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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 universitária, unindo o projeto de espaços públicos
e privados, com diversidade de usos e horários de funcionamento. No programa de
uma moradia universitária além dos dormitórios é importante buscar a qualidade
dos espaços e serviços fornecidos para os
moradores para melhorar as atividades cotidianas do morar e incentivar as relações
sociais, assim como as com a própria universidade. Ao final será apresentado um
projeto de moradia universitária baseado
nos conceitos estudados ao longo desta
pesquisa.

04

Abstract
This work highlights the importance
of design choices and their influence in the
promotion of quality of life from the design 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 provided for the residents to improve the daily
activities of housing and to encourage social relations, as well as with the university itself. At the end, a university housing
project will be presented based on the concepts studied throughout this research.
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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 distância considerável da Universidade Presbiteriana Mackenzie e realizar diversas tentativas
para encontrar habitações a preços condizentes 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 entorno imediato através de sua inserção em uma
trama urbana, qualificando o espaço no qual o
projeto foi inserido, sua relação com os comércios e serviços do seus arredores, além de sua
relação direta com as próprias universidades.
O segundo capítulo aborda os aspectos relacionados 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 propósito 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 características do ambiente habitacional, além da
flexibilidade das tipologias das habitações.
O terceiro capítulo engloba as características funcionais da habitação estudantil, as áreas 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 distribuição das instalações sanitárias.
O quarto capítulo apresenta as questões
sociais acerca da moradia universitária e os
aspectos projetuais que interferem na sociabilidade. As configurações espaciais dos dormitórios para as diversas funções do dia-a-dia, os
espaços de convívio projetados e acidentais.
O quinto capítulo aborda algumas referências projetuais utilizadas para a realização do
projeto apresentado no capítulo sete. Por fim
são consideradas as relações entre o as propostas 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 programa funcional o edifício projetado para
residência Universitária tem como dever
articular suas vias de acesso e penetração com o entorno imediato para que
possa ser inserido dentro de uma trama
urbana, colaborando assim para a qualificação espacial da área onde é inserido.
Para que se possa entender e auxiliar na configuração espacial o arquiteto
deve entender de forma clara as imposições do determinado grupo social e suas
relações com o ambiente urbano e estabelecer 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 deve-se relembrar o aspecto multifuncional
do bairro com o objetivo de ampliar os
motivos e os horários de funcionamento,
garantido uma maior quantidade de pes12

soas que se aproprie do espaço tornando-o mais agradável e seguro.
A calçada por si só não é nada. É
uma abstração. Ela só significa alguma coisa junto com os edifícios E outros usos limítrofes a ela ou a calçada
próxima(...) as ruas e as calçadas,
principais locais públicos de uma cidade, são seus órgãos mais vitais(...)
se as ruas de uma cidade parecerem
interessantes, a cidade parecerá interessante; se elas parecerem monótonas, a cidade parecerá monótona.
(JACOBS, 2003 ,p.29)

As ruas são muito mais que apenas 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 fundamentais como a própria circulação. A calçada
é um espaço público de socialização e de
encontro de pessoas que não se conhecem de forma intima, porém é um espaço de contato interessantes e fundamental à cidade.

Outra característica muito relevante de um espaço multifuncional é o
seu atributo de segurança urbana. As
calçadas movimentadas em diversos horários 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 garantir a presença de pessoas que saiam

de casa em horários diferentes e estejam nos lugares por motivos diferentes, mas sejam capazes de utilizar
boa parte de sua infraestrutura. (JACOBS, 2003, p.167)

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

Uso misto - Eixo de extruturação urbana

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

1.2 Comércio e
1.2
Comércio e Serviços
Serviços
Segundo Hertzberger (1999) os conceitos de público e privado poder ser traduzidos em “coletivo” e “individual”. O
espaço público é aquele acessível a qualquer um em qualquer momento e sua
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FIGURA 02.

Av. Mayo - Uso misto

manutenção é assumida coletivamente.
O espaço privado é um espaço cuja responsabilidade de manter é assumida por
um determinado grupo ou pessoa e seu
aceso é controlado. Deste modo a percepção 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 trajeto rua-alojamento para que o percurso

seja visível e possa se tornar ponto de encontro daqueles que o utilizam.
Jacobs (2003) acrescenta que as lojas
e principalmente bares e restaurantes localizados 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 serviços 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 Universidade

1.3 Distância da Universidade
Outro ponto fundamental sobre a inserção urbana da habitação estudantil no
contexto nacional, é que as instalações
dos campos universitários são, muitas
vezes, distantes dos centros consolidados e, portanto, distantes de transporte
público, equipamentos de lazer e saúde.

Tais fatores colaboram com um grande 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 desfavorável. Desta forma o projeto arquitetônico deve levar em consideração, não
apenas as necessidades básicas do morar, mas também as relações específicas
presentes neste tipo de habitação.
As alternativas para enfrentar o
problema da solidão e do isolamento variam entre a transformação do
apartamento em um espaço de convivência e a organização de atividades
de lazer diversificadas que possam
se constituir numa oportunidade de
socialização. (LARANJO.T.H,SOARES.C.B 2010)
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2 | MORADIA ESTUDANTIL:
CARATER HABITACIONAL
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Aspecto Institucion-

al
2.1 Aspecto Institucional
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Segundo Thomsen (2007) habitação
institucional é uma habitação edificada para um determinado grupo, quase
sempre temporária e vinculada a uma
instituição. Este tipo de habitação tem
como característica o fato de o morador ter pouco controle sobre o ambiente
ocupado, regido por normas administrativas, além de uma organização espacial
similar aos demais edifícios. Assim, sem
a interferência de um projeto de arquitetura os componentes construtivos observados nos edifícios não residenciais
serão também observados nos edifícios
habitacionais.
O projeto deve levar em consideração
a manifestação física do morar e quando confrontado com as expectativas dos
estudantes universitários, ele deve cumprir e potencializar as possibilidades de
uso e apropriação.
Para Sommer (1973) os ambientes
institucionais são geralmente aceitos

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 compõem o espaço.

Acessos
e Circu2.22.2
Acessos
e Circulações

lações

A conformação do espaço de acesso
e circulação, associados ao ambiente residencial estudantil são fatores importantes e muito influentes na percepção
do espaço. Longos corredores, fechados
em ambos os lados são apontados como
catalizadores do anonimato e associados a características negativas, por mais
frequente que esta composição espacial
seja.
(...) ao sair das escadarias o visitante ou morador depara-se com um
longo corredor central, não muito
convidativo, que se estende do primeiro ao ultimo apartamento, tendo
apenas duas aberturas por andar ao

seu final. A atual configuração dos
pavimentos(...) cria uma sensação de
clausura no interior do longo corredor (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. Corredores muito estreitos e fechados de ambos
os lados, sem iluminação natural, assim
como materiais e mobiliários padronizados tornam estes ambientes deficientes e
são geralmente associadas as características negativas na conformação espacial
das habitações estudantis. (Figura 03)

FIGURA 03.
Bjonsen, corredor
		

Aspecto
exterior
2.32.3
Aspecto
exterior
Outro aspecto muito importante para
a atratividade do edifício é o aspecto exterior do edifício e o desenho e a composição das fachadas. Quando projetadas
elas devem buscar reduzir a associação
institucional, evitar a monotonia e a re-
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petição, reduzindo a impessoalidade e
aumentando a sensação de pertencimento 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 interessante (Figura 04 e 05).

FIGURA 04.
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Volumetria Tietgen Dormitory

FIGURA 05.

Praça Tietgen Dormitory

Materialidade
2.42.4
Materialidade
Um ponto simples, porém, interessante é a influência da cor das superfícies
na percepção do espaço. A ambientação
monocromática dos edifícios institucionais não pode ser a mesma do edifício
habitacional, o qual também não deve
ter padronização dos matérias de acabamento.
O simples recobrimento das áreas
de uso comum com matérias e cores diferentes evita a associação destas áreas
com as de uso institucional, tornando o
ambiente mais acolhedor. Tais estratégias podem ser observadas no Pomona

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

\

FIGURA 06.

Pomona student house

2.5 Demarcações
2.5
Demarcações Privadas
Privadas
A personalização dos ambientes dos
dormitórios revelado pela pesquisa de
Thomsen (2007), nas pesquisas de Sommer (1973) e Pride (1999), revelam a
importância da capacidade de personalização 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 personalidade individual, ainda de forma
temporária, na tentativa de sinalizar o
espaço individual. Porém tais iniciativas
são muitas vezes coibidas pelos regimentos internos, na tentativa de não se tornar incômodos aos futuros moradores.
Assim o dormitório deveria acomodar
espaços de personalização de fácil reconversão ao estado inicial.
O sentimento de pertencimento do
espaço público também é de extrema
importância para a manutenção e conservação dos espaços compartilhados,
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como os corredores e os espaços de acesso. 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 possibilidade de ocupação privada do espaço
comum sem a preocupação latente com
a integridade dos objetos alocados ou de
um expressivo trânsito de pessoas estranhas 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 exposição direta dos equipamentos de segurança com o intuito de reduzir a sua
associação com edifícios institucionais
e, portanto, afastar o sentimento de pertencimento do uso residencial, devido a
sua usual presença nos edifícios de caráter institucional.
Segundo Pride (1999) a aproximação
do ambiente residencial tradicional, podem reduzir os atos de vandalismo nas
edificações institucionais. Assim o pro-

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

2.6 Flexibilidade das
2.6 Flexibilidade das
habitações
Outra questão de extrema importância, porém não se diz respeito as áreas
comuns do edifício, são as próprias unidades habitacionais. As características
dos dormitórios podem o aproximar ou
o distanciar de um ambiente agradável
dependendo de seu projeto e de sua conformação 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 números de ocupantes variados, reduzindo

assim o formalismo e aumentado a capacidade de receber diferentes moradores
com necessidades diferentes.
Tais características são observadas
no projeto de Avar Alto para o Massachusetts Institute of Technology M.I.T,
Cambridge, EUA. O projeto possui 43
dormitórios por andar sendo 22 deles diferentes. Assim o Alto além de acomodar
as plantas de forma a se encaixarem na
volumetria desejada, permitiu a variação
dos tamanhos e composições das unidades.(Figura 07)

FIGURA 07.

Baker house Planta pavimento tipo
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ASPECTOS FUNCIONAIS
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É muito importante compreender
que as características ligadas aos aspectos 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 funcionais relacionados à habitação estudantil.
As questões relacionadas as características 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 habitação estudantil.
Cada projeto de habitação estudantil
deve ser único, porém deve ser orientado 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 questões funcionais e seguir estratégias dependendo das situações específicas.

Apesar das diferenças entre as atividades de uma residência universitária e
as de uso residencial doméstico, algumas
funções são de esferas comuns. As atividades de repouso pessoal, estudo, lazer
refeições higiene pessoal, tratamento de
roupas, são comuns de ambos projetos.
Todavia podemos analisar cada atividade de maneira diferenciada em cada uma
das tipologias projetuais.

3.1 Áreas de repou-

3.1 Áreas de repouso, estudo
so,
estudo e convívio
e convívio
Uma das principais prerrogativas
para o projeto de arquitetura de uma moradia estudantil está no custo construtivo, 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 compartilhadas com o objetivo de reduzir o
custo construtivo aumentando o número
de dormitórios com a menor área possível. Porém tal redução muitas vezes aca-

ba sendo equivalente ou superior a área
destinada apenas um estudante.
Logo deve-se pensar maneiras alternativas para elaboração do projeto de
dormitório o qual é o alvo das principais
queixas relacionadas a tal tipo de habitação.
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 elaboração 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 dormitórios podem ser pensados de forma
que os mesmos se tornem espaços de
convivência durante o dia.

possível preparar refeições de forma simultânea sem causar indisposições entre os usuários. O número de assentos
assim como o de bancadas, pias, fogões e
geladeiras devem ser equivalente ao número de usuários e deve permitir alocar
eventuais convidados, além de possibilitar uma fácil manutenção e higienização
dos equipamentos. (Figura08)

3.2 Preparo de Refeições
3.2 Preparo de Refeições

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

FIGURA 08.
		

Tietgen Dormitory
Preparo de refeições
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3.3 Instalações San3.3
Instalações Sanitárias
itárias
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Quando o projeto de arquitetura não
prevê instalações sanitárias individuais
PRIDE (1999) recomenda o compartilhamento 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 compartilhados por diversas pessoas.
O projeto também deve prever a necessidade de ser instalada mobiliário
para acomodar itens de higiene pessoal,
tais como shampoo, condicionador, sabonete, toalhas, entre outros, para todos
moradores de forma conjunta.
Outra estratégia de projeto para instalações sanitárias é a separação dos
equipamentos para possibilitar a utilização simultânea, possibilitando maior facilidade de compartilhamento e evitando
maiores incômodos aos moradores. Tais
características podem ser observadas no
projeto do Conjunto Residencial da Uni-

versidade de São Paulo CRUSP, projeto
referência indicado no Capítulo 5. (Figura 09)

FIGURA 09.

Perspectiva sanitário CRUSP

FIGURA 10.
Planta baixa sanitário CRUSP
		

29

30

CAPÍTULO 4| MORADIA
ESTUDANTIL: POTENCIAL DE
SOCIABILIDADE
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SCOARIS (2012) diz que o projeto
de arquitetura não pode partir do pressuposto fictício de coletividade onde o
evento de encontro e lazer se dá em ambientes pré-determinados em projeto.
Esta ideia de coletividade genérica onde
os padrões de comportamento são invariáveis pode prejudicar as decisões e tomadas de decisões projetuais.
O que se quer dizer é que o fenômeno da sociabilidade se estrutura
em um conjunto de fatores que, muitas vezes, tem um potencial operacional infinitamente superior as disposições arquitetônicas (...) nos limites
da prática profissional do arquiteto,
apresentar disposições espaciais que
tem por objetivo potencializar a interação entre os moradores das residências universitárias. SCOARIS
(2012, p.100).

Dormitório
como
4.14.1
Dormitório
como Espaço
Espaço
de Convívio
de Convívio
32

Os dormitórios das residências estudantis são muito mais que apenas locais

de repouso. Ele é responsável por uma
série de outras atividades tais como lazer, estudo e convívio social.
Um quarto de dormitório universitário deve atender a diferentes
tipos de necessidades. Não podemos 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 possibilitarem a transformação do espaço 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 trabalho podem ser utilizadas como cômodas
e até apoio para tvs e aparelhos eletrônicos, etc.
Móveis fixos sob medida podem
por mais interessantes na organização
do espaço, podem de maneira despropo-

sitada enrijecer as atividades sociais nos
dormitórios. Portanto além do projeto
de arquitetura, o seu mobiliário deve ser
pensado de forma específica para tal categoria de habitação de forma a contribuir com as devidas variações de uso e
ocupação do espaço.
Assim como o posicionamento das
camas, as mesas, cadeiras, sofás, escrivaninhas, criados mudos, todos devem
possibilitar diversas configurações além
da determinada em projeto, reduzindo
desta forma o formalismo e a impessoalidade dos ambientes.

4.24.2
Espaços
de Convívio
Espaços
de Con-

vívio

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

de acesso e ou percurso para facilitar sua
manutenção e para que se torne o espaço
mais intimista.

Espaços
Aciden4.34.3
Espaços
Acidentais

tais

Os espaços acidentais não são espaços projetados com finalidade específica,
mas de possibilidades de utilização de
mobiliário, equipamento ou até elementos construtivos posicionados de forma
intencional para a interação social. Corredores, halls, são locais não apenas funcionais, mas também espaços onde relações socias podem ser iniciadas de forma
informal e permitir a interação entre os
moradores.
Independentemente de não garantir
a consolidação destes lações afetivos, estes 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.
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CAPÍTULO 5 | REFERENCIAL
PROJETUAL
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5.1 Conjunto Habitacional da
Universidade de São Paulo
CRUSP
Arquiteto: Eduardo Kenesse de
Mello, joel Ramalho Júnior e Sidney Oliveira.
Ano do projeto: Se atrapalha né 1961
Localização: Cidade Universitária
Armando Salles de Oliveira, São Paulo,
SP, Brasil
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O conjunto residencial da Universidade de São Paulo, inicialmente projetado
para alocar atletas dos Jogos Pan-Americanos 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 cobertas sobre pilotis. (figura 12 e 13)
Os apartamentos eram compostos
por uma área de estudos, um ambiente
de repouso, além de uma instalação sa-

nitária segmentada, permitindo o uso simultâneo dos equipamentos. Cada unidade 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 incentivar a confraternização entre os moradores através da varanda compartilhada entre os moradores dos dormitórios
adjacentes. (Figura 11)

FIGURA 11.
Perpectiva térreo
		

FIGURA 12.

Perspectiva Conjunto CRUSP

FIGURA 13.

Perspectiva aérea CRUSP
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Pavilhão
5.25.2
Pavilhão
Suiço 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 públicas, de acesso comum a todos, os pavimentos do primeiro ao terceiro eram
compostos por unidades simples com
uma instalação sanitária. No quarto pavimento está localizado os equipamentos
de uso comum dos moradores, espaço de
lazer, convívio e apoio. (Figura 15)
O projeto é uma referência modernista e utiliza as os pontos do modernismo:
térreo sob pilotis, fachadas livres, janela
em fita. (Figura 14 e 16)
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FIGURA 14.

Perspectiva Pavilhão Suiço

FIGURA 15.

Planta Baixa Pavilhão Suiço

FIGURA 16.

Pavilhão Suiço 1934.
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Baker
5.35.3
MITMIT
Baker
House
House
DormitoryDormitory
Arquiteto: Avar Alto
Ano do projeto: 1948
Localização: Cambridge,
Unidos
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Estados

O projeto é formado por 43 dormitórios 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 implantado 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 dormitórios diferenciados assim como os equipamentos 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

a dimensão de seus oito pavimentos e
realiza de forma interessante a transição entre espaço público e privado. Aalto
também utiliza de forma precisamente
as escolhas de matérias de revestimento
onde os revestimentos do pavimento térreo são os mesmos dos corredores internos. (Figura 17 e 18)

FIGURA 17.

Imagem corredor interno

FIGURA 18.

Imagem circulação vertical
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FIGURA 19.

Imagem MIT Baker House

42

CAPÍTULO 6| PROJETO
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Contexto
Urbano
6.16.1
Contexto
Urbano
O terreno de projeto está localizado em um lote escolhido pela sua subutilização, abrigando estacionamentos
e galpões de um pavimento, com frente
para quatro ruas: Rua General Jardim,
Rua Marquês de Itu, Rua Amaral Gurgel, Rua Doutor Cesário Motta Júnior. A
escolher do terreno se deve à grande proximidade com diversas universidades,
incluindo a Universidade Presbiteriana
Mackenzie, a Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo, Fundação Armando Álvares Penteado, Associação Escola
da Cidade, Faculdade de Ciência Médica da Santa Casa, entre outras. Além da
proximidade de diversos equipamentos
públicos, estações de metrô, - estação
República á 550 m e a estação Higienópolis Mackenzie à 400m, - assim como a
proximidade da Santa Casa apenas 50 m.

6.2 Proposta projetual
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O projeto tem como interesse primário o estudante universitário, mas tam-

bém mestrandos e doutorandos, assim
como professores, estudantes estrangeiros palestrantes, em suma todos aqueles
envolvidos na universidade.
A habitação universitária quando
implantada próxima a universidade aumenta a qualidade de vida, a produtividade, estimula a sociabilidade entre alunos 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 foram subdivididos em três tópicos: educacional, social e serviço. Os espaços privados foram projetados cinco tipologias
diferentes de dormitórios.
Seguindo esta divisão o programa conta com um restaurante e espaços
comerciais no térreo. Um espaço educacional composto por uma área de computação e estudos, uma área social composta por uma sala de convivência e área
de jogos, além de um espaço de serviço
composto por lavanderia e cozinha, no
primeiro pavimento.

No pavimento tipo as habitações
foram alocadas em uma espécie de cruz
deslocada com as fachadas das habitações voltadas sempre para as áreas com
as praças arborizadas, assim como para
as fachadas com as melhores insolações.
No decorrer do trajeto de deslocamento o morador percorre por áreas
de permanência, localizadas em todos os
blocos volumétricos, em todos os pavimentos. 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 diferentes opções variadas de layout, benéficas
para a redução do sentimento de edifício
institucional característicos deste tipo de
habitação.
Além das tipologias variadas, os dormitórios, incluindo uma tipologia P.N.E,
foram projetadas de maneira em que o

mobiliário posso ser modificado e utilizado de maneiras diferentes e permitindo 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 estudantil, capitulo 2 Moradia Estudantil:
Caráter Habitacional, capítulo 3 Moradia Estudantil: Aspectos Funcionais e o
capítulo 4 Moradia Estudantil: Potencial
de Sociabilidade.
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Planta Pavimento Térreo

Figura 20.

O pavimento térreo é responsável pela articulação entre as quatro faces do projeto, que através de sua inserção
no terreno, permite a possibilidade de criação de duas áreas verdes, as quais foram designadas praças arborizadas
que atrairiam pessoas que estão de passagem ou até mesmo 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.
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Figura 21.

Planta Mezanino
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Planta Primeiro Pavimento

Figura 22.

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 individual. 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 secagem 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 grupos e uma sala de estar.
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Planta Segundo Pavimento

Figura 23.

O primeiro pavimento habitacional é composto pelas cinco unidades habitacionais diferentes, que variam por todos os pavimentos. Assim como nos outros pavimentos 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.
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Figura 34.

Corte B-B’

Figura 35.

Corte A-A’
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Figura 36.

Elevação Rua Marquês de Itu

Figura 37.

Elevação Rua General Jardim
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Figura 38.

Elevação Rua Dr. Cesário Mota Júnior

Figura 39.

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
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Perspectica Varanda
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Perspectica Hall
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Este trabalho demostra a importância
do estudo sobre as moradias universitárias
e relaciona as atividades projetuais com os
resultados obtidos a partir de diversas decisões de projeto, a fim de destacar estratégias projetuais específicas para este determinado tipo de habitação e para o grupo o
qual tem como principal público alvo.
Os aspectos analisados durante o trabalho foram escolhidos com o objetivo de
organizar e influenciar de forma racional
nas tomadas de projeto desde a decisão
da inserção da moradia universitária, passando 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 positiva para a cidade assim como para os seus
moradores, não se tornando apenas uma
habitação isolada em um lote, mas possibilitando uma série de características interessantes e criando espaços de uso coletivo, 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-architects/52f3041de8e44eb12300006a-tietgen-dormitory-lundgaard-and-tranberg-architects-photo> Acesso em fevereiro 2019
Figura 05| Praça Tietgen Dormitory. Disponivel em: < https://www.archdaily.
com/474237/tietgen-dormitory-lundgaard-and-tranberg-architects/52f3046de8e44ea3c5000070-tietgen-dormitory-lundgaard-and-tranberg-architects-photo
>Acesso em fevereiro 2019
Figura 06| Pomona student house. Disponivel em: < https://www.archdaily.com/884638/pomona-college-student-housing-ehrlich-architects/5a1f3778b22e387867000137-pomona-college-student-housing-ehrlich-architects-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-aalto/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-architects/52f303d4e8e44ea3c500006e-tietgen-dormitory-lundgaard-and-tranberg-architects-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.archdaily.com.br/br/785156/classicos-da-arquitetura-pavilhao-suico-le-corbusier/
5184c6abb3fc4b4d52000078-ad-classics-swiss-pavilion-le-corbusier-image> Aceso em Fevereiro 2019
Figura 16 |Imagem Pavilhão Suiço 1934. Disponivel em: < https://www.archdaily.com.br/br/785156/classicos-da-arquitetura-pavilhao-suico-le-corbusier/51890b81b3fc4bf1740000aa-ad-classics-swiss-pavilion-le-corbusier-photo>
Acesso em: Fevereiro 2019
Figura 17 | Imagem corredor interno. Disponivel em: < https://www.archdaily.com/61752/ad-classics-mit-baker-house-dormitory-alvar-aalto/5037dff528ba0d599b000140-ad-classics-mit-baker-house-dormitory-alvar-aalto-image>
Acesso em Fevereiro 2019
Figura 18 | Imagem circulação vertical. Disponivel em: < https://www.archdaily.com/61752/ad-classics-mit-baker-house-dormitory-alvar-aalto/5037dff528ba0d599b000140-ad-classics-mit-baker-house-dormitory-alvar-aalto-image>
Acesso em Fevereiro 2019
Figura 19 | Imagem MIT Baker House. Disponivel em: < https://www.archdaily.com/61752/ad-classics-mit-baker-house-dormitory-alvar-aalto/5037dff528ba0d599b000140-ad-classics-mit-baker-house-dormitory-alvar-aalto-image>
Acesso em: Fevereiro 2019

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
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