
da entre os moradores dos dormitórios 
adjacentes. (Figura 11)

Arquiteto: Eduardo Kenesse de 
Mello, joel Ramalho Júnior e Sidney Oli-
veira. 

Ano do projeto: Se atrapalha né 1961 

Localização: Cidade Universitária 
Armando Salles de Oliveira, São Paulo, 
SP, Brasil 

O conjunto residencial da Universida-
de de São Paulo, inicialmente projetado 
para alocar atletas dos Jogos Pan-Ame-
ricanos de 1963, pioneiro na utilização 
de elementos pré-fabricados no país, é 
composto por nove volumetrias com seis 
pavimentos cada, com acessos cobertos, 
protegidos do sol e da chuva, conectados 
com espaços arborizados e áreas cober-
tas sobre pilotis. (figura 12 e 13)

Os apartamentos eram compostos 
por uma área de estudos, um ambiente 
de repouso, além de uma instalação sa-

FIGURA 11. Perpectiva térreo 
  

5.1 Conjunto Habitacional da 
Universidade de São Paulo 
CRUSP
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FIGURA 12. Perspectiva Conjunto CRUSP

FIGURA 13. Perspectiva aérea CRUSP
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5.2 Pavilhão Suiço

Arquiteto: Le Corbusier 

Ano do projeto: 1931

Localização: Fondation Suisse, 7 
Boulevard Jourdan, França

O programa foi distribuído em térreo 
mais quatro pavimentos. O térreo sob 
pilotis abrigava as atividades mais pú-
blicas, de acesso comum a todos, os pa-
vimentos do primeiro ao terceiro eram 
compostos por unidades simples com 
uma instalação sanitária. No quarto pa-
vimento está localizado os equipamentos 
de uso comum dos moradores, espaço de 
lazer, convívio e apoio. (Figura 15)

O projeto é uma referência modernis-
ta e utiliza as os pontos do modernismo: 
térreo sob pilotis, fachadas livres, janela 
em fita. (Figura  14 e 16)

FIGURA 14. Perspectiva Pavilhão Suiço

5.2 Pavilhão Suiço

FIGURA 15. Planta Baixa Pavilhão Suiço
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FIGURA 16. Pavilhão Suiço 1934. 
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a dimensão de seus oito pavimentos e 
realiza de forma interessante a transi-
ção entre espaço público e privado. Aalto 
também utiliza de forma precisamente 
as escolhas de matérias de revestimento 
onde os revestimentos do pavimento tér-
reo são os mesmos dos corredores inter-
nos. (Figura 17 e 18)

5.3  MIT Baker 
House Dormitory 

Arquiteto: Avar Alto 
Ano do projeto: 1948
Localização: Cambridge, Estados 

Unidos

 O projeto é formado por 43 dor-
mitórios por andar sendo 22 deles de 
configurações diferentes totalizando 
duzentos e cinquenta unidades duplas e 
individuais, com a intenção de aumentar 
a quantidade de dormitório com a vista 
voltada para o rio o qual o projeto foi im-
plantado formando uma curva sinuosa, 
onde os dormitórios foram implantados. 
Do outro lado estão as áreas de apoio e 
serviço. (Figura 19)

 As opções variadas de dormitó-
rios diferenciados assim como os equi-
pamentos diminuem o formalismo e as 
características do edifício institucional. 
A forma de como o edifício toca o solo 
e as relações com a escala também são 
um dos destaques do projeto, pois reduz 

5.3  MIT Baker House 
Dormitory 
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FIGURA 17. Imagem corredor interno FIGURA 18. Imagem circulação vertical

FIGURA 19.  Imagem MIT Baker House
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CAPÍTULO 6| PROJETO
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bém mestrandos e doutorandos, assim 
como professores, estudantes estrangei-
ros palestrantes, em suma todos aqueles 
envolvidos na universidade.

 A habitação universitária quando 
implantada próxima a universidade au-
menta a qualidade de vida, a produtivi-
dade, estimula a sociabilidade entre alu-
nos e fortalece o laço do estudante com a 
universidade.

 O programa foi dividido em duas 
esferas, os espaços públicos e os espaços 
privados. Os espaços compartilhados fo-
ram subdivididos em três tópicos: edu-
cacional, social e serviço. Os espaços pri-
vados foram projetados cinco tipologias 
diferentes de dormitórios.

 Seguindo esta divisão o progra-
ma conta com um restaurante e espaços 
comerciais no térreo. Um espaço educa-
cional composto por uma área de com-
putação e estudos, uma área social com-
posta por uma sala de convivência e área 
de jogos, além de um espaço de serviço 
composto por lavanderia e cozinha, no 
primeiro pavimento.

6.1 Contexto Urbano

 O terreno de projeto está locali-
zado em um lote escolhido pela sua su-
butilização, abrigando estacionamentos 
e galpões de um pavimento, com frente 
para quatro ruas: Rua General Jardim, 
Rua Marquês de Itu, Rua Amaral Gur-
gel, Rua Doutor Cesário Motta Júnior. A 
escolher do terreno se deve à grande pro-
ximidade com diversas universidades, 
incluindo a Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, a Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, Fundação Arman-
do Álvares Penteado, Associação Escola 
da Cidade, Faculdade de Ciência Médi-
ca da Santa Casa, entre outras. Além da 
proximidade de diversos equipamentos 
públicos, estações de metrô, - estação 
República á 550 m e a estação Higienó-
polis Mackenzie à 400m, - assim como a 
proximidade da Santa Casa apenas 50 m. 

 
O projeto tem como interesse primá-

rio o estudante universitário, mas tam-

6.1 Contexto Urbano

6.2 Proposta projetual
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mobiliário posso ser modificado e utili-
zado de maneiras diferentes e permitin-
do a realocação dos moveis para diversos 
usos e situações do dia-a-dia. 

 O projeto também foi embasado 
em todas as ideias discutidas no capítulo  
1 Aspectos qualitativos da moradia es-
tudantil, capitulo 2 Moradia Estudantil: 
Caráter Habitacional, capítulo 3 Mora-
dia Estudantil: Aspectos Funcionais e o 
capítulo 4 Moradia Estudantil: Potencial 
de Sociabilidade.

 No pavimento tipo as habitações 
foram alocadas em uma espécie de cruz 
deslocada com as fachadas das habita-
ções voltadas sempre para as áreas com 
as praças arborizadas, assim como para 
as fachadas com as melhores insolações.

 No decorrer do trajeto de deslo-
camento o morador percorre por áreas 
de permanência, localizadas em todos os 
blocos volumétricos, em todos os pavi-
mentos. Cada pavimento possui quatro 
varandas com pé direito duplo, e acesso 
visual para outras quatro, estimulando o 
contato e a interação social. 

 As unidades foram projetadas 
para um ou dois ocupantes em tipologias 
de 22m² e 44m² com varandas cobertas, 
aumentando a vista das unidades assim 
como garantindo uma melhor ventilação 
e insolação natural. Todas com diferen-
tes opções variadas de layout, benéficas 
para a redução do sentimento de edifício 
institucional característicos deste tipo de 
habitação.

Além das tipologias variadas, os dor-
mitórios, incluindo uma tipologia P.N.E, 
foram projetadas de maneira em que o 
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O pavimento térreo é responsável pela articulação en-
tre as quatro faces do projeto, que através de sua inserção 
no terreno, permite a possibilidade de criação de duas áre-
as verdes, as quais foram designadas praças arborizadas 
que atrairiam pessoas que estão de passagem ou até mes-
mo como um local de permanência. O térreo também é o 
local onde foi alocado o restaurante e diversas lojas, com 
o objetivo de atrair pessoas em diversos horários do dia 
garantindo uma maior segurança.

Planta Pavimento Térreo

Fi
gu

ra
 2

0.
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Planta Mezanino
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O primeiro pavimento é onde se encontram os espaços 
de lazer e serviço e estudo da habitação estudantil. Estas 
áreas estão no mesmo pavimento pois além de serem de 
caráter público, são também espaços de socialização. Ele 
é composto com um espaço de estudos, com pequenas 
salas privativas para o estudo em grupo, espaço para uso 
de computadores, além de estações de trabalho individu-
al. Uma cozinha com diversas estações de trabalho a qual 
permite a possibilidade de diversas pessoas prepararem 
suas refeições de forma simultânea, além de mesas para 
as próprias refeições. Uma lavanderia para lavagem e se-
cagem das roupas com diversas máquinas e espaços para 
organização além de um espaço para espera. Uma área de 
lazer com mesas de sinuca, mesas para jogar cartas, assim 
como uma sala de tv para assistir eventos em grandes gru-
pos e uma sala de estar.

Planta Primeiro Pavimento
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2.
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O primeiro pavimento habitacional é composto pelas cinco unidades habitacio-
nais diferentes, que variam por todos os pavimentos. Assim como nos outros pavi-
mentos habitacionais, o primeiro também é composto por quatro varandas com pé 
direito duplo, localizadas uma a cada volume do projeto, a qual pode ser utilizada 
como espaço de encontro, descanso e até trabalho. 

Planta Segundo Pavimento
Fi

gu
ra

 2
3.
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Corte B-B’

Corte A-A’
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Elevação Rua Marquês de Itu

Elevação Rua General Jardim
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Elevação Rua Dr. Cesário Mota Júnior

Elevação Rua Amaral Gurgel
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Perspectica Rua
 Amaral Gurgel
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Perspectica Rua
 Marquês de Itu
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Perspectica Rua
 Marquês de Itu
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Perspectica Praça 

General Jardim
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Perspectica Praça 

General Jardim



79



80 Perspectica Varanda
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82 Perspectica Hall 



83



84



85

Este trabalho demostra a importância 
do estudo sobre as moradias universitárias 
e relaciona as atividades projetuais com os 
resultados obtidos a partir de diversas de-
cisões de projeto, a fim de destacar estraté-
gias projetuais específicas para este deter-
minado tipo de habitação e para o grupo o 
qual tem como principal público alvo.

Os aspectos analisados durante o tra-
balho foram escolhidos com o objetivo de 
organizar e influenciar de forma racional 
nas tomadas de projeto desde a decisão 
da inserção da moradia universitária, pas-
sando por aspectos funcionais, sociais e 
de caráter habitacional, até a realização do 
projeto em si.

Por fim o projeto proposto foi pensado 
para que possa contribuir de forma positi-
va para a cidade assim como para os seus 
moradores, não se tornando apenas uma 
habitação isolada em um lote, mas possi-
bilitando uma série de características in-
teressantes e criando espaços de uso cole-
tivo, atraindo diferentes pessoas durante 
diversos momentos do dia.
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Figura 01 | Uso misto -  Eixo de extruturação urbana. <Disponivel em: https://
gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/incentivo-ao-uso-misto/> Acesso em Janeiro 
2019

Figura 02| Av. Mayo - Uso misto. Foto do autor.
Figura 03| Bjonsen, corredor. Fonte: Thomsen (2007)
Figura 04| Volumetria Tietgen Dormitory. Disponivel em: < https://www.

archdaily.com/474237/tietgen-dormitory-lundgaard-and-tranberg-archi-
tects/52f3041de8e44eb12300006a-tietgen-dormitory-lundgaard-and-tranberg-ar-
chitects-photo> Acesso em fevereiro 2019

Figura 05| Praça Tietgen Dormitory. Disponivel em: < https://www.archdaily.
com/474237/tietgen-dormitory-lundgaard-and-tranberg-architects/52f3046de-
8e44ea3c5000070-tietgen-dormitory-lundgaard-and-tranberg-architects-photo 
>Acesso em fevereiro 2019

Figura 06| Pomona student house. Disponivel em: < https://www.arch-
daily.com/884638/pomona-college-student-housing-ehrlich-architects/5a-
1f3778b22e387867000137-pomona-college-student-housing-ehrlich-ar-
chitects-photo> Acsso em fevereiro 2019

Figura 07| Baker house Planta pavimento tipo. Disponivel em: < https://
www.archdaily.com/61752/ad-classics-mit-baker-house-dormitory-alvar-a-
alto/5037e00e28ba0d599b000147-ad-classics-mit-baker-house-dormitory-
-alvar-aalto-plan> Acesso em: Fevereiro 2019

Figura 08| Tietgen Dormitory -  Preparo de refeições. Disponivel em: < https://
www.archdaily.com/474237/tietgen-dormitory-lundgaard-and-tranberg-archi-
tects/52f303d4e8e44ea3c500006e-tietgen-dormitory-lundgaard-and-tranberg-ar-
chitects-photo> Acesso em Fevereiro 2019

Figura 09| Perspectiva sanitário CRUSP. Acrópole. FEB 1964 - ANO 26 - N° 303
Figura 10| Planta baixa sanitário CRUSP. Acrópole. FEB 1964 - ANO 26 - N° 303
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Figura 11| Perpectiva térreo. Acrópole. FEB 1964 - ANO 26 - N° 303
Figura 12| Perspectiva Conjunto CRUSP. Acrópole. FEB 1964 - ANO 26 - N° 303
Figura 13| Perspectiva aérea CRUSP. Acrópole. FEB 1964 - ANO 26 - N° 303
Figura 14 | Perspectiva Pavilhão Suiço. Disponivel em: < https://www.archdaily.

com.br/br/785156/classicos-da-arquitetura-pavilhao-suico-le-corbusier> Acesso 
em Fevereiro 2019

Figura 15 | Planta baixa Pavilhão Suiço. Disponivel em: < https://www.arch-
daily.com.br/br/785156/classicos-da-arquitetura-pavilhao-suico-le-corbusier/
5184c6abb3fc4b4d52000078-ad-classics-swiss-pavilion-le-corbusier-image> Ace-
so em Fevereiro 2019

Figura 16 |Imagem Pavilhão Suiço 1934. Disponivel em: < https://www.arch-
daily.com.br/br/785156/classicos-da-arquitetura-pavilhao-suico-le-corbusi-
er/51890b81b3fc4bf1740000aa-ad-classics-swiss-pavilion-le-corbusier-photo> 
Acesso em: Fevereiro 2019

Figura 17 | Imagem corredor interno. Disponivel em: < https://www.arch-
daily.com/61752/ad-classics-mit-baker-house-dormitory-alvar-aalto/5037d-
ff528ba0d599b000140-ad-classics-mit-baker-house-dormitory-alvar-aalto-image> 
Acesso em Fevereiro 2019

Figura 18 | Imagem circulação vertical. Disponivel em: < https://www.arch-
daily.com/61752/ad-classics-mit-baker-house-dormitory-alvar-aalto/5037d-
ff528ba0d599b000140-ad-classics-mit-baker-house-dormitory-alvar-aalto-image> 
Acesso em Fevereiro 2019

Figura 19 | Imagem MIT Baker House. Disponivel em: < https://www.arch-
daily.com/61752/ad-classics-mit-baker-house-dormitory-alvar-aalto/5037d-
ff528ba0d599b000140-ad-classics-mit-baker-house-dormitory-alvar-aalto-image> 
Acesso em: Fevereiro 2019
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Figura 20 | Planta Pavimento Térreo
Figura 21 | Planta Paviemento Térreo Mezanino
Figura 22 | Planta Primeiro Pavimento
Figura 23 | Planta Segundo Pavimento
Figura 24 | Planta Terceiro Pavimento
Figura 25 | Planta Quarto Pavimento
Figura 26 | Planta Quinto Pavimento
Figura 27 | Planta Sexto Pavimento
Figura 28 | Planta Sétimo Pavimento
Figura 29 | PlantaOitavo Pavimento
Figura 30 | Planta Barrilete
Figura 31 | Planta Caixa D’ Agua
Figura 32 | Planta Subsolo 01
Figura 33 | Planta Subsolo 02 
Figura 34 | Corte A - A’
Figura 35 | Corte B - B’
Figura 36 | Elevação Rua Marquês de Itu
Figura 37 | Elevação Rua General Jardim
Figura 38 | Elevação Rua Dr. Cesário Mota Júnior
Figura 39 | Elevação Rua Amaral Gurgel
Figura 40 | Perspectiva Rua Amaral Gurgel
Figura 41 | Perspectiva Rua Marquês de Itu
Figura 42 |  Perspectiva Rua Marquês de Itu
Figura 43 | Perspectiva Praça General Jardim
Figura 44 | Perspectiva Praça General Jardim
Figura 45 | Perspectiva Varanda



90



91

ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 9050: Acessi-
bilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Brasil: Abnt/cb-040 
Acessibilidade, 2015. 148 p.

BOUERI, Jorge. Projeto e Dimensionamento do Espaços de Habitação: Espaço de 
Atividades. São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2008. 48 p. (III). Disponível em: 
<http://media.wix.com/ugd/b0aead_af9dc063ca8b4a9ab67d076d69940d1b.pdf>. 
Acesso em: 10 jul. 2018.

BRANDLI, Luciana Londero. Modelo de demanda habitacional de estudantes numa 
perspectiva de desenvolvimento local. 2004. 308 f. Tese (Doutorado) - Curso de Enge-
nharia de Produção, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2004.

CADERNOS DO PROARQ/UFRJ: Programa de pós-graduação em Arquitetura da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: UFRJ/PROARQ, v. 08, dez. 
2004

COSTA, Gerson Carlos de Oliveira; OLIVEIRA, Pedro de. Moradias Estudantis: uma 
política pública da consolidação do direito à cidade. Urbba: A produção da cidade e a 
captura do púbico: que perspectivas, Bahia, p.1-12, jan. 2011. Disponível em: <http://
www.lugarcomum.ufba.br/urbanismonabahia/arquivos/anais/ex3_moradias-estu-
dantis.pdf>. Acesso em: 29 dez. 2018.

FINCHER, Ruth ET alli. Transnational and Temporary: students, community and 
place-marketing in central Melbourne. UNIVERSITY OF MELBOURNE 2009. Dispo-
nível em: http://www.transnationalandtemporary.com.au/publications/tat_final-re-
port.pdf. Acessado em 10 de maio de 2019.

GARRIDO, Edleusa Nery. A Experiência da Moradia Estudantil Universitária: Im-
pactos sobre seus Moradores. Psicologia: Ciência e Profissão, [s.l.], v. 35, n. 3, p.726-739, 
set. 2015. FapUNIFESP (SciELO). http://dx.doi.org/10.1590/1982-3703001142014.



92

HEIDEGGER, Martin. Construir, Habitar, Pensar. In: Ensaions e conferências. 
Trad. Márcia de Sá Cavalcante Shuback. Petrópolis: Vozes, 2002. Disponível em: http://
www.fau.usp.br/wp-content/uploads/2016/12/heidegger_construir_habitar_pensar.
pdf. Acessado em 11 de maio de 2019.

HEILWEIL, Martin. The Influence of Dormitory Architecture On Resident Behavior. 
Environment And Behavior, [s.l.], v. 5, n. 4, p.377-412, dez. 1973. SAGE Publications. 
http://dx.doi.org/10.1177/001391657300500402.

HERTZBERGER, Herman. Lições de Arquitetura. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
JACOBS, Jane. Morte e vida de grandes cidades. São Paulo: Martins Fontes Editora 

Ltda., 2000. 296 p.
JUNIOR, A. J. (2003). Uma visão sobre alojamentos universitários no Brasil. São 

Paulo. SP. p.16.
LI, L. et al. The Influence of Custodial, Maintenance, and Residence Life Services 

on Student Satisfacction in Residence Halls. Journal of College and University Student 
Housing, v. 34, n. 2, p. 43-52, 2007.

PINTO, Gelson de Almeida; BUFFA, Ester (2009). Arquitetura e educação: Campus 
universitários brasileiros. São Carlos: Ed. UFscar.

PRIDE, Liz. Student Housing and House for Young People. In: ADLER, David (org.). 
Metric Handbook: Planning and design data. Oxford: Architectural Press, 1999.

SCOARIS, R. d. (2012). O projeto de arquitetura para moradias universitárias: com 
tributos para verificação de qualidade espacial. São Paulo, SP: Dissertação de Mestrado 
– Universidade de São Paulo – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo.

THOMSEN, Judith. Home Experiences in Student Housing: About Institutional 
Character and Temporary Homes. In Journal of Youth Studies, volume 10, n° 5, novem-
bro de 2007. p. 577-596



93

THOMSEN, Judith. Home Experiences in Student Housing: About Institutional 
Character and Temporary Homes. Journal Of Youth Studies, [s.l.], v. 10, n. 5, p.577-596, 
nov. 2007. Informa UK Limited. http://dx.doi.org/10.1080/13676260701582062.

UNIVERSIDADE DE HARVARD (Estados Unidos). Harvard House. Harvard Hou-
se Renewal Strategic Assessment Report. Massachusetts: Harvard, 2016. 18 slides, co-
lor. Disponível em: <http://www.fas.harvard.edu/files/fas/files/house_renewal_stra-
tegic_assessment-5-24-16.pdf?m=146411113>. Acesso em: 15 abr. 2019.

VIELA JÚNIOR, Adalberto José. Uma visão sobre alojamentos universitários no 
Brasil. Docomomo, Brasil, v. 5, p.1-16. Disponível em: <http://docomomo.org.br/wp-
-content/uploads/2016/01/003R.pdf>. Acesso em: 21 maio 2019.

ZANCUL, Juliana de Senzi. Habitação Estudantil: Avaliação pós-ocupação em São 
Carlos - SP. 2007. 203 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Arquitetura e Urbanismo, 
Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, São Carlos, 2007.




