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RESUMO 

 

 

MARTINS, Clara Passaro. Dos espaços de apropriação - o Conjunto Habitacional 

Pedregulho. Orientadora Paola Berenstein Jacques. Salvador: UFBA/ PPGAU, 2011. 

Diss. 

 

Esta pesquisa apresenta seu objeto de estudo em três nomes/capítulos. Minhocão de 

São Cristóvão são os espaços de apropriação levantados a partir de uma residência 

no edifício; Pedregulho - “utopia do morar” é projeto ícone da arquitetura moderna e 

Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes, proposta pública de habitação 

desenvolvida pelo DHP. Três nomes que se entrecruzam por meio da linguagem das 

imagens-símbolo (imagem-desejo, imagem-construção e apropriação-imagem), que 

perpassam horizontalmente o conteúdo e tomam algumas configurações temporárias 

reservada aos três codinomes. 

 

Palavras-chave: Minhocão de São Cristóvão, Pedregulho, Conjunto Residencial 

Prefeito Mendes de Moraes, apropriação, habitação, imagem-desejo, imagem-

construção, apropriação-imagem, conjuntos habitacionais, Movimento Moderno, 

Modernismo. 
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Fazer com que o jogo volte à sua vocação puramente profana é uma tarefa política. 

(Giorgio Agamben, 2005) 
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1, 2 e 3. Cenas do documentário de Agnès Varda “Os Respingadores e a Respingadora” (Les Glaneurs et La Glaneuse). 

Nos momentos de organização desta pesquisa em uma configuração coerente com o 

formato Dissertação de Mestrado que a acolhe, foi-se revelando uma torta caligrafia. 

As palavras e expressões da autora, a abordagem e a escolha do tema e dos estudos 

de caso, a bibliografia consultada, os encontros e os desencontros por conta da 

pesquisa deixa um pouco diluída a separação do percurso pessoal versus 

direcionamentos da pesquisa. Assim, uma apresentação em primeira pessoa torna-se 

também parte da linha constitutiva desta trama. 

Diferente da documentarista francesa Agnès Varda1 que libera a sua maturidade 

pessoal e intelectual como uma das grandes ferramentas de seu trabalho - e acredito 

que o seja -, esta apresentação de alguns caminhos da autora não pretende 

evidenciar a assinatura de um nome próprio, acreditando na univocidade autoral. 

Mas, sim, entender a experiência pessoal do caminhar também como a trajetória de 

um pensamento e, então, levando à compreensão de alguns rumos e decisões da 

pesquisa.  

                                            
1 Agnes Varda é a autora do documentário e a “respingadora” indicada no titulo do filme (Os Respingadores e 
a Respingadora).  
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O envolvimento com o tema se iniciou em Paris durante o período de um ano em que 

cursei a École d’Architecture de Paris - Belleville (ENSAPB) dentro de um convênio 

com a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo 

(FAUUSP), pela qual me formei em 2008. Lá, algumas disciplinas cursadas dentro da 

École, em conjunto com um programa de estágio realizado para o laboratório LAA - 

Laboratoire Architecture Anthropologie2, trabalhei diretamente com o Conjunto 

Habitacional La Cité des Quatre-Mille, situado no distrito de La Courneuve, na região 

periférica da metrópole francesa.  

As disciplinas na faculdade me deram suporte para uma experiência presencial 

através de saídas a campo, enquanto no estágio eu situava o contexto específico 

daquele conjunto em um cenário internacional. A pesquisa do estágio é intitulada Les 

Réenchentements de La Courneuve e tem no site laa-courneuve.net um suporte 

virtual. Nela, participei da sessão débats (debates), na qual selecionávamos3 e 

estudávamos outros conjuntos habitacionais que de alguma forma dialogam com La 

Cité des 4.000 de La Courneuve. Entre eles: Conjunto Habitacional em Marselha, 

Pedregulho (Rio de Janeiro), Bijlmermeer (Amsterdã), CECAP Zezinho Magalhães (São 

Paulo), Miguel Alemán e Nonoalco-Tlatelolco (Cidade do México), São Vito (São 

Paulo), Pruitt-Igoe (Missouri, nos Estados Unidos) e Corviale (Roma). 

De volta para São Paulo, centrei meus estudos no Conjunto São Vito4 em um 

momento bastante delicado no seu percurso: o edifício São Vito (o edifício principal, 

com 555 quitinetes distribuídas em 28 pavimentos) já havia sido desocupado pela 

prefeitura e o edifício Mercúrio (o edifício geminado ao São Vito, de 144 

apartamentos) estava passando por um processo bastante tenso5 de desapropriação 

de seus moradores. 

                                            
2 O LAA - Laboratoire Architecture Anthropologie - é um laboratório de pesquisa dentro da École d’Architecture 
de Paris La Villette (ENSAPLV). 

3 Fizeram parte da equipe que constituía a sessão débats: Alessia de Biase (coordenação geral da pesquisa), 
Paola Berenstein Jacques (pesquisadora associada ao laboratório), Monique Sanches Marques (coordenadora 
da sessão débats), Clara Passaro Martins (estagiária), Margarida Almeida de Oliveira (estagiária), Marguerite 
Bonnin (estagiária), Maxence Huguenin Dezot (estagiária) e Nancy Ottaviano (estagiária).  

4 O Conjunto São Vito é formado por dois edifícios geminados entre si: o edifício Mercúrio e o edifício São Vito. 
Eles situam-se na Avenida do Estado, região central de São Paulo, em frente ao Mercado Municipal e próxima 
ao Parque Dom Pedro II. (PASSARO, 2008, p.11) 

5 Desde 2004 o conjunto vem sofrendo intervenções por parte da prefeitura de São Paulo. A ex-prefeita Marta 
Suplicy, durante o seu mandato (2001-2004), desenvolveu um projeto de reabilitação para o edifício São Vito 
no qual parte da população seria removida para outros edifícios de habitação de interesse social e o restante 
teria a possibilidade de ter a propriedade de seus apartamentos através do arrendamento de suas unidades 
(que seriam reformadas em unidades maiores). Este projeto de reforma foi desconsiderado pelo atual prefeito 
da cidade, Gilberto Kassab, em sua decisão de  demolir todo o conjunto habitacional, ou seja: o edifício São 
Vito, que já foi desapropriado durante o governo Marta, e o edifício Mercúrio, que está ocupado e seus 
moradores apresentam forte resistência à decisão do prefeito. (PASSARO, 2008, p.11). 
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Depois de finalizado o TFG - mas não encerrado o processo de desapropriação e 

demolição por que São Vito passava - vim para Salvador realizar o mestrado no 

Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da 

Bahia (PPGAU-UFBA). No programa, entrei para a pesquisa ”URBANISMO 

CONTEMPORÂNEO6: circulação de idéias, resistências e outras experiências” 

participando primeiramente como tutora de bolsista de iniciação científica7 e também 

articulando o dialogo já existente com LAA-Laboratoire Architecture Anthropologie ao 

trazer para o site da pesquisa (www.cronologiadourbanismo.ufba.br) alguns destes 

conjuntos selecionados para a pesquisa na França8. 

Neste momento, a pesquisa e o site da Cronologia do Pensamento Urbanístico9 

recebem contribuições criticas e adapta inovações na estrutura de funcionamento do 

site. Entre estas inovações a colocação de marcadores e a possibilidade de sugerir 

leituras por tema. O tema habitação ganhou um espaço como “marcador”. 

Modelos. 

Paola Berenstein Jacques, durante as aulas de Urbanismo Contemporâneo10, estuda o 

Movimento Moderno e o Modernismo de maneiras distintas. O Movimento Moderno 

na arquitetura é conceituado por seus intelectuais modernos e tem nos congressos do 

CIAM11 uma articulação oficial e a tentativa de unificação de suas idéias. Os edifícios 

modernos tem a autoria de um profissional arquiteto afinado com a discussão da nova 

linguagem para a arquitetura, baseada no conceito da casa como maquina-de-morar, 

nas medidas desenvolvidas para o homem através do modulor, da idéia de unidade 

de vizinhança. Tem a autoria de um profissional intelectual que acredita na 

arquitetura e sua potencia de transformação do homem.  

                                            
6 A pesquisa ”URBANISMO CONTEMPORÂNEO: circulação de idéias, resistências e outras experiências” (Edital 
Universal CNPq 2008, Edital MCT/CNPq n.o 12/2010 – IC e Bolsa PDJ/CNPq 2009) é uma pesquisa do 
Laboratório Urbano - Urbanismo Contemporâneo PPG-AU/FAUFBA e tem como base operacional o site 
cronologiadourbanismo.ufba.br intitulado “Cronologia do Pensamento Urbanístico”, realizado em colaboração 
com Laboratório de Estudos Urbanos - Cultura Urbana e Pensamento Urbanístico PROURB/FAU-UFRJ. 

7 Tutora dos bolsistas Ícaro Vilaça (bolsista PIBIC) e Diego Mauro (bolsista PIBIC), estudantes graduandos da 
FAUFBA e responsáveis dos verbetes das décadas de 50 e 60. 

8 Entre eles: Corviale, na Itália; El Paraíso e 23 de Enero, em Caracas, e Marselha, na França. 

9 “A ambição mais relevante da Cronologia do Pensamento Urbanístico não é, assim, desenvolver 
simplesmente uma linha do tempo propriamente dita mas, graças a ela, chamar a atenção, para a circulação 
sistêmica - e muitas vezes sincrônica - de dados entre determinados círculos urbanísticos, formando vastas 
redes de intercâmbio intelectual, acadêmico, científico e artístico que atuam de maneira complexa. Prioriza-
se, deste modo a observação destas redes de intelectuais, artistas, técnicos e figuras públicas, de modo geral, 
deslocando com isso formas de compreensão da cultura urbanística no país e no exterior que se considera 
apriorísticas, redutoras ou passíveis de serem revistas.”  (trecho das contribuições da pesquisa, no site 
http://www.cronologiadourbanismo.ufba.br/pesquisa.php - acesso em 18/08/2011) 

10 Paola B. Jacques apresentou estes conceitos na disciplina ARQ530 – Urbanismo Contemporâneo, ministrada 
no PPGAU em 2009.2. 

11 Os CIAM - Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna - serão explicados mais detalhadamente no 
primeiro capítulo, Pedregulho, na página 39.  
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O Modernismo, segundo Jacques, seria a construção em massa a partir do modelo 

da Carta de Atenas. Na habitação, modernistas são as soluções arquitetônicas – 

planta-livre, estrutura independente, corredores internos de circulação, elementos 

pré-fabricados, unidades habitacionais - aplicadas de forma livre para uma produção 

arquitetônica econômica, em larga escala, com componentes industrializados e 

grande velocidade no processo construtivo. Nestes conjuntos habitacionais 

modernistas (massificação das soluções modernas12) a autoria da obra não mais 

importa; relevante são a cidade e a sua localização dentro dela (ou na sua periferia, 

como em muitos casos) seu processo construtivo e a população que foi abrigada. 

Neste processo de estudar os conjuntos habitacionais produzidos em massa - La Cité 

des Quatre-Mille e São Vito - houve uma possibilidade de inversão do sentido da 

minha abordagem do Movimento Moderno até então: fui convidada, através de Paola 

B. Jacques, para participar como arquiteta colaboradora em um projeto de residência 

artística que aconteceria em Pedregulho. Assim, em meu caminho, quando estava 

delineando um processo de abordagem do Movimento Moderno através do estudo 

daqueles que estavam à margem13, me deparei com um objeto central do Movimento 

no Brasil em um momento em que as atenções estavam novamente fluindo em sua 

direção.  Acredito que não por acaso14. 

                                            
12 Esse modelo foi sendo usado e adaptado mundialmente e alguns destes conjuntos habitacionais foram 
selecionados e representados nesta pesquisa através de três ilustrações. Ver “imagem-construção” na página 
21. 

13 Digo “à margem” porque são conjuntos que tiveram forte influência do Movimento Moderno em seu projeto 
e construção, mas não são citados como tal (publicados em periódicos ou divulgados pelos arquitetos do 
Movimento). Enquanto o vinculo com o Movimento Moderno que desencadeou suas formas e soluções 
arquitetônicas estava se esvaindo, em São Vito, por exemplo, eu o reforçava e realçava em minhas pesquisas. 

14 Não por acaso porque, como veremos no segundo capítulo (Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes 
- Estado [3]), vários acontecimentos recentes, como a publicação de documentários sobre o arquiteto Reidy e 
sobre Pedregulho, ou então o processo de tombamento a nível Estadual, fez com as atenções se voltassem 
para este conjunto neste momento específico de seu percurso. 
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Onde é aqui? (pesquisadora-antropóloga) 

Aqui é o Conjunto Mendes de Moraes. (passante-morador) 

Ah, sim. Aqui é o Pedregulho. (pesquisadora-arquiteta) 

Não, não. Pedregulho é aquele largo ali mais pra frente, ta vendo? Você sai pela saída de baixo e vira a direita... 
(passante) 

Tá, entendi. Então quando eu chego pro taxista e peço pra ele me trazer no Pedregulho ele me leva pro lugar errado, se 
eu peço pra ele me trazer no Conjunto Mendes de Moraes ele não vai saber... (pesquisadora) 

Ah! Não. Mas você tem que falar pro taxista que está indo pro Minhocão. Olha lá de longe e aponta. Ele te traz direto 
aqui. Aí todo mundo conhece. (morador-passante) 

Minhocão, então? (pesquisadora) 

Isso, mas fala pra ele que é no Minhocão de São Cristóvão, perto da CADEG, porque senão ele te leva lá bem longe na 
Gávea, que tem outro Minhocão. (morador) 

Você conhece esse outro minhocão? (pesquisadora-curiosa) 

(Conversas de corredor durante a experiência de campo em janeiro de 2010). 

O conjunto habitacional em estudo neste trabalho de pesquisa apresenta três nomes: 

Pedregulho, Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes e Minhocão de São 

Cristóvão. Os prenomes são alcunhas, apelidos, rótulos. São como disfarces ou 

máscaras que podem esconder uma “verdadeira identificação15”. Esconder ou duvidar 

dela? Questioná-la. Afinal, estes três nomes coexistem, por vezes um se destaca e 

outro se esconde, em outros momentos é necessário dizer dois deles para mais 

claramente identificar o conjunto, outros casos não se usa nenhum e parte-se para 

uma expressão substantiva “lá onde eu moro”.  

                                            
15 A proposta desta pesquisa de multiplicar os nomes e as formas de abordagem de um único objeto de 
estudos é uma apropriação da leitura de Drummond (2009) sobre a escrita historiográfica através de 
Benjamin (1994A), principalmente no seu texto “Sobre o conceito de História”, Foucault (2008) em 
“Nietzsche, a genealogia e a história” Michel de Certeau (2010). Questiona-se o estudo de um objeto através 
da identificação com sua “origem” e, a partir desta, desvendar uma identidade única e universal.  
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Neste sentido, a primeira afirmação desta pesquisa seria nomear é separar. Dar um 

nome a algo/alguém é um “rito” de escolha e todo nome carrega em si este processo 

de separação.  

Assim, respeitando seus respectivos nomes, cada capítulo colocou seu traje, costume, 

fantasia e direcionou-se para o sentido de uma separação. Cada capítulo vestiu-se de 

acordo com as exigências de seu titulo e “eu só quero mesmo é saber de mim”. Bela 

tentativa. Mas seu êxito maior, e que responde ao investimento desta dissertação, é 

de perceber que as coisas não são lá bem assim: isoladas, imediatas, essenciais. Mas 

precisamos dessa simplificação certas vezes para poder realizar e tentar abarcar a 

complexidade dos encontros.  

Pedregulho é o nome próprio utilizado pelos estudiosos do movimento moderno para 

identificar esta obra de arquitetura, foi escolhido por sua localização nas proximidades 

do Largo do Pedregulho. É o Primeiro nome/capítulo. Veste-se. Inicio do século XX na 

França - no momento entre guerras mundiais em que a economia de alguns paises da 

Europa acompanham o processo global de industrialização - algumas tímidas 

publicações periódicas intituladas L’Espirit Nouveau (1920-25) ganham seu espaço 

para falar sobre avanços industriais e tecnológicos e abordá-los como parte de um 

modo de viver que está juntamente em transformação. O autor de vários artigos 

desta revista é Le Corbusier e seu discurso a respeito do movimento moderno na 

arquitetura vai sendo delineado. 

Este Primeiro Capitulo dá o tom para este discurso. Dá a ele seu contorno e sua 

consistência (que é também conduzida através das imagens que ele próprio produz e 

se sustenta) e, partindo do enunciado, chega ao projeto de arquitetura do Conjunto 

Habitacional Pedregulho. Projeto que nasce como ícone mundial da arquitetura 

moderna, como a realização da utopia do movimento moderno. E guarda para si esta 

“alcunha” para o resto de seus dias, mesmo antes de ser construído efetivamente, e 

mesmo depois de ter seu aspecto (des)configurado pelo uso em aproximadamente 

cinqüenta anos de existência.  

Affonso Eduardo Reidy (1909-1964) foi o arquiteto autor da obra arquitetônica e 

grande personalidade do Movimento Moderno no Rio de Janeiro. “Participou 

ativamente das duras lutas do período heróico de 1930” (BRUAND, 1997, p.223).  

Eu tenho a impressão que ali, Carmen Portinho e Reidy, dia apos dia, a engenheira e 
o arquiteto, eles tinham consciência de que eles estavam construindo nem mesmo 

um sonho, era mais do que isso, estavam construindo uma proposta de futuro. 

(Margareth Pereira em informação verbal16) 

                                            
16 Frase de Margareth Pereira no documentário “Pedregulho, o sonho é possível”, de Ivana Mendes, 2008. 
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O Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes é o titulo do segundo 

nome/capítulo. O general Ângelo Mendes de Moraes, prefeito da cidade do Rio de 

Janeiro nos anos de 1947 a 1951, foi o administrador que mais investiu 

financeiramente na construção deste conjunto habitacional que leva como nome o seu 

nome17.  

CRPMM18 existe principalmente no papel, entre contratos, regulamentações e folhas 

de pagamento. Ele consta nas atas dos órgãos públicos e seu processo é determinado 

pelas gestões municipais, estaduais e federais19 através principalmente de decretos-

lei. As personalidades envolvidas em seu processo de construção, ocupação e reforma 

são referenciadas sempre através de seu nome com sobrenome e cargos específicos 

no executivo. A engenheira Carmen Velasco Portinho (1903-2001), diretora do 

Departamento de Habitação Popular, uma figura importante dentro do movimento 

feminista no Rio de Janeiro, esteve a frente do departamento presente diariamente 

na concretização dos conjuntos. “Toda a ação de Carmen Portinho em território 

carioca constitui uma resposta a esse apela pela implantação do moderno entre nós, 

(...) não sem dilemas e contradições “ (NOBRE,  1999, p.11) 

O Estado é abordado em três situações de atuação: Estados[1], [2] e [3]. 

Primeiramente dialoga bastante com o Movimento Moderno, dando cabo a seu papel 

“executor”, no sentido de realizar as expectativas depositadas a ele no campo das 

idéias como agente promotor da ordem, progresso e justiça social. Em um segundo 

momento é ausente de suas responsabilidades para com a gestão e manutenção e, 

por fim, reaparece através de algumas movimentações dentro do conjunto qie serão 

estudadas na terceira parte deste capitulo (Estado[3]). 

Os nomes desdobram-se. Antes, multiplicam-se, para então fixar o nome de 

“Minhocão, o de São Cristóvão” para o terceiro capítulo e focar seus espaços de 

apropriação - quando assume um estudo do espaço a partir de um movimento: a 

apropriação.  

Como intermezzos, os codinomes são configurações imaginarias dadas ao conjunto 

através de outros nomes sugeridos. Eles aparecem sempre no fim dos capítulos, 

distanciando-se das configurações finais e mais próximo de aberturas e propostas de 

discussões. Eles não aparecem à toa, ajudam a autora a provocar e expor alguns de 

seus questionamentos. 

                                            
17 Investiu o equivalente a 22 milhões de reais tantos mil na construção de CRPMM, 44% dos gastos 
realizados para construção. (COSTA, 2004, p.90) 

18 CRPMM é a sigla utilizada para designar Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes. 

19 O terreno onde CRPMM esta implantado é de propriedade da União. A construção dos edifícios foi realizada 
pelo governo do Estado (através do DHP) e é administrada por órgãos estaduais - atualmente a CEHAB. 
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4. Cena do filme “2 ou 3 choses que je sais d’elle”20, de Jean-Luc Godard.  
 

Está aumentando a interação entre imagens e linguagem.  

Pode-se dizer que viver hoje na sociedade é quase que como viver em uma vasta 
tira de quadrinhos. Contudo, a linguagem não pode definir exatamente uma imagem. 

(trecho do filme “2 ou 3 choses que je sais d’elle”, de Jean-Luc Godard) 

As linhas estão a postos, mas a trama ainda está para ser montada. Sua tessitura se 

faz de matéria sussurrada, que sugere cruzamentos, entrelaçamentos, relações 

sorrateiras entre estes três nomes/capítulos aparentemente estanques, 

estrategicamente e convenientemente separados no ato da nomeação e no também 

no sumário desta pesquisa. 

Para a completude e a complexidade desta nova rede, foi adotada uma dimensão de 

análise que se inicia em três imagens-símbolo. Elas seguem como continuidade à 

seleção de três ilustrações (uma representação do projeto, uma foto aérea do 

                                            
20 O filme “2 ou 3 choses que je sais d’elle” , de 1966, se passa na Cité des Quatre-mille, onde foi realizada a 
pesquisa com LAA, “Les Reenchentements de La Courneuve”. Sandra Parvu, membro do laboratório LAA, 
realizou uma entrevista para a revista RUA - volume 7, número 2 (2006) - sobre este filme. 
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conjunto e um registro de apropriação dos espaços deste conjunto), realizadas para 

apresentar cada conjunto habitacional sublinhado dentro de uma seleção maior21 que 

os reúne e coloca em contato. Esta seleção pode ser averiguada na página 21, em 

imagem-construção. 

Abaixo, o exemplo das três ilustrações para apresentar o Conjunto Habitacional 

Marselha22: 

  
5. IMAGEM-DESEJO: Maquete do conjunto habitacional em Marselha. IMAGEM-CONSTRUÇAO: Foto do conjunto 
construído. APROPRIAÇAO-IMAGEM: Ilustração de um trabalho com crianças no terraço-jardim. FONTE das três 
ilustrações: Internet. 

Primeiro a imagem-desejo: ela se arma com a potência dos desejos, intenções e 

expectativas pelas quais os autores-idealizadores depositam nos projetos de 

arquitetura e de cidade. Acreditando que esta força perde muito de seu relevo inicial 

quando se configuram em projetos de arquitetura e são lidos através de 

representação gráfica em linguagem específica dos projetos: plantas, fachadas, 

maquetes, seções, croquis, entre outros. É essa força que a imagem-desejo pretende 

novamente evocar.  

Em seguida a imagem-construção: é a construção do edifício, sua, efetivação em 

para habitação social, sua gestão. Quais forças políticas incentivaram ou 

possibilitaram sua construção? Qual a participação do poder público, da iniciativa 

privada? Como ele foi viabilizado economicamente - crescimento econômico da cidade 

ou país? Sua industrialização? Qual o material empregado e as técnicas construtivas? 

A seleção dos moradores, a população a ser abrigada, como foi a sua ocupação? O 

perfil populacional (renda, idade) de quem mora e quem morou? Enfim, o percurso: 

os projetos de reforma, revitalização, residência artística e demolição, em alguns 

casos. 

                                            
21 Os conjuntos foram selecionados na sessão débats, da pesquisa do LAA - Laboratoire architecture 
Anthropologie, sendo que alguns deles foram desenvolvidos na pesquisa da Cronologia do Pensamento 
Urbanístico. Estas pesquisas foram detalhadas na “Introdução: caminho. (página 09). 

22 O conjunto habitacional em Marselha, na França, projetado por Le Corbusier está repleto de imagem-
desejo, por este motivo, no primeiro capítulo desta dissertação será mais bem detalhado. É conhecido como a 
“mãe” dos conjuntos habitacionais construídos posteriormente, seu projeto é de 1947 e suas 326 unidades 
habitacionais (unités d’habitation) foram construídas até 1947. 
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Por fim, a apropriação-imagem é sempre presente dentro das etapas de projeto e 

da construção. Refere-se não somente à apropriação dos espaços realizada por seus 

moradores e usuários, mas também à apropriação dos desejos de projeto em utopias 

de vida; das formas de gerenciamento do conjunto; dos eventos que nestes espaços 

acontecem; da inserção do corpo do pesquisador no lugar de investigação; da 

apropriação e congelamento das imagens sobre ele e feitas por ele e da apropriação 

do seu projeto arquitetônico como essência e origem (e, assim, uma fissura por 

retomá-lo através de ações preservacionistas). 

Estas três imagens-símbolo acontecem para cada nome/capítulo 

correspondente: Pedregulho está repleto de imagens-desejo, Conjunto 

Residencial Prefeito Mendes de Moraes configura uma das várias formas de 

se constituir uma imagem-construção e Minhocão de São Cristóvão é, por si 

só, uma apropriação-imagem.  

Assim, os três capítulos correm no seu curso e são correntemente interceptados por estas imagens-
símbolo que sussurram - um pouco mais claras e encurvadas para a direita, extrapolando as 
margens das páginas - a composição de uma trama que se baseia na coexistência, na 
heterogeneidade, nos fluxos; instigando, assim, o ir e vir de páginas e conceitos.  

Todavia, esta relação não se encerra nesta forma tão direta e, sendo assim, Minhocão 

de São Cristóvão entra em conflito, coexiste e absorve as imagens-desejo e acontece 

através de inovações e gambiarras e desvios-distorções como outras formas de 

aplicar a gestão em imagem-construção; CRPMM teve muita apropriação-imagem no 

seu processo de ocupação e imagens-desejo para pensar a sua gestão por parte do 

Estado. Por fim, Pedregulho foi efetivamente realizado através da imagem-construção 

e, de seus desejos, muitas apropriações-imagens. 
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Imagem-desejo 

Desenho, design, desígnio, desejo23.   

Vilanova Artigas volta seu olhar para a atuação do profissional arquiteto e para o 

projeto - o desenho de arquitetura - como sua grande ferramenta: “O conteúdo 

semântico da palavra desenho desvenda o que ela contém de trabalho humano”24. 

Assim, promove um resgate, no espaço construído, do gesto projetual do autor-

arquiteto e de seus desejos e intenções de criação. O partido do projeto.  

Ele pretende reencontrar, no espaço arquitetônico25, as utopias de sua criação, as 

intenções e desígnios por detrás das soluções espaciais. Ao projetar o edifício da 

FAUUSP, Artigas pensou uma universidade sem portas, acessada, em que os alunos 

nos ateliês e nas salas de aula se situam lá no topo, no alto (e a “burocracia” e as 

salas dos professores nos pavimentos abaixo). Pensou em enfatizar uma comunicação 

interna ao liberar as barreiras sonoras e deixar que os sons ecoem pelos espaços; 

alem do “caramelo” e o grande vazio central, espaço de encontro aberto e receptivo a 

utilizações e apropriações.  

Pedregulho também. Seus espaços arquitetônicos são o que dele se espera: um 

fortalecimento de seu convívio com o Outro, uma sintonia com a cidade, com o 

coletivo, a criação de um homem brasileiro com cidadania mais forte, uma justiça 

social. “É claro que nós estamos ali em um momento importante no Brasil e em nível 

internacional, que é um momento de grande fortalecimento das idéias do socialismo.” 

(Nabil Bonduki em entrevista para o documentário de Ivana Mendes).  

O pavimento intermediário (a rua interna) é o lugar do comum, as lavanderias 

remetem a um papel da mulher um pouco menos donas de casa (reivindicado por 

Carmen Portinho através do movimento feminista), lazer se encontra no ginásio e nas 

piscinas, escola para a educação dos filhos, acesso separado de pedestres e veículos. 

 

 

Pensar a utopia como outra forma de pensar, um processo que se instala no fora, 
afinal ela traça seu próprio território, cria espaços laterais, espaços outros. Utopia é 

                                            
23 Na aula inaugural pronunciada na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP em março de 1967, 
Vilanova Artigas realiza essa busca pela origem semântica da palavra “desenho”. (esta aula foi reeditada pelo 
Centro de Estudos Brasileiros do Grêmio da FAU-USP, em 1975, e encontra-se no site http://www.g-
arquitetura.com.br/desenho.html, acesso em 23 de agosto de 2011). 

24 Ainda trecho do texto da aula inaugural de 1967. 

25 “Espaço arquitetônico” refere-se ao espaço projetado (por isso o forte vinculo com o partido e as 
expectativas de projeto). Pode ser colocado em sobreposição e coexistência com o espaço construído e as 
diferentes formas de percepção deste espaço por quem o utiliza. 
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uma potencia criadora que, retomando o vocabulário de Deleuze, desterritorializa, 
cria outro plano, inventa.  

(CAULA, 2008, p. 22) 

Imagem-desejo evoca essa potência: da criação, da idealização, da critica, da 

inventividade, da proposição, da contraproposta, da inspiração. O bloco A abre-se, 

paralelo ao chão, em um plano contínuo e curvo que recebe as intenções e desejos de 

seus criadores e observadores e projeta nos seus espaços esse caráter ideal e 

utópico. Distante, povoa-se de imagens, de possibilidades, de futuro. Do que ele há 

de ser. Localiza o projeto de arquitetura em outra esfera, uma esfera divina, do 

sagrado.  

Sagradas ou religiosas eram as coisas que de algum modo pertenciam aos deuses. 
Como tais, elas eram subtraídas ao livre uso e comercio dos homens, não podiam ser 
vendidas nem dadas como fiança, nem cedidas de usufruto ou gravadas de servidão. 

(...) Religio não é o que une homens e deuses, mas aquilo que cuida para que se 
mantenham distintos. 

(AGAMBEN, 2007, p.65) 

Assim, Imagem-desejo exacerba o grande salto do projeto de Pedregulho, e o associa 

ao grande salto inerente ao ato de projetar, à atividade do projetista. O tanto que 

subiu e separou-se da linguagem ordinária (da prática, do ordinário, do uso, do 

homem comum), a linguagem especializada do desenho de arquitetura26. Profano 

(para Agamben, 2007) seria “todo ato que violasse ou transgredisse essa sua 

essencial indisponibilidade”. 

Esta é a posição desconfortável da atividade projetual. Sendo o “habitar iminente ao 

homem”27 , a discussão e a construção das formas de faze-lo é subtraída do próprio 

sujeito habitante. Tira do sujeito morador, sujeito usuário, sujeito construtor a 

possibilidade de pensar o espaço junto com o ato, com a ação, o uso, a construção.  

APROPRIAÇÃO-IMAGEM: Em Minhocão de São Cristóvão - arquiteto x usuário (página 103), será 
estudado com mais detalhes a idéia de profanação.  

                                            
26 Sérgio Ferro (2003, p.05), arquiteto formado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
de São Paulo em 1961, fala em uma conversa com alunos, em 2003, desta especialização da linguagem do 
desenho: “A primeira coisa que o Brunelleschi faz é mudar as regras do desenho de arquitetura. (...) 
Brunelleschi começa adotando outra linguagem, totalmente diferente: as ordens clássicas, o dórico, etc., todo 
o classicismo da Renascença. Ele vai buscar lá atrás uma linguagem que tinha sido esquecida, que tinha sido 
abandonada, que não era mais a linguagem dos operários que estavam ali. E muda a linguagem: bota 
coluninha, bota capitel, bota coluna grega... Isto é, ele vai introduzir um desenho que não é o desenho dos 
operários, que não é o desenho que está à disposição do conhecimento deles”. 
27 Constatação de Heidegger na conferência “Construir Habitar, Pensar”, escrito em 1951 sobre a multiplicação 
dos conjuntos habitacionais.  
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Imagem-construção. 

Imagem-construção é a construção do edifício, sua, efetivação em para habitação 

social, sua gestão. Quais forças políticas incentivaram ou possibilitaram sua 

construção? Qual a participação do poder público, da iniciativa privada? Como ele foi 

viabilizado economicamente - crescimento econômico da cidade ou país? Sua 

industrialização? Qual o material empregado e as técnicas construtivas? A seleção dos 

moradores, a população a ser abrigada, como foi a sua ocupação? O perfil 

populacional (renda, idade) de quem mora e quem morou? Enfim, o percurso: os 

projetos de reforma, revitalização, residência artística e demolição, em alguns casos. 

Assim, será apresentada uma seleção de conjuntos habitacionais modernistas28. 

Conjuntos em que, no seu percurso: imagem-desejo, imagem-construção e 

apropriação-imagem, tiveram mais fortemente marcada a presença da imagem-

construção: o numero de unidades construídas, a localização dentro da cidade, o 

publico alvo, os arquitetos normalmente desconhecidos. 

Essa seleção de habitações modernistas será apresentada em três ilustrações. Estas 

ilustrações transbordadas em conceitos tornaram-se as imagens-símbolo. Mas, 

neste momento serão apresentadas antes de se transformarem em figuras 

conceituais, ainda dentro de seus atributos de imagem-figura congelada. 

Assim, na primeira ilustração, IMAGEM-DESEJO, é apresentada uma imagem do 

projeto do conjunto, pode ser: planta, fachada, maquete, seção, croquis, entre 

outros. Em seguida, a IMAGEM-CONSTRUÇÃO é apresentada através de uma foto do 

conjunto já construído, normalmente fotos publicadas em revistas de arquitetura ou 

simplesmente uma foto aérea documental, uma imagem distante e congelada por não 

mostrar alguma movimentação dentro ou fora do conjunto - uma foto estanque. Por 

fim, uma ilustração APROPRIAÇÃO-IMAGEM: um registro de um evento ocorrido no 

interior do conjunto.  

A Cité des Quatre-Mille29 localiza-se em La Courneuve, região periférica de Paris. As 

4.232 unidades foram construídas entre 1960 e 1966, em um momento em que as 

indústrias “barulhentas” e altamente poluentes estavam sendo deslocadas do centro 

da capital francesa para sua região periférica. A construção deste conjunto 

habitacional veio também para suprir a demanda habitacional para os trabalhadores 

destas indústrias.  

                                            
28 A utilização do termo “modernista” se refere ao Modernismo como a massificação do Movimento Moderno. 
Ver mais detalhes em “Apresentação: caminho”, página 11. 

29 A autoria do projeto é de arquitetos não muito conhecidos, Henri Delacroix et Clément Tambuté. 
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Em 19 de agosto foi publicado um ato relativo a organização governamental da 
região de Paris. Dois dias depois, Paul Delouvirerfoi nomeado monitor da região de 

Paris, a qual, conforme comunicação oficial, agora se tornou uma nova e distinta 
estrutura administrativa. 

(Fala inicial do filme de Jean-Luc Godard, “2 ou 3 choses que je sais d’elle”, 1967) 

IMAGEM-DESEJO: Com a construção do conjunto, eram também publicados em revistas femininas 
este “modo de morar” moderno que existiria neste novo conjunto construído. Mais detalhes no site  
laa-courneuve.net-  

APROPRIAÇÃO-IMAGEM: Sobre imagem-apropriada, o imaginário negativo em torno das condições 
de vida da Cité des Quatre-mille. Ver mais explicações sobre “guetização” em “apropriação sem 
imagem” página 25. 

 

   
6. IMAGEM-DESEJO: Desenho da planta baixa do projeto para a barra Debussy em La Courneuve, França. FONTE: 
Arquivo do LAA-Laboratoire Architecture Anthropologie. IMAGEM-CONSTRUÇAO: Foto da fachada do edifício 
Balsac. APROPRIAÇAO-IMAGEM: Imagem da intervenção de alunos da ENSAP-Belleville no pátio principal do 
conjunto habitacional, em 2008.  FONTE das duas ilustrações: fotos tiradas pela autora. 

Le Haut du Lièvre foi inaugurado em 1963 em Nancy, ainda na França. São três mil 

unidades construídas e ele foi reabilitado em dois momentos: entre 1981 e 1988 e 

entre 2007 e 2010.  

   
7. IMAGEM-DESEJO: Modelo eletrônico do conjunto habitacional Le Haut du Lièvre. FONTE: laa-courneuve.net. 
IMAGEM-CONSTRUÇAO: Foto do conjunto habitacional. FONTE: laa-courneuve.net. APROPRIAÇAO-IMAGEM: 
interações com crianças no pátio do conjunto. FONTE: Internet. 

Situado na periferia de Roma, este edifício foi projetado pelo arquiteto italiano Mario 

Fiorentino entre 1972 e 1974 e construído entre 1975 e 1982. Pensado para 8.000 

habitantes, o Corviale possui 11 andares e 1 km de extensão30.  

                                            
30 Dados apresentados no site da pesquisa Cronologia do Pensamento Urbanístico. 
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8. IMAGEM-DESEJO: Desenho da implantação do conjunto habitacional Corviale. FONTE: 
www.cronologiadourbanismo.ufba.br. IMAGEM-CONSTRUÇAO: Foto do conjunto habitacional. APROPRIAÇAO-
IMAGEM: ocupação do quarto pavimento, projetado como comercial, foi dividido em unidades para moradia. FONTE 
das duas ilustrações: laa-courneuve.net. 

APROPRIAÇÃO-IMAGEM: Em apropriação-imagem, foi estudada a imagem-apropriada e a 
apropriação sem imagem. 

Nonoalco-Tlatelolco, na Cidade do México, foi projetado em 1964 pelo arquiteto Mario 

Pani e 15 mil unidades foram inauguradas em 1966. Em 1985 foi parcialmente 

reconstruído depois de um terremoto que desmoronou parte do conjunto. 

   
9. IMAGEM-DESEJO: Desenho da implantação do conjunto habitacional Nonoalco-Tlatelolco. FONTE: GARAY, 
2008, p.33. IMAGEM-CONSTRUÇAO: Foto aérea do conjunto. APROPRIAÇAO-IMAGEM: manifestantes do 
movimento estudantil de 1968 no Mexico. FONTE das duas ilustrações: Internet. 

Os edifícios São Vito e Mercúrio são edifícios de habitação econômica31 construídos no 

centro da cidade de São Paulo entre 1955 e 1957 por iniciativa privada da 

incorporadora e construtora Zarzur e Kogan. Os edifícios foram demolidos durante o 

governo de Gilberto Kassab, em 2010. 

 

                                                                                                                                   

http://www.cronologiadourbanismo.ufba.br/apresentacao.php?idVerbete=1352. Acessado em julho de 2011. 

31 O conjunto São Vito/Mercúrio é um dos casos apresentados no livro “Habitação Econômica e a Arquitetura 
Moderna”, organizado por Maria Ruth Sampaio, onde são listados muitos outros casos em São Paulo e 
algumas outras capitais brasileiras.  
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10. IMAGEM-DESEJO: Desenho da planta baixa do pavimento tipo de habitação do Edifício São Vito. IMAGEM-
CONSTRUÇAO: Foto do Edifício São Vito por Cristiano Mascaro. APROPRIAÇAO-IMAGEM: Desenho realizado 
depois de uma visita ao apartamento 502 do Edifício Mercúrio em agosto de 2008, onde morava, na época, Dona Selma. 
FONTE das três ilustrações: PASSARO, 2008. 



 25 

Apropriação sem imagem. 

A apropriação-imagem, sendo ela acontecimento, escape, desvio, movimento, 

multiplicação e distorção, desdobra-se em duas32:   

A imagem-apropriada é o primeiro desdobramento. Ela acontece quando “imagem” 

confunde-se com “identidade” e espera-se desta um caráter de representação. Nestes 

casos, a imagem toma força por si só e na sua plenitude como a representação de um 

pensamento, de um lugar, de pessoas, do Outro.  

Essa imagem acaba sendo tomada como única e verdadeira representação. 

Identitária. Tem a pretensão de apresentar uma realidade única. Não é de toda 

congelada, mas caminha para uma estanqueidade, para o inequívoco.  

Por exemplo, em muitos dos conjuntos habitacionais que tiveram no seu processo 

mais fortemente marcado a imagem-construção33, foi-se reverberando um imaginário 

em torno destes espaços, imaginário normalmente criado e veiculado por aqueles que 

estão “de fora” (a mídia, seus leitores, os administradores e políticos envolvidos, a 

própria população da cidade) e com uma visão negativa do lugar: violento, agressivo, 

degradado, marginal, entre outros adjetivos generalizantes34. Tornam-se “guetos” 

(em francês: ghetto) e, ainda na língua francesa, ganham um substantivo: 

guetization35, com sendo a imagem-apropriada da ocupação destes espaços por seus 

moradores. 

Para estes lugares de grande fertilidade neste processo de apropriação imagética, são 

reservadas “medidas providenciais” como a demolição36 e, mais atualmente, uma 

                                            
32 Este desdobramento se baseou na leitura do filósofo Gilles Deleuze, realizada por Roberto Machado em um 
mini-curso fornecido como atividade de extensão pelo IHAC (Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Prof. 
Milton Santos) nos dias 07 a 10 de junho de 2011. Nestas aulas, Roberto Machado abordou dois conceitos: o 
“pensamento sem imagem” (pensamento da diferença, pluralista, ontológico, trágico e ético) e o “pensamento 
da imagem do pensamento” (representação, redução à identidade, racional, moral e dogmático). 

33 Ver alguns exemplos em imagem-construção, página 21. 

34 Alessia de Biase (em seu curso “Apreensão da Cidade Contemporânea”, ministrado como professora 
convidada pelo PPGAU UFBA de setembro a novembro de 2010) nos conta um evento poderia ajudar a 
compreender esse processo: em 2005 aconteceram, na região periférica de Paris, manifestações  em que 
moradores queimavam ônibus confrontavam a policia. Nos primeiros dias da manifestação, quando ônibus 
foram incendiados, a policia parisiense com seus helicópteros e metralhadoras se posicionaram apontando 
para a temida Cité des Quatre-Miles, da qual não havia saído manifestação qualquer. Alessia de Biase é 
professora na École d’Architecture de Paris-Belleville e pesquisadora coordenadora do LAA-Laboratoire 
Architecture Anthropologie. 

35 Assim, “guetização” seria o processo por que passam os conjuntos habitacionais localizados em regiões 
periféricas e habitados por uma maioria de estrangeiros. Muito comuns na região periférica de Paris 
(banlieue), a qual, na visão da imagem-apropriada, os espaços estão degradados e a população estrangeira é 
agressiva. 

36 O primeiro conjunto habitacional demolido foi, em 1972, o Pruitt-Igoe, um conjunto norte-americano. 
Charles Jenks, critico norte-americano da arquitetura moderna, afirma que “a arquitetura moderna morreu em 
Saint-Louis, Missouri” e 1977 no seu livro The Language of Post-Modern Architecture. Em La Courneuve, 
foram demolidas pela prefeitura 5 dos 6 edifícios maiores (des barres: Debussy, 1986, Renoir, 2002, sendo 
que a ultima será reabilitada). O Conjunto São Vito, na região central de São Paulo também foi demolido 
durante o governo de Gilberto Kassab, em 2010, o imaginário negativo em torno deste conjunto foi bastante 
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alternativa, a chamada “revitalização” (dar uma vida nova). Apesar de ser um 

processo menos doloroso para os edifícios, parte do mesmo princípio de que a “vida” 

lá não é boa e deve ser transformada. 

Em outro sentido, pode-se encontrar para imagem-apropriada uma apropriação não 

de seu processo de ocupação, mas de seu projeto. Como exemplo os conjuntos que 

tiveram muito fortemente sublinhada a imagem-desejo: como Marselha e Pedregulho. 

Para estes, edifícios Modernos, congela-se a imagem-desejo através de atitudes 

preservacionistas como a documentação realizada para publicação, a 

patrimonialização através do tombamento de seus edifícios e, por fim, o restauro. 

A apropriação sem imagem é o segundo desdobramento. Inicia-se com as inúmeras 

possibilidades da apropriação relacionadas nesta pesquisa: apropriação como 

profanação37, como caça-furtiva38, como habitação, como respingar39, como 

opacidade40, como cotidiano41, como heterotopia, como residência, como arquitetura 

biológica42, como mofo, como tomar posse, como tornar público, como pesquisar, 

como morar, como (de)morar, como imagem.  

Conclui-se com a proposta de vazar, de transbordar estas possibilidades e abrir para   

quantas mais for surgindo. Caminha para o infinito. 

 

                                                                                                                                   
decisivo, ele era conhecido pelos meios de comunicação como “favela vertical”, “treme-treme” e por ser 
habitado por uma população marginal e perigosa: prostitutas, travestis e traficantes.  

37 Desenvolvida textualmente em “imagem-desejo”, em “Arquiteto X usuário”. 

38 Desenvolvido textualmente em “Arquiteto X usuário” e “Da invenção do cotidiano”. 

39 Sobre Agnes Vardá em “Introdução:caminho.” 

40 Desenvolvido textualmente em Codinome 2: “Parafuso de Veludo”. 

41 Em “Minhocão de São Cristóvão”. 

42 Sobre Lygia Clark em “Apropriação e habitação”. 
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A parte1 (primeira parte) de Pedregulho terá como pano de fundo a ascensão 

intelectual e profissional deste novo arquiteto que se autonomeia moderno; que nasce 

e se fortalece dentro de uma sociedade em crescimento industrial. Ele se ocupa com a 

circulação de seu discurso (“a circulação do discurso moderno”) e aposta no suporte 

do Estado como financiador e patrocinador (“Estado do bem-estar social”) e seu modo 

de projetar sensibiliza-se ao tratamento dos desejos e subjetividades através dos 

“modos de viver e habitar”. 

No final da parte1, é apresentado o projeto do Conjunto Habitacional em Marselha, 

projeto reconhecido internacionalmente por sua unité d’habitation como sendo a 

realização prática dos ideais da Ville Radieuse. 

A parte2 (segunda parte) apresenta o projeto do Conjunto Habitacional Pedregulho 

procurando abarcar a dimensão utópica do seu desenho e entendendo algumas 

soluções arquitetônicas como resultado de uma arquitetura investida de dimensões 

pedagógicas.  
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O DISCURSO. 

(...) inquietação diante do que é o discurso em sua realidade material de 
coisa pronunciada ou escrita; inquietação diante dessa existência 

transitória destinada a se apagar sem duvida, mas segundo uma duração 
que não nos pertence; inquietação de sentir sob essa atividade, todavia 

cotidiana e cinzenta, poderes e perigos que mal se imagina; inquietação de 
supor lutas, vitórias, ferimentos, dominações, servidões, através de tantas 

palavras cujo uso há tanto tempo reduziu as asperidades. 

Mas, o que há, enfim, de tão perigoso no fato de as pessoas falarem e de 
seus discursos proliferarem indefinidamente? Onde, afinal, está o perigo? 

(FOUCAULT, 1996, p.08) 

O que seria o discurso do Movimento Moderno? Na França1, no inicio do século, foram 

publicadas edições de L’Espirit Nouveau. Estas idéias foram sendo transformadas pelo 

próprio autor, apropriadas por outros, fundindo-se e configurando um texto 

particularizado Movimento Moderno que, todavia, nada tem de homogêneo. A cada 

momento, a cada fala, a cada obra construída (que se dizem modernas) configuram-

se interpretações. 

Desta maneira, para uma arquiteta formada na Faculdade de Arquitetura da 

Universidade de São Paulo em 2008, o discurso produzido pelo movimento moderno 

já se tem facilmente em mãos. Diluído nas aulas, nas falas de muitos professores, no 

próprio texto original em antigas publicações e edições recentes, em obras de 

arquitetura desencontradas pela cidade. Ele está ali. Legível, visível. Sim, 

possivelmente identificado. 

Um dos movimentos realizados na primeira parte (parte1) deste capítulo foi dar a 

este conteúdo discursivo, que paira nos entres2, uma organização. E, desta forma, 

proceder em um caminho contrario daquele do discurso: limpar os ruídos, 

desconsiderar as apropriações e transformações do mesmo e não dar importância as 

diferenças entre os autores e os arquitetos, para então e tentar encontrar um 

contexto do momento em que o texto foi produzido: delinear um percurso, abordar 

um lugar, localizar no tempo. Organizar em torno de contingências históricas. 

Contextualizar3. 

                                            
1 O pensamento Moderno não aconteceu somente na França, mas em vários paises da Europa, inclusive na 
União Soviética, onde foi firmado o pensamento dos “desurbanistas” soviéticos, por exemplo.  

2 Diz-se que ele “paira nos entres” porque este texto produzido pelos primeiros intelectuais do movimento foi 
utilizado e apropriado por outros arquitetos, outros intelectuais e foi se diluindo e se transformando. Essa 
“diluição” não significa que o discurso deixou de se tornar genuíno ou autentico (e esta intervenção não 
realiza a busca a um discurso original).  

3 Pode-se constar que uma mesma seqüência de palavras dispostas em mesma ordem, quando pronunciadas 
na França no início do século XX - talvez em um congresso de arquitetos - ou no Rio de Janeiro em 2010, 
durante um encontro entre os realizadores, colaboradores e participantes de uma residência artística3 no 
próprio Pedregulho, na verdade são duas. São cinco. São inúmeras. 
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Nas paginas que seguem, o texto moderno se condensa e ganha um terreno por entre 

problematizações da social-democracia (Estado do Bem-Estar Social), da cidade do 

Rio de Janeiro e sua relação com a modernidade através do homem burguês 

moderno, da questão habitacional não formalizada dos cortiços e estalagens, em 

especulações de modos de viver e habitar. Contextualiza-se de acordo com as 

organizações da autora.  

Para isso, uma atenção. Esta organização pode ser (é) falha. Ela própria é modificável 

e está em perpétuo deslocamento. Não foi realizada sem pressão ou uma mínima 

imposição. Também para Suely Rolnik que, em entrevista para a Redobra 8, sugere 

que “toda contextualização é uma abstração” 4.  

O TEXTO MODERNO. 

Através das citações, alguns trechos do texto deste discurso são apresentados 

integralmente. Se repararmos, conceitos como “espírito novo”, “modulor”, “casa 

como máquina-de-morar”, a “planta livre” são libertos de seu espaço-tempo. A 

direção é o universo. Transcender. O que se busca é a verdade flutuante. A vontade 

da verdade. Não deixa de ser uma separação. O próprio texto do discurso Moderno 

recusa uma contextualização, dela se deslocou e vem se descolando ao longo dos 

tempos.  

AS ILUSTRAÇÕES.  

As ilustrações percorrem todo o tempo as linhas de texto juntamente com o leitor. 

Dão a elas uma textura e, como âncoras, iscas, fisgam as propriedades imaginativas 

do leitor e mais facilmente o conectam com este mundo do discursivo. Dão uma 

consistência ao discurso, fazem parte dele e desse processo de divulgação do 

movimento moderno. Foram escolhidas imagens produzidas e divulgadas no mesmo 

momento a que o texto faz referencia. 

Para uma leitura tranqüila de Pedregulho, é importante direcionar os olhares para 

estas tantas ilustrações que povoam as páginas dissertativas: elas não são auto-

explicativas e para isso foram posicionadas estrategicamente como complementação 

do texto, sem a intenção direta de propor outras leituras. Elas têm nas legendas 

evidenciado o seu “suporte”: um periódico, uma pintura, revistas, cartazes, panfletos, 

                                            
4 http://www.corpocidade.dan.ufba.br/redobra/r8/trocas-8/entrevista-suely-rolnik. Acesso em 19 de agosto 
de 2011. 
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fotos oficiais, cenas de filme, croquis de arquitetos, cartilhas do governo, entre 

outros. Sugere-se interpretar estas ilustrações como parte de um processo de 

circulação das idéias ou de registro. 
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O Espírito Novo   

A França na década de vinte, no momento pós-Primeira Guerra Mundial, mesmo com 

grande destruição de algumas cidades provocadas pelos combates da guerra e uma 

dívida financeira com alguns paises da Triplica Aliança (devendo em torno de 3 

milhões de dólares à Inglaterra e 4 milhões aos Estados Unidos), teve um 

crescimento econômico caracterizado por uma modificação na sua estrutura de 

produção5. Em Paris, as grandes regiões industriais foram se concentrando nas zonas 

norte e leste, enquanto a região parisiense (a região periférica à cidade de Paris, 

também denominada banlieue parisiense, formada pelos départements) começou a 

apresentar acelerado processo de industrialização.  

Neste contexto de reconstituição física das cidades, prosperidade econômica e 

desenvolvimento industrial, são publicadas algumas edições da revista francesa 

L’Espirit Nouveau.  

Ao todo foram publicados vinte e oito números da revista entre outubro de 1920 e 

janeiro de 1925 (com aproximadamente 100 páginas cada). O primeiro número foi 

publicado em outubro de 1920, tendo como editores Amédée Ozenfant e Charles-

Édouard Jeanneret-Gris (Le Corbusier), que foram mais tarde substituídos por Paul 

Dermée. Em um ano, L’Espirit Nouveau publicou perto de doze artigos com a 

assinatura de Le Corbusier. Em 1923, estes artigos foram reunidos em uma única 

                                            
5 Sendo a produção agrícola suficiente para abastecer o mercado interno, as indústrias manufatureiras (têxtil, 
por exemplo) se encontravam em queda e as mecanizadas (metalurgia, minas, construção de edifícios) em 
ascensão. Esse quadro apresenta repercussões da Revolução Industrial. (AGULHON, 1974). 
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publicação pelas Edições Crès: o livro “Por uma Arquitetura” (Vers une Architecture), 

que abre a Collection de l’Espirit Nouveau6. 

              
12. Capa do segundo numero da revista francesa L’Espirit Nouveau.  
13. Capa do quinto numero da revista francesa L’Espirit Nouveau.  
14. Capa do livro Vers une Architecture (“Por uma arquitetura”).  
FONTE: Internet. 

Estas publicações, ainda tímidas em relação ao alcance de seu publico leitor,  tem o 

frescor da novidade trazida pela velocidade com que os avanços tecnológicos e 

industriais adquiriram naquele momento. Em seu conteúdo, sob a forma de artigos, 

reproduções fotográficas e anúncios publicitários, tratava-se de temas como objetos 

de design industrializado, os automóveis, a rapidez na produção, os produtos em 

série, a casa como máquina-de-morar. Em seu vocabulário, uma valorização da 

velocidade e do progresso científico-tecnológico. Revela uma grande expectativa para 

este momento específico da história como “a grande época” que se inicia. 

Uma grande época começa. 
Um espírito novo existe. 

(LE CORBUSIER [1923], 2000, p.57) 

  

                                            
6 Esta coleção apresenta várias obras literárias de Le Corbusier, das quais foram traduzidas para o português: 
Urbanisme (primeira edição francesa em 1924), Précisions sur un état Présent de lArchitecture et de 
l’Urbanisme (primeira edição francesa em 1930) e Vers Une Architecture (primeira edição francesa em 1923). 
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15. Motor da Bugatti. 16. Ventiladores Rateau. 17. Ponte de ferro. FONTE: LE CORBUSIER [1923] 2000, p. 196-199. 

           
18. Navios baldeadores de carvão no Reno. 19 e 20.  Edifício Equitable em Nova Iorque, construído pela Steel 
Corporation. FONTE: LE CORBUSIER [1923], 2000, p.192 e 196. 

Na literatura7 e na pintura8, por exemplo, já se manifestaram obras em sintonia com 

este pensamento da velocidade. Na cidade, novos sistemas de transporte coletivo 

(bondes, estrada de ferro), redes de água e esgoto, telégrafo, iluminação a gás e 

telefone estão lá para formar o novo cenário urbano.  

1. Nós queremos cantar o amor ao perigo, o hábito da energia e da 
temeridade.  

2. A coragem, a audácia, a rebelião serão elementos essenciais de nossa 
poesia.  

3. A literatura exaltou até hoje a imobilidade pensativa, o êxtase, o sono. 
Nós queremos exaltar o movimento agressivo, a insônia febril, o passo de 

corrida, o salto mortal, o bofetão e o soco.  

 (...) 

11. Cantaremos as grandes multidões agitadas pelo trabalho, pelo prazer 
ou pela sublevação; cantaremos as marés multicores e polifônicas das 

revoluções nas capitais modernas; cantaremos o vibrante fervor noturno 
dos arsenais e dos estaleiros incendiados por violentas lutas elétricas; as 

estações esganadas, devoradoras de serpentes que fumam; as fábricas 
penduradas nas nuvens pelos fios contorcidos de suas fumaças; as pontes, 

semelhantes a ginastas gigantes que cavalgam os rios, faiscantes ao sol 
com um luzir de facas; os piróscafos aventurosos que farejam o horizonte, 
as locomotivas de largo peito, que pateiam sobre os trilhos, como enormes 
cavalos de aço enleados de carros; e o vôo rasante dos aviões, cuja hélice 

                                            
7 Neste momento já foi publicado o “Manifesto Futurista”, do poeta italiano Filippo Marinetti, oficialmente dia  
20 de Fevereiro de 1909 no jornal francês Le Figaro.  

8 São conhecidos alguns pintores italianos como Carlo Carra, Russolo, Severini, Boccioni e Giacomo Balla.  
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freme ao vento, como uma bandeira, e parece aplaudir como uma multidão 
entusiasta.  

 (Trecho do “Manifesto Futurista” de Filippo Marinetti publicado em 20 de 
Fevereiro de 1909, no jornal “Le Figaro”). 

 

  
21. Pintura realizada por Giacomo Balla nomeada 

“Vórtice” – óleo em papel. FONTE: Internet. 

O espírito da construção se identifica com as demandas do desenvolvimento das 

indústrias, ele anuncia paralelamente uma nova concepção estética, uma estética que 

vem das criações da indústria moderna: as maquinas afirmam proporções, jogo de 

volumes, materialidades. As máquinas operam em colaboração íntima com o homem. 

(LE CORBUSIER [1923], 2000, p.57). 

O Estado do bem-estar social  

Estes textos foram publicados em um contexto europeu em que a atuação do Estado 

seria logo colocada em questionamento, a partir, por exemplo, da Grande Depressão. 

A Grande Depressão foi uma crise econômica mundial - decorrente da quebra da 

bolsa de valores de Nova York, em 1929 -, que se iniciou nos Estados Unidos como 

reverberação desse crescimento econômico acelerado9 no pós-Primeira Guerra (que 

aconteceu em uma livre atuação do mercado aliada ao mínimo de restrições por parte 

do Estado. Como política proposta para reverter essa crise, o presidente Roosevelt 

(1933-1945) buscou no papel do Estado maior intervenção nos vários setores da 

economia.  

Assim, com esta movimentação de repensar a atuação do Estado, toma força uma 

forma de organização político-social: o Estado de bem-estar social (Welfare State). 

                                            
9 Os Estados Unidos tiveram um rápido enriquecimento como principais exportadores de alimentos, produtos 
industrializados e capital. (AGULHON, 1974). 
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Sua organização esta ligada ao processo de industrialização e os problemas sociais 

gerados a partir dele10.  

Nesta forma de organização, o Estado estaria mais presente na vida social, política e 

econômica do país (normalmente em parceria com sindicatos e empresas privadas). 

Todo o cidadão teria o direito, desde seu nascimento até sua morte, a um conjunto de 

bens e serviços fornecidos pelo Estado, seja diretamente através de intervenções 

diretas, seja indiretamente, mediante seu poder de regulamentação sobre a 

sociedade civil. Esses direitos incluem a habitação, educação, assistência médica 

gratuita, o auxílio ao desempregado, a garantia de uma renda mínima, recursos 

adicionais para a criação dos filhos, etc.  

IMAGEM-CONSTRUÇÃO: Na proposta do DHP para a construção de conjuntos habitacionais de 
interesse social, o Estado é o grande responsável por fornecer moradia, saúde, lazer e educação. 
Ver na página 66. 

É neste Estado mais presente11 que os novos arquitetos modernos confiam como o 

grande financiador e patrocinador do seu trabalho: 

 (...) É preciso ainda, pra passar da teoria aos atos, o concurso dos 
seguintes fatores: um poder político tal como se o deseja, clarividente, 

convicto, decidido a realizar as melhores condições de vida, elaboradas e 
inscritas no papel dos planos; uma população esclarecida para 

compreender, desejar, reclamar aquilo que os especialistas  planejaram 
para ela; uma situação econômica que permita empreender e prosseguir os 

trabalhos, alguns dos quais serão consideráveis.  

(Trecho do item 92 da Carta de Atenas em LE CORBUSIER [1933], 1993) 

Mas é preciso fazer com que [os princípios do urbanismo moderno] sejam 
admitidos pelos órgãos administrativos encarregados de velar pelo destino 

das cidades e que não raro são hostis as grandes transformações propostas 
por esses dados novos. É necessário, portanto, que a autoridade seja 

esclarecida e, depois, que ela haja. Clarividência e energia podem vir a 
restaurar a situação comprometida. 

(Trecho do item 74 da Carta de Atenas em LE CORBUSIER [1933], 1993) 

O novo arquiteto intelectual 

Le Corbusier traz para o campo da arquitetura (também para o design de objetos e 

para o urbanismo) as insistências da industrialização, como: utilização e de materiais 

                                            
10 A Grã-Bretanha foi o país que se destacou na efetivação do Estado de bem-estar com a aprovação, em 
1942, de uma série de providências nas áreas da saúde e escolarização. Aconteceu principalmente na Europa, 
onde seus princípios foram defendidos pela social-democracia (apesar de alguns paises como Áustria, Rússia, 
Prússia e Espanha desenvolveram ações desse tipo nos marcos da estrutura de poder não-democrático). Nas 
décadas seguintes, outros países seguiriam essa direção. 
(http://educacao.uol.com.br/sociologia/ult4264u30.jhtm, acesso em março de 2011) 

11 Estado que financiaria também grandes obras de transformação urbana e planejamento das cidades. (ver o 
livro “Urbanismo”, de Le Corbusier). 
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produzidos em série, uma maior rapidez na produção e a preferência a processos 

industrializados.  

Todavia, transborda a materialidade de uma abordagem simplesmente tecnológica e 

científica para, com ela e através dela, pensar o homem e sua forma de estar no 

mundo, de viver em sociedade. Ele busca idealizar a “sociedade da era das 

indústrias”. 

Neste movimento, um mundo novo se abre para os profissionais do espaço: cronistas 

do cotidiano, narradores de micropolíticas12. Está nascendo a figura de um arquiteto 

intelectualizado, que se encontra entre o engenheiro formado nas escolas 

politécnicas13 que muito sabe da teoria da construção, da escolha e utilização de 

materiais, e o artista formado no ensino de belas artes14 com sua sensibilidade 

plástica, conhecimento de harmonia e ordem das formas.  

    
22, 23 e 24. Imagens do interior e da fachada do ateliê projetado por Le Corbusier para o artista plástico Ozenfant. 
FONTE: Internet.  

Este profissional dedica-se também à especulação de modos de viver. São também 

atores para a realização deste modo de vida moderno, à medida que encontram nos 

espaços (por ele projetados) possibilidades de utilização de acordo com uma nova 

estética de vida. Nela, o homem urbano, moderno, é idealizado de acordo com as 

formas de vivenciar o seu dia-a-dia.   

                                            
12 Luis Antonio Baptista estas denominações para o profissional arquiteto e urbanista, empregada por ele no 
seu artigo “A Solidão e a Inércia dos Discursos Psi”, escrito em junho de 1991. Urbanistas e arquitetos não 
falam só de espaços. Falam de apropriações de vida, resistências políticas, modelagens de sonhos e de muito 
mais coisas. São cronistas do cotidiano que nos revelam ou produzem questões nem sempre visíveis a olho 
nu. Narradores de micropolíticas, talvez seja uma denominação parcial, mas promissora, dos profissionais do 
espaço. (BAPTISTA, 1999, p.37) 
13 A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, fundada em 1948, quando se 
descolou do antigo curso de engenheiro-arquiteto da Escola Politécnica. 

14 A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, criada como Faculdade 
Nacional de Arquitetura, em conseqüência da separação do ensino de arquitetura da Escola Nacional de Belas 
Artes em 1945. 
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Assim, a novidade para os profissionais arquitetos não é simplesmente uma 

ampliação da abordagem espacial. Ele ganha uma grande responsabilidade e uma 

grande função: a de guiar as transformações e esta nova forma de estar no mundo, 

reinterpretando o seu campo de atuação dentro da sociedade: “Arquitetura é uma das 

mais urgentes necessidades do homem” (LE CORBUSIER [1923], 2000).  

Das criações da indústria moderna, uma nova estética: proporções, jogos 
de volumes e de materiais. Estas podem ser consideradas verdadeiras 

obras de arte por comportarem o numero e a ordem. A nova estética não é 
mérito dos artistas ou dos industriais, mas um reflexo da produção geral 

que indica o estilo de uma época: uma época cria sua arquitetura. Estamos 
em um período de construção e de readaptação à novas condições sociais e 

econômicas. Dobramos um cabo e novos horizontes não reencontrarão a 
grande linha das tradições a não ser quando houver uma revisão completa 

dos meios em curso, com a determinação de novas bases construtivas e 
estabelecidas sobre a lógica. 

Em arquitetura as antigas bases construtivas morreram. Somente 
reencontraremos as verdades da arquitetura quando novas bases tiverem 

constituindo o suporte lógico de toda manifestação arquitetural. Anuncia-se 
que vai se levar vinte anos para se criar essas bases. Período de grandes 

problemas, período de análise, de experimentação, período também de 
grandes mudanças estéticas, período de elaboração de uma nova estética. 

É preciso estudar a planta, chave desta evolução.  

(LE CORBUSIER [1923], 2000, p.40) 

A circulação do discurso moderno 

O ensino acadêmico tradicional do início do século XIX era voltado para a reprodução 

de estilos do passado (neoclássico, ecletismo) (MINDLIN, 1956). A leitura e 

compreensão de sua linguagem formal eram possíveis somente aos iniciados 

academicamente e ela se dedicava principalmente à construção de grandes obras, 

palácios e monumentos.  

Para estes novos intelectuais da arquitetura - pensadores da sociedade e da profissão 

e pesquisadores de novos modos de viver - o ensino acadêmico tradicional dessa 

arquitetura que simplesmente “vestia” não mais interessava. O ambiente hermético 

das academias, também inóspito a eles, os afugenta.  

O ensino acadêmico perverteu o gosto publico, e não raro os problemas 
autênticos da habitação sequer são levantados. (...) Por sua apropriação do 

ensino, elas viciam desde a origem a vocação do arquiteto e, pela 
exclusividade que tem dos cargos do Estado, elas se opõem a penetração 
do novo espírito, o único que poderia renovar e vivificar a arte de edificar. 

(...) É indispensável que os arquitetos exerçam uma influencia sobre a 
opinião publica e façam conhecer os meios e os recursos da nova 

arquitetura.  

(Introdução da Carta de Atenas em LE CORBUSIER [1933], 1993) 
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Ao mesmo tempo, o contato com o publico assume um novo valor e os arquitetos 

modernos passam a experimentar outras formas fazer circular algumas destas 

soluções, através da participação de concursos e da construção de edifícios públicos, 

na realização de exposições, publicações em periódicos e realização de encontros, 

congressos, discussões.  

IMAGEM-CONSTRUÇÃO: O DHP, através da Revista Municipal de Engenharia, fazia circular as idéias 
do Movimento Moderno no Rio de Janeiro através da publicação de projetos de arquitetura 
selecionados por eles, fazendo a defesa publica da arquitetura moderna. Ver página 68. 

 
25. Cartaz da exposição de Arquitetura Moderna em 1937.  

FONTE: Internet. 

Os CIAM – Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna foram encontros 

realizados periodicamente e em diferentes cidades (normalmente capitais européias), 

no qual se reuniam arquitetos modernos com a pretensão de unificar e afirmar 

oficialmente um ponto de vista sobre as concepções fundamentais da arquitetura e 

sobre suas obrigações profissionais. (Introdução da Carta de Atenas em LE 

CORBUSIER [1933], 1993) 

Nestes encontros, que funcionavam como assembléia de trabalhos, estava clara a 

pretensão de reformular as bases da disciplina da arquitetura, consolidar uma 

identidade para Arquitetura Moderna e faze-la circular nos circuitos – técnicos, 

econômicos e sociais (MINDLIN, 2000). A cada encontro, com temas diferentes de 

atuação e discussão, a idéia era provocar um “despertar”, uma “agitação” um 

“estremecer” na opinião pública. 
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26. Imagem da programação gráfica do sétimo CIAM, que aconteceu em Bérgamo, na Itália. 27. Foto 
oficial com os participantes do segundo CIAM em Frankfurt, na Alemanha. FONTE: Internet. 

1928 - CIAM I em La Sarraz, Suíça. Fundação dos CIAM.  

1929 - CIAM II em Frankfurt, Alemanha. Unidade mínima de habitação. 

Existenzminimum;  

1930 - CIAM III em Bruxelas, Bélgica. Desenvolvimento racional do lote.      

Rationelle Bebauungsweisen; 

1933 - CIAM IV em Atenas, Grécia. A Cidade funcional.                                         

Die funktionelle Stadt;                                                                         

1937 - CIAM V em Paris, França. Habitação e lazer.                                            

Logis et loisir;    

1947 - CIAM VI em Bridgwater, Inglaterra. Reconstrução das cidades. 

Reconstruction of the Cities;  

1949 - CIAM VII em Bérgamo, Itália.                                                          

« Grille » CIAM; 

1951 - CIAM VIII em Hoddesdon, Inglaterra. O Coração da cidade.                        

The Heart/Core of the City; 

1953 - CIAM IX em Aix-en-Provence, França. Habitat.                                           

On Habitat; 

1956 - CIAM X em Dubrovnik, Iugoslávia. Carta do Habitat. 

Modos de viver e habitar 

É provável, entretanto, que, com o desenvolvimento que vem tendo a 
indústria entre nos, nesses últimos anos, possa ela interessar-se pela 

produção em massa de elementos pré-fabricados (...). A ação dos 
arquitetos, porém, deverá ir além, deverá abranger todo o domínio do 

equipamento material da vida moderna, incluindo desde o utensílio 
doméstico ao urbanismo.  

 (REIDY [1961], 2003, p. 216) 
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Uma casa é uma máquina de morar. Banhos, sol, água quente, água fria 
temperatura conforme a vontade, conservação dos alimentos, higiene, 

beleza pela proporção. Uma poltrona é uma máquina de sentar etc. Maple 
mostrou o caminho. As jarras são máquinas de se lavar: Twyford criou-as. 

Nossa vida moderna, toda nossa atividade, com exceção da hora do chá de 
tília e de camomila, criou seus objetos: seu terno, sua caneta, seu 
eversharp, sua máquina de escrever, seu aparelho telefônico, seus 

admiráveis móveis de escritório, os vidros de Saint-Gobain e as malas 
“Inovation”, o barbeador Gillette e o cachimbo inglês, o chapéu coco e a 

limusine, o transatlântico e o avião.  

 (LE CORBUSIER [1923] 2000, p.67) 

O espaço moderno não se resume simplesmente a aspectos formais e funcionais. 

Ele tem sua forma e função intimamente conectadas, todavia a sua escolha se 

relaciona com os desejos e subjetividades que estavam sendo produzidos em um 

determinado momento histórico. Por isso é possível dizer que o espaço moderno é 

participante da produção de modos de vida.  

   
28. Apartamento de Charlotte Perriand, designer de moveis e interiores, 1938. 29. Cozinha projetada por Le Corbusier e 
Charlotte Perriand. 30. A designer Charlotte Perriand deitada na chaise long. FONTE: Internet. 

Juntamente com o espaço projetado, estavam sendo também desenhados os 

desejos15 de um “homem ideal”: sua vida cotidiana16. A maneira ideal de morar, sua 

localização na cidade, a composição dos espaços, as cores, a disposição de seu 

mobiliário, o próprio mobiliário e utensílio doméstico.  

A pesquisa arquitetural neste momento explora uma nova estética, a do ordinário, da 

racionalidade, da ordem, da limpeza formal e da clareza estética. Ela afirma 

proporções, jogos de volumes e de materiais. Ela tem somente uma forma de 

fabricação: a industrial. 

                                            
15 Também é possível recorrer a outros objetos de estudo para se especular sobre a modernidade: a cidade, a 
fotografia, a literatura, o vestuário.  

16 Relembrando os quatro princípios listados na Carta de Atenas: habitar, circular, trabalhar e recrear. (LE 
CORBUSIER [1933], 1993) 
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Enfim, através da moradia - da habitação - a arquitetura opera uma revisão dos 

elementos constitutivos de uma casa, agora mais um cenário17 para a vida moderna.  

     
31. Imagens do filme “Mon Oncle” produzido pelo cineasta francês Jacques Tati em 1958. 

Projeto do Conjunto Habitacional em Marselha 

O núcleo inicial do urbanismo é uma célula habitacional (uma moradia) e 
sua inserção num grupo formando uma unidade habitacional de proporções 

adequadas. (...)  

A casa é o núcleo inicial do urbanismo. Ela protege o crescimento do 
homem, abriga as alegrias e as dores da vida cotidiana. Se ela deve 
conhecer interiormente o ar puro, deve, alem disso, prolongar-se no 

exterior e em diversas instalações comunitárias. Para que seja mais fácil 
dotar as moradias dos serviços comuns destinados a realizar com facilidade 

o abastecimento, a educação, a assistência medica ou a utilização dos 
lazeres, será preciso reuni-los em “unidades habitacionais” de proporções 

adequadas.  

(Trecho do item 89 da Carta de Atenas em LE CORBUSIER [1933], 1993) 

  
32.  Perspectiva de um apartamento do conjunto habitacional de Marselha. 
FONTE: www.fondationlecorbusier.fr 

                                            
17 Jacques Tati, cineasta francês, comediante e critico da vida moderna. Seu filme “Mon Oncle” coloca em 
conflito dois estilos de vida do cidadão europeu do sul da Europa (sem definir ao certo a cidade e o país, mas 
duas línguas são faladas simultaneamente, o francês e o italiano). Uma família, os pais e um menino, que 
abraça a modernidade e a relação deles com o tio solteiro e boêmio, morador de um bairro mais antigo e 
popular. 
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O Conjunto Habitacional em Marselha é conhecido como a “mãe” dos conjuntos 

habitacionais modernos (e modernistas) por ser o primeiro conjunto habitacional de 

autoria de Le Corbusier em que ele projeta e constrói (em 1945-47) a unité 

d’habitation18, conceito desenvolvido no seu projeto conceitual da Ville Radieuse 

(Cidade Radiosa). 

Em 1945, na França, o Ministro da Reconstrução pede a Le Corbusier o estudo para o 

projeto deste conjunto habitacional com inteira liberdade para que ele expressasse 

seus conceitos sobre a moradia moderna. As habitações construídas pelo poder 

público seriam destinadas à classe media francesa, dando preferência para realocar 

os moradores de bairros que foram destruídos pela  guerra. 

Assim, as unidades habitacionais experimentam espacialmente algumas das medidas 

estudadas sobre o homem “ideal” através do “modulor”.  Elas resultaram em diversas 

tipologias para abrigar, solteiros, casais sem filhos, casais com 2, 4, 6 ou mais filhos. 

Complementadas com um programa arquitetônico que envolve ginásio, vestiários, 

piscina, creche e escola - localizados no terraço-jardim - e algumas unidades 

comerciais e um hotel no pavimento intermediário.  

 
33. Foto do terraço-jardim, desenho da planta-baixa do terraço-jardim com a listagem dos equipamentos. 34. Corte 
lateral e elevação frontal com a listagem dos equipamentos e usos. FONTE: BOESIG, 1972, p.192-94. 

                                            
18 A “unidade de habitação” é um único espaço onde são desenvolvidas a função do habitar. Esse conceito 
continua o conceito do “existenzminimum”, discutido principalmente no primeiro CIAM, pode ser também 
traduzido como “apartamento”. 
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35. Planta-baixa do terraço-jardim com a listagem dos equipamentos. 36. Corte lateral e elevação frontal com a listagem 
dos equipamentos e usos. FONTE: BOESIG, 1972, p.192-94. 

Por fim, estas atitudes e este posicionamento se concretizam e se instalam nas bases 

de uma sociedade do consumo operada por uma economia capitalista. É Importante 

frisar que a arquitetura dos modernos não busca a revolução, afinal, ela já aconteceu: 

uma revolução das indústrias, a partir do século XVIII na Inglaterra, que direcionou o 

modo de produção do capital. A nova arquitetura visa à transformação. 

Transformação da sociedade através da transformação do homem (o “homem ideal”) 

na direção de afirmar e consolidar as mudanças... Sem a pretensão de alterar o curso 

da situação.  

Arquitetura ou revolução.  
Podemos evitar a revolução.19 

(LE CORBUSIER [1923], 2000, p.205) 

                                            
19 Otília Arantes, no seu livro “O lugar da arquitetura depois dos modernos”, interpreta a atitude de Le 
Corbusier como antiética por propor uma reforma da sociedade de modo que a desarmasse e apaziguasse, 
acalmando os sintomas de insatisfação que o capitalismo desorganizado do entreguerras vinha multiplicando 
(ARANTES, 2000, p.53). 
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Desejo de inserção - “O homem ideal” - utopia e pedagogia. 

A cidade do Rio de Janeiro, no início do século XX, acaba de passar por período de 

transição20 na sua atividade econômica: antes caracterizada pela agroindústria 

cafeeira (de trabalho escravo e voltada para exportação de seus produtos), caminha 

para sua fase capitalista-industrial. Gradualmente, uma cidade industrial moderna, 

metrópole capitalista, vai se sobrepondo à cidade média comercial e de tipologia 

colonial.  

A cidade moderna21 é cada vez mais pensada e realizada para uma coletividade, com 

crescente oferta de serviços a população e o investimento em formas de socialização 

dos meios de consumo denominados coletivos: sistemas de transporte (bondes, 

estradas de ferro), telégrafo, iluminação das ruas a gás. Essa tentativa de 

universalização do acesso aos serviços urbanos era percebida por alguns como a sua 

democratização.  

APROPRIAÇÃO-IMAGEM: São Cristóvão localiza-se atualmente em uma região periférica do Rio de 
Janeiro muito próxima do Centro da cidade. Em “O primeiro dia” (página 90) é tratada a questão do 
acesso ao bairro por diversos tipos de transporte, considerando a localização à margem a de um 
bairro popular e populoso pouco percebido por outros meios de comunicação.    

                                            
20 Essa transição estimulou a migração do campo para as cidades, em especial à cidade do Rio de Janeiro, na 
época a maior cidade brasileira e Distrito Federal. Sendo assim, no período de 1930 a 1950 a população 
carioca saltou de 1.400.000 para 2.400.000 habitantes. (VAZ, 2002) 

21 A modernidade traz novos programas para a cidade grande, muitas atividades passam a acontecer na 
fabrica (produção de objetos do cotidiano), nos clubes (casamentos e celebrações), estádios, hipódromos, 
cinema, nos escritórios, nos restaurantes, nas escolas (o ensino das crianças), nos hospitais (a saúde dos 
familiares), em óperas e bibliotecas, estações de trem e a habitação coletiva. (VAZ, 2002) 
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Todavia, o processo de modernização também foi outro: em si contraditório e 

excludente. Houve o aumento de uma população com potencial para mão-de-obra 

trabalhadora, em sua maioria escravos libertos, que antes eram os responsáveis pelo 

fornecimento de água, pela eliminação dos dejetos, pelo deslocamento de carga e 

passageiros (que foram substituídos por inovações tecnológicas na cidade) além dos 

muitos imigrantes nacionais e estrangeiros. (VAZ, 2002) 

Essa concentração de pessoas na cidade grande gera crise sanitária, crise 

habitacional, e o Estado se posiciona em reação a elas, buscando tomar providencias. 

Para isso capacita profissionais engenheiros, sanitaristas, arquitetos, urbanistas e 

cientistas sociais. Surgem também filantropos, literatos. 

A exploração de formas de moradia para abrigar essa demanda crescente por 

habitação menos onerosa dava grandes possibilidades de lucro para a iniciativa 

privada. Por exemplo, alguns proprietários cediam seus imóveis (térreos, sobrados, 

quintais, terrenos) a terceiros que investiam pequenas economias na construção de 

casinhas ou na subdivisão das edificações existentes. (VAZ, 2002, p.40).  

Assim foram desenvolvidas algumas tipologias padrão que, apesar de serem objetos 

arquitetônicos de formas diferenciadas, tem este mesmo sistema de funcionamento. 

Como exemplo, as casas-de-alugar-cômodos (casarões térreos ou sobrados 

subdivididos internamente para abrigar famílias) e as estalagens. Estas últimas eram 

formadas por grupos de quartos ou pequenas casas térreas enfileiradas, sendo que a 

compacidade dessas unidades habitacionais deslocava as atividades do interior para o 

exterior, espalhando-se pelo pátio ou corredor. Eram também de uso coletivo 

também tanques ou bicas para lavar roupas, as pias e latrinas.   

 

    
37, 38 e 39. Imagens do filme “O Cortiço”, de Francisco Ramalho, filmado em 1978. 

“Estalagem de São Romão. Alugam-se casinhas e tinas para lavadeiras”. 
[95 casinhas] 

(...) No confuso rumor que se formava, destacavam-se risos, sons de vozes 
que altercavam, sem se saber onde, grasnar de marrecos, cantar de galos, 

cacarejar de galinhas. De alguns quartos saíam mulheres que vinham 
pendurar cá fora, na parede, a gaiola do papagaio, e os louros, à 
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semelhança dos donos, cumprimentavam-se ruidosamente, espanejando-se 
à luz nova do dia.  

(AZEVEDO, 1980, p.26) 

Os homens normalmente trabalhavam fora e suas mulheres procuravam formas de 

aumentar o lucro da casa como lavadeiras ou por outros “bicos”. Ou eram pequenos 

comerciantes (padeiro, leiteiro, vendia peixe, mercado...). O excesso de moradores 

(que muitas vezes sublocavam e subdividiam os espaços para reduzir o custo do 

aluguel, ou então se apertava uma família grande em um único quarto), a 

concorrência dos banheiros, normalmente em numero insuficiente, e o ambiente 

semi-público do pátio/corredor - o elemento central, marcado pela presença, de dia, 

das lavadeiras com suas tinas e varais, crianças e animais domésticos, e de noite de 

carrinhos e carroças e varias formas de lazer – reunia em um mesmo espaço uma 

grande quantidade de pessoas e dava aspectos de uma vida coletiva intensa22. 

As portas dos pequenos cômodos se abrem e fecham. A cada momento o tamanho 

dos corredores é questionado – hora entra dentro dos pequenos cômodos, hora é 

tomado pelos moradores tornando-se uma extensão do seu. Distante de alguma 

formatação ideológica, aproxima-se de uma adaptação as condições que lhes são ao 

alcance.  

APROPRIAÇÃO-IMAGEM: Em Minhocão (“apropriação e habitação”, a partir da página 101), foi 
realizado o tensionamento espaço publico X espaço privado através da apropriação física dos 
moradores 

Essa diversidade era vista como impossibilitadora da construção de um país com 

feições nacionais e esse homem é considerado como incapaz de uma integração entre 

si e com a sociedade. Dentro da política populista de Getulio Vargas de construção de 

uma nação homogênea e unificada, estava a transformação e revitalização do caráter 

do homem brasileiro. O povo brasileiro se tornara o trabalhador da nação, o homem 

novo - ciente de seus direitos e deveres para com a sociedade, consciente de sua 

condição de cidadão: totalidade econômica (produziam riquezas), jurídica (possuíam 

carteira de trabalho) e moral (compreendiam o trabalho como um dever e um 

direito). (NASCIMENTO, 2008, p.29) 

APROPRIAÇÃO-IMAGEM: Em Minhocão, “apropriação como infiltração: os vizinhos, apropriar como 
demorar”, (página 93), serão apresentados Dona Mariana e outros moradores na sua especificidade 
e um pouco mais distante da imagem idealizada morador ideal ou tipificada do morador 
estereotipado. 

                                            
22 Estas informações foram interpretadas a partir da leitura da obra de Aluisio Azevedo ([1890], 1980) “O 
Cortiço”. 
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X. Uma das paginas da Cartilha feita pelo DIP (Departamento de Imprensa e Propaganda do Estado Novo) intitulada 
“Getulio para Crianças. Aprendendo, no lar e nas escolas, o culto da Pátria, trareis para a vida pratica todas as 
probabilidades de êxito. Só o amor constrói e, amando o Brasil forcosamente conduzirei aos mais altos destinos entre 
as Nações realizando os desejos de engrandecimento alinhados a cada coração brasileiro.  
Y. Outra pagina da mesma cartilha. Não se cogitara apenas de alfabetizar o maior numero possível, mas também de 
difundir princípios uniformes de disciplina cívica e moral, de sorte a transformar a escola primaria em fator eficiente 
da formação do caráter das novas gerações imprimindo-lhe rumos de nacionalismo sadio.  
K. Cartaz do Estado Novo realizado pelo DIP. Na sua constante preocupação com os problemas que dizem respeito ao 
proletariado, o senhor presidente da e pública criou o serviço de alimentação da previdência social, destinado a 
promover a melhoria da nutrição do operário brasileiro, e consequentemente, sua resistência orgânica e capacidade de 
trabalho. 
FONTE: Internet. 

O Estado Novo criou um departamento dirigido exclusivamente para dar 

conhecimento à população de suas realizações. O DIP, Departamento de Imprensa e 

Propaganda, utilizava como meio de publicação, divulgação, além das cartilhas e 

cartazes, a rádio e o cinema. Ademais, o Ministério do Trabalho dispunha de um 

boletim oficial que publicava aspectos da política social do governo. 

A idéia de justiça social abrange assegurar uma vida mais digna ao trabalhador, ao 

operariado, garantindo bem-estar nacional através de alguns itens de base: saúde, 

alimentação, educação e habitação. A ideologia de obrigação política do governo para 

com a população civil trouxe o Estado mais próximo aos espaços de produção 

industrial através, por exemplo, da legislação sindical e das leis trabalhistas. 

(NASCIMENTO, 2008) 

A habitação popular, não sendo um empreendimento lucrativo, não pode 
interessar, como investimento capital, a iniciativa privada. Assim, terá que 

caber, forçosamente, ao poder público, o ônus de sua solução. Terá que ser 
considerada um serviço público como o são o abastecimento de água, o 
serviço de esgotos, os transportes coletivos etc. A intervenção do poder 
publico poderá processar-se diretamente, constituído através dos seus 

órgãos executivos, ou indiretamente, em formas de subsidio. 

(REIDY [1961], 2003, p. 215) 
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Aos espaços de moradia, dar habitação não era simplesmente dar um teto, mas sim 

moldar o trabalhador e torná-lo cidadão. Homem como um ser social deveria passar 

por regras de sociabilidade, desta forma, ao movimento de fornecer habitação 

(integrado com escola, posto de saúde, assistência social) era associado um papel 

pedagógico: era preciso organizar-se aprender as sociabilidades condizentes com seu 

papel na sociedade, consciente de seus direitos sociais, seus direitos e deveres 

(NASCIMENTO, 2008, p.29).  

IMAGEM-CONSTRUÇÃO: O papel pedagógico dado à arquitetura deveria ser efetivamente realizado 
na participação dos assistentes sociais. Ver pagina 72. 

Um papel pedagógico foi dado também à arquitetura, no caso do Pedregulho. 

Arquitetura não simplesmente como uma maneira de melhoria das condições de 

existência, mas de ensinar valores, educar o homem, transformar os espaços de 

moradia, criar um território onde as relações humanas se renovariam. Uma sociedade 

igualitária e positivista: modelo de sociedade e modelo de relação social. (João 

Massao Kamita em informação verbal23). 

Um novo homem para uma nova sociedade. Romper com o individualismo, de cada 

família ter sua casa com quintal e propriedade privada e avançar no sentido de uma 

sociedade onde se socializava o solo, se socializava o conjunto de equipamentos 

coletivos e a própria habitação não deveria ser privada. (João Massao Kamita em 

informação verbal24). 

Adequação dos espaços às atividades diárias: tudo deveria ser prático, ao alcance do 

corpo, na dimensão do movimentar-se necessário. A cozinha projetada em função do 

movimento do homem. Em Pedregulho: bancada, vão de passagem para uma mesa, 

passa-pratos, visa criar o habito de sentar-se a mesa pra almoçar.  

Outros projetos de habitação brasileiros: Conjunto Residencial do Realengo no Rio de 

Janeiro (1938), Jaburá (em São Paulo, por Eduardo Kneese de Melo), Conjunto 

Residencial da Lagoinha (Minas Gerais), em Porto Alegre a Cidade Jardim dos 

Industriários e o Paço de Areia.  

!"#$%&%'(#)*+*#,%$+%-./0(1#
Esta escola de arquitetura dos anos vinte que o Reidy freqüentava, ela 

estava ali, ao lado da câmara, ela tava ao lado do senado, ela estava ali na 
Cinelândia. Ele [Reidy] ouvia as manifestações, ele ouvia as passeatas, ele 

                                            
23 Frase de João Massao Kamita, arquiteto e historiador da PUC-Rio, no documentário “Pedregulho, o sonho é 
possível”. 

24 Frase de João Massao Kamita no documentário “Pedregulho, o sonho é possível”. 
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ouvia os discursos, ele ouvia a movimentação da rua, e a década de vinte 
foi rica em movimentos demandando justamente uma maior atenção a 
dimensão social. (...) A geração de vinte, sobretudo a que leu mais de 

pertos manifestos, os textos dos arquitetos, dos urbanistas e dos 
desurbanistas soviéticos - e o Reidy fez um pouco uma trajetória nesse 

sentido, ele vai estar preocupado com esse mundo novo que se abre para a 
arquitetura, e com esse mundo novo que se abre de uma maior justiça 

social. É isso que é preciso se ver, porque senão nós vamos tomar o 
edifício do reidy apenas como uma manifestação do estilo moderno.  

(Margareth Pereira em informação verbal25) 

Na chegada ao Brasil26, ao discurso dos arquitetos modernos, inspirados pela 

movimentação em alguns paises da Europa, era incorporada uma preocupação social. 

Passa-se a discutir a função social do arquiteto. 

“Pensamento é criação”. O ato de criação, de invenção de imagens utópicas 
urbanas, nasce do desejo e carrega em si uma capacidade de contestação, 
critica e resistência. A criação reage aos acontecimentos que a circundam, 

sejam disciplinares, políticos, geográficos, históricos... 

 (CAULA, 2008, p. 30) 

Assim, os espaços projetados do Pedregulho ativam a sua força de criação: de 

criatividade, aspirações, vontades, desejos – de pensar a sociedade, a vida social. 

Utopia de criação de um homem brasileiro com uma cidadania mais forte. Formas de 

se relacionar, de viver, de conviver em sociedade transvalorados em utopia. Utopia 

da comunidade. Utopia do morar coletivo. “Estavam construindo nem mesmo um 

sonho, era mais do que um sonho, eles estavam construindo uma proposta de futuro” 

(Margareth Pereira em informação verbal27). 

O arquiteto brasileiro tem um importantíssimo papel a desempenhar. A ele 
caberá intervir no planejamento, influindo decisivamente da solução dos 

problemas ligados ao bem-estar social. O elemento humano deverá ser o 
centro de todas as suas preocupações e o módulo a que deverão referir-se 

todas as medidas. Compete ao arquiteto criar ambientes físicos que 
facilitem o pleno desenvolvimento das atividades relacionadas com a vida 

da comunidade, proporcionando condições adequadas para morar, 
trabalhar, cultivar o espírito e o corpo, e transportar-se. 

(REIDY [1961], 2003, pág. 212) 

                                            
25 Margareth Pereira em entrevista no documentário “Pedregulho, o sonho é possível”. 

26 Uma das maneiras que o discurso do Movimento Moderno chegou aos brasileiros foi através de algumas 
visitas de Le Corbusier ao Brasil: em 1929, quando elaborou um plano urbanístico para o Rio de Janeiro, e em 
1936, quando fez os esboços para o edifício do Ministério da Educação e Saúde. 

27 Frase de Margareth Pereira no documentário “Pedregulho, o sonho é possível”. 
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40. Affonso E. Reidy no MAM, na ultima fotografia do arquiteto, dez dias antes de morrer, em agosto de 1964.  

FONTE: BONDUKI, 2000, p.26.  

 

Affonso E. Reidy (1909 – 1964) nasceu em Paris, filho de mãe brasileira e pai 

escocês, viveu a maior parte de sua vida no Brasil. Em 1930, formou-se arquiteto 

pela Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro – ENBA – e neste mesmo ano foi 

contratado pelo novo diretor da escola, Lucio Costa, como assistente de Warchavchik 

para o curso de arquitetura. Em 1932 entrou para os serviços de arquitetura e 

urbanismo da Prefeitura do Rio de Janeiro, onde se tornou chefe da sessão de 

Habitações Populares e, repetidas vezes, diretor do serviço de urbanismo - desta 

forma construiu em sua maioria edifícios públicos. Esteve na equipe que realizou o 

projeto para o Ministério da Educação e Saúde (BRUAND, 1997, p. 223).  

Projetou Pedregulho no ano de 1946, quando era diretor do Departamento de 

Habitação Popular de Habitação (DHP) dentro da Secretaria de Viação e Obras da 

Prefeitura do Distrito Federal.  

Sendo a habitação um problema fundamental do urbanismo, o plano diretor 
da cidade é que deverá indicar os locais onde, preferencialmente, deverão 

ser construídos os grupos residenciais, tendo em vista sua situação 
geográfica, suas condições econômicas, suas possibilidades em relação aos 

serviços públicos. 

(REIDY [1961], 2003, pág. 215) 

A edificação das habitações nas proximidades dos locais de trabalho, além 
de aliviar os já muito sobrecarregados meios de transporte, representa 

conforto e economia para o trabalhador. Economia de tempo, de dinheiro e 
de saúde, uma vez que morando junto ao local de trabalho, ele evitará 

despesas de condução, poderá ter uma alimentação sadia em sua própria 
casa e dispor de tempo recuperado para os lazeres, os contatos sociais, a 

prética de esportes e a cultura do espírito.  

(BONDUKI, 2000, p.83) 
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Localiza-se nos limites dos bairros de São Cristóvão e Benfica. A entrada para o Bloco 

A fica na rua Marechal Jardim (acesso ao pavimento intermediário através de dois 

passadiços de concreto armado), no bairro de São Cristóvão, enquanto os outros 

edifícios de habitação e o centro de saúde, com acesso pela rua Lopes Trovão, e os 

outros edifícios (escola, ginásio, piscina e vestiários) tem seus acesso pela rua 

Capitão Félix, no bairro de Benfica. O terreno acidentado, de ao todo 52.142 metros 

quadrados, tem uma diferença de nível de ate 50 metros. Na parte mais alta da 

colina, antes da implantação do projeto, encontram-se os reservatórios de água da 

região, na parte mais baixa, uma oficina do Departamento de Água e Esgotos. 

APROPRIAÇÃO-IMAGEM: Em Minhocão de São Cristóvão (“apropriação como infiltração - o primeiro 
dia”, página XX), o conjunto é novamente situado no seu entorno imediato e na cidade do Rio de 
Janeiro, a partir de referencias da autora. 

Ao cidadão, a consciência de seus direitos e deveres para com a sociedade. Ao 

Estado, a garantia do fornecimento para a população: educação, saúde, habitação, 

renda e seguridade social. Através do DHP, o município do Rio de Janeiro construiu 

diversos conjuntos na capital brasileira. O DHP quer estender a presença do Estado 

também como fornecedor de assistência médica, estabelecimentos de ensino, área 

para recreação e praticas de esporte, e a manutenção das condições físicas dos 

edifícios construídos e dos serviços fornecidos. 

O programa deve ser elaborado com base em analises rigorosas, feitas por 
especialistas. Ele deve prever as etapas no tempo e no espaço. Deve reunir 

em um acordo fecundo os recursos naturais do sitio, a topografia do 
conjunto, os dados econômicos, as necessidades sociológicas, os valores 

espirituais. 

(Trecho do item 86 da Carta de Atenas em LE CORBUSIER [1933], 1993) 

É preciso que essas casas, sejam individuais ou coletivas, tenham nas suas 
imediações, ao seu alcance fácil, todos aqueles serviços e instalações 
necessários a vida de todos os dias: escola, para as diferentes idades 

escolares, acessível as crianças mediante percurso a pé, em segurança, 
livres do perigo de serem atropeladas; o posto de saúde, para prestação de 

assistência medica e dentaria; o pequeno mercado local, para o 
abastecimento de gêneros alimentícios; o playground, os campos de jogos, 

o ginásio coberto e, eventualmente, a piscina, para a pratica do esporte e 
da recreação (...).  

(REIDY [1961], 2003, pág. 212) 

Assim, além de unidades habitacionais, constavam no programa: creche (0 a 2 anos), 

escola materna (2 a 4 anos), jardim de infância (4 a 7 anos), escola primária (7 a 11 

anos), ginásio, piscina, vestiários e campos de jogos, posto de saúde, mercado e 
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serviços de lavanderia, área para administração e para a instalação do serviço 

social28. 

IMAGEM-CONSTRUÇÃO: O programa do conjunto foi decidido a partir de um levantamento realizado 
pelo Departamento de Habitação Popular, realizado com os funcionários da Prefeitura do Distrito 
Federal. (Ver página 70) 

Escola primaria tem capacidade para 200 alunos (cinco salas de aulas com 40 alunos 

cada). Ela localiza-se em um edifício separado, mas dentro do conjunto. O bloco de 

aulas sob pilotis proporciona recreio coberto em prolongamento ao playground. O 

acesso às salas de aulas por meio de rampas e uma parada de meia altura abriga a 

cantina.  

 
41. Implantação. LEGENDA: 1.Bloco A, 2.Bloco B, 3.Bloco C, 4.Escola primaria, 5.Ginásio, 6.Piscina, 7.Vestiários, 
8.Centro de saúde, 9.Lavanderia, 10.Playground, 11.Creche. FONTE: BONDUKI, 2000, p.85. 
 

O Bloco A, bloco principal de habitação, apresenta com 260 metros de extensão que 

se estendem ao longo da curva de nível, na parte mais alta do terreno, em meia 

encosta. São sete pavimentos, sendo que os dois pavimentos inferiores abrigam as 

                                            
28 O Serviço Social da comunidade incumbe-se da recuperação dos problemas individuais, familiares, 
escolares, médicos e da organização social da comunidade. 
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quitinetes e os quatro pavimentos superiores apresentam apartamentos duplex de um 

a quatro quartos (o acesso a eles só se dá no quarto e no sexto pavimentos). Os 

corredores de circulação são externos, bem arejados as aberturas dos cobogós, que 

compensa orientação desta fachada (que recebe muito insolação direta). Devido a 

curva constante, andar por ele parece menos desgastante e mais acolhedor e os 

acessos realizados por escadas a cada, aproximadamente, 50 metros.  

O terceiro pavimento, o pavimento intermediário por onde se chegam os acessos ao 

conjunto, tem uma grande área livre, como um recreio aberto, sendo o restante 

projetado para as instalações do serviço social e da administração, pela escola 

maternal, pelo jardim de infância, creche e uma concha acústica. Seria a rua interna, 

a rua corredor. A cidade dentro do edifício.29  

  
42. Seção transversal do Bloco A. 

                                            
29 Para o conjunto Corviale, em Roma, também foi pensado o pavimento intermediário com usos como 
serviços e comércio. Atualmente ele está ocupado com unidades de moradia. É uma característica destes 
conjuntos pensar “a cidade que entra no edifício” através de outros usos. O conjunto em Marselha também 
apresenta unidades comerciais dentro do edifício. 
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43, 44 e 45.. Planta do Bloco A das quitinetes (tipo 1) localizadas no primeiro e no segundo pavimento. X e Y Planta do 
Bloco A das unidades duplex, com acesso pelo quarto e pelo sexto pavimento. FONTE: BONDUKI, 2000, p.91. 
LEGENDA: 1. Corredor, 2. Cozinha, 3. Banheiro, 4. Sala de estar, 5. Dormitórios.  
 

  
46. Planta-baixa dos pavimentos-tipo do Bloco A. Em vermelho estão as setas localizando os acessos principais pelo 
pavimento intermediário e em amarelo estão os quatro blocos de circulação vertical, realizado através de escadas. 
FONTE: BONDUKI, 2000, p.90. 
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Os outros dois blocos construídos, Blocos B1 e B2, têm com 80 metros de extensão 

cada um, com 56 apartamentos duplex de dois, três e quatro dormitórios. 

 

 
47. Planta-tipo de dois apartamentos duplex do primeiro e terceiro 
pavimentos do edifício (acesso da entrada principal pelos corredores 
internos do conjunto), com sala de estar, sala de jantar, cozinha, escada. 
FONTE: BONDUKI, 2000, p.94. 

 
48. Planta-tipo de dois apartamentos duplex do segundo e quarto pavimentos ( 
acesso pelas escadas internas do apartamento), com três dormitórios e  um 
banheiro. FONTE: BONDUKI, 2000, p.94. 
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49. Fachada principal (a das varandas com acesso visual para o campo de futebol). FONTE: BONDUKI, 2000, p.94. 
 

 
50. Plantas do térreo, primeiro e terceiro pavimentos, segundo e quarto pavimentos. FONTE: BONDUKI, 2000, p.94. 

 

   
51, 52 e 53. Foto das fachadas do bloco B, logo depôs de construídos. FONTE: BONDUKI, 2000, p.95. 
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O Bloco C deveria localizar-se na parte mais baixa do terreno, projetado com 12 

pavimentos sob pilotis, dois elevadores e apartamentos de dois, três e quatro 

dormitórios. Não foi construído. 

O Lixo despejado nos coletores gerais que o conduzem a câmara de combustão, onde 

é incinerado. Na circulação, absoluta separação entre pedestre e veículos. A 

lavanderia tem um processo de lavagem mecanizada dentro de uma linha de 

produção – as roupas seriam recebidas no balcão, lavadas, desinfetadas, passadas e 

armazenadas nos escaninhos correspondentes aos apartamentos.  

APROPRIAÇÃO-IMAGEM: Pode ser observada como era realizada a coleta do lixo diária em 
Minhocão, no ano de 2010. Ver página 97. 

IMAGEM-CONSTRUÇÃO: A lavanderia coletiva foi uma proposta de Carmen Portinho ligada ao 
movimento feminista que ela defendia de emancipação da mulher dos trabalhos como dona de 
casa, tendo mais tempo para se dedicar aos filhos e ao trabalho.  

Burle Marx fez o projeto de paisagismo de todo o conjunto, alem do jardim e do 

painel na escola primaria e os artistas Anísio Medeiros e Portinari desenharam o 

painel de azulejos no ginásio de esportes, o que representa uma integração entre as 

artes, pois algumas personalidades da produção artística dos anos 40 e 50 vão estar 

concentrados em uma obra de habitação popular.  

APROPRIAÇÃO-IMAGEM: Em Minhocão podemos encontrar mais outros artistas atuando dentro do 
conjunto. 
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“Oblivion Pedregulho” (codinome 1 – sobre a memória) 

Ali tudo foi, nada é. Não se conjugam verbos no presente. Tudo é pretérito.  

Umas tantas cidades moribundas arrastam um viver decrépito, gasto em 
chorar na mesquinhez de hoje as saudosas grandezas de dantes. (...). 

(Monteiro Lobato descrevendo Oblivion30 em “Cidades Mortas”) 

Se nomear é separar de acordo com a discussão colocada na introdução [“Minhocão e 

mais outros nomes”] que deu corpo aos três nomes-capítulos desta pesquisa, 

Pedregulho só é Pedregulho31 a partir de uma escolha (para quando olhar? Dar luz a 

que momento de seu percurso?), uma separação (de que forma olhar? Utilizando 

quais lentes? Quais documentos?) e, assim, um esquecimento fundamental (esquecer 

todo o restante, tudo o que não respeita este filtro de separação). Pode-se afirmar 

que lembrar é esquecer. Logo, o que foi preciso esquecer para que Pedregulho fosse 

lembrado32?  

A verdadeira imagem do passado perpassa, veloz. O passado só se deixa 
fixar, como imagem que relampeja irreversivelmente, no momento em que 

é reconhecido. 

(BENJAMIN [1940], 1994, p. 224) 

Assim, o processo de revisitação histórica normalmente parte de uma reivindicação 

do presente33. Trazer à luz um conteúdo histórico só é possível a partir de uma 

demanda, uma pergunta do momento atual, do nosso instante-já.  

Escrevo-te na hora mesma em si própria. Desenrolo-me apenas no atual. 
Falo hoje - não ontem nem amanhã - mas hoje e neste próprio instante 

perecível. 

(Clarice Lispector em Água Viva) 

                                            
30 Monteiro Lobato publicou, em 1906, vários contos sobre a vida nas cidades da região norte de São Paulo 
que tiveram um momento de prosperidade com as grandes fazendas de plantação intensiva do café que lá se 
instalaram rapidamente e, rapidamente, deixaram a região a partir do momento em que esta não mais era a 
eles tão prospera. “(...) nosso progresso é nômade e sujeito a paralisias súbitas. Radica-se mal. Conjugado a 
um grupo de fatores sempre os mesmos, reflui com eles duma região para outra. Não emite peão. Progresso 
de cigano, vive acampado. Emigra, deixando atrás de si um rastilho de taperas.” (LOBATO, 2007, p.21). 

31 Pedregulho foi o primeiro nome dado ao conjunto em estudo por aqueles que o idealizaram, projetaram e 
construíram (entre eles Reidy e Carmen Portinho). Este nome persiste. É utilizado por uma camada especifica: 
arquitetos e profissionais que conhecem o conjunto através das publicações, estudantes de arquitetura ou 
outros profissionais ou curiosos que se interessam pelo Movimento Moderno, turistas que chegam ao conjunto 
tendo na cabeça as imagens lidas. 

32 Alguns direcionamentos dados esta pesquisa caminham para resgatar, por exemplo, a gestão estatal, a 
idéia de justiça social através da construção de habitação para famílias de baixa renda, os mordores. 

33  Referencia importante a leitura de Drummond (2009) sobre a escrita historiográfica através de Benjamin 
(1994A), principalmente no seu texto “Sobre o conceito de História”, Foucault (2008) em “Nietzsche, a 
genealogia e a história” Michel de Certeau (2010).  
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O passado, visto como presente histórico, é ainda vivo, é um presente que 
ajuda a evitar as arapucas... Frente ao presente histórico, nossa tarefa é 

forjar outro presente, “verdadeiro”, e para isso não é necessário um 
conhecimento profundo de especialista, mas uma capacidade de entender 

historicamente o passado, saber distinguir o que irá servir para novas 
situações de hoje que se apresentam a vocês e tudo isso não se aprende 

somente nos livros. [...] Na prática, não existe o passado, o que existe é o 
presente histórico.  

(BARDI, 1992, p. 61-62). 

Para Henri Pierre Jeudy (2005), esse excesso de conservação, esse poder infernal das 

raízes podem anular a vida presente, destituindo-a de seus encantos, de como a 

excessiva exibição patrimonial imobiliza a própria nostalgia e anula a aventura da 

transmissão.  Oblivion Pedregulho, coloca em termos este processo de congelamento 

do passado que a patrimonialização, o restauro (e museificação34) de Pedregulho traz 

para a vida do conjunto.  

 

 

 

 

 

                                            
34 Em ultima visita ao conjunto, foi trazida a possibilidade de fazer da lavanderia, hoje desativada, um 
pequeno museu que traga o projeto de Pedregulho e um pouco da vida de Reidy. 
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Trata-se do momento em que o Estado brasileiro passa a intervir tanto no 
processo de produção como no mercado de aluguel, abandonando a 

postura de deixar a questão da construção, comercialização, financiamento 
e locação habitacional às “livres forças do mercado” que vigorou até então. 

Esta nova postura do Estado brasileiro na questão da habitação é parte 
integrante da estratégia muito mais ampla, colocada em pratica pelo 

governo Vargas, de impulsionar a formação e o fortalecimento de uma 
sociedade de cunho urbano-industrial, capitalista, mediante uma forte 

intervenção estatal em todos os âmbitos da atividade econômica. 

(BONDUKI, 1994, p. 711) 

Nabil Bonduki (1994) analisa as origens da intervenção estatal para Habitação de 

Interesse Social no Brasil, com destaque para o período governado por Getúlio 

Vargas. Até então, o Estado não assumia a responsabilidade de prover moradias e 

nem a sociedade lhe atribuía esta função (apesar de já existirem algumas unidades 

habitacionais - normalmente unidades residenciais unifamiliares - construídas pelo 

poder público). 
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Este segundo capítulo (Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes) vai abordar 

o percurso do CRPMM1 a partir da atuação do Estado desde o projeto arquitetônico e 

o início da construção (Estado [1]), sua ocupação e a gestão estatal (Estado[2]) e, 

mais atualmente, o processo de tombamento, reforma e regularização fundiária pela 

qual o conjunto está passando.  

O prefeito Mendes de Moraes2 foi o quem mais investiu financeiramente na 

construção do conjunto habitacional que leva o seu nome. Ao todo aproximadamente 

19 milhões de reais (COSTA, 2004 p.26) Durante seu governo, foi realizada a 

construção dos blocos B1 e B2 e iniciada as obras para o bloco A.  

A primeira parte deste capítulo - Estado[1] - abordará o projeto e a construção do 

CRPMM dentro da política habitacional proposta pelo Departamento de Habitação 

Popular (DHP), cuja diretora é a engenheira Carmen Portinho, a grande personalidade 

feminina (e feminista, como veremos) idealizadora da política habitacional colocada 

em pratica pelo departamento a partir de idéias do Movimento Moderno na 

arquitetura. Dentre as propostas, destacam-se a preferência por alojar os servidores 

públicos de renda inferior, através do aluguel social de valor módico descontado 

direto da folha de pagamento, e a presença das assistentes sociais como 

intermediadoras entre o poder publico e os moradores antes e depois das unidades 

serem ocupadas.  

Apesar do engajamento inicial bastante vinculado as idéias de justiça social, a 

construção do CRPMM foi finalizada treze anos depois do projeto de 1947, durante  o 

governo Lacerda, em um momento em que o Departamento de Habitação Popular 

perdia forças, sendo logo depois desativado como órgão municipal.  

Em Estado[2], o Conjunto Mendes de Moraes é ocupado, mas não foram totalmente 

respeitadas as expectativas do DHP. Seus moradores, conforme o projeto, estão a 

espera de um retorno por parte do governo: o responsável pela gestão3 do conjunto, 

pela manutenção4 dos seus espaços e administração dos seus equipamentos (como 

escola, lavanderia e posto de saúde).  

                                            
1 CRPMM é a sigla utilizada para designar Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes. Será utilizada 
constantemente nas páginas seguintes. 
2 Presidente Eurico Gaspar Dutra nomeia prefeito do Distrito Federal o General Mendes de Moraes no dia 13 
de junho de 1947. 

3 O órgão do governo responsável pela gestão dos conjuntos habitacionais construídos pelo DHP foi a 
Fundação Leão XIII, até 1978, quando passou para a CEHAB. 

4 Através do Montepio dos Empregados do Estado da Guanabara, o Estado seria responsável pela manutenção 
e conservação dos espaços de uso comum. 
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Todavia, CRPMM vai receber investimentos de um Estado[2] descrente na construção 

do homem-novo e bastante dedicado a grande produção de unidades residenciais 

(sejam conjuntos unifamiliares ou multifamiliares) e na distribuição das “chaves” 

(como propaganda eleitoreira, dar unidades residenciais para seus simpatizantes 

políticos).  

Seria a “Era da Massificação”, caracterizada por uma atuação da COHAB de produção 

habitacional de menor qualidade, todavia em larga escala. Desta forma, o Conjunto 

Mendes de Moraes não recebe financiamento para sua gestão e manutenção, 

conforme previsto no seu projeto, e se deixa gerenciar “às sombras”.  

Em um atual terceiro momento, este Estado[3], então ausente, se desperta em 

novas movimentações que agitam a vida do conjunto dentro de uma outra  

configuração, animada por questões da contemporaneidade. Focos de luzes5 são 

lançados não mais somente a partir da Companhia de Habitação, mas do Ministério 

da Cultura e do Instituto de Patrimônio Histórico e Cultural. Através deles, artistas, 

pesquisadores, arquitetos, urbanistas, restauradores lançam seus olhares em 

documentários, publicações, residência artística e projetos de reforma. 

Não diria que continuamos na mesma, mas se trata, creio eu, de uma 
etapa a mais na abordagem culturalista da cidade, ao mesmo tempo em 

que corresponde a uma nova inflexão no assim chamado, a torto e direito, 
cultural turn (para designar as mudanças ocorridas a partir dos anos 1960, 

em grande parte resultante dos movimentos libertários daquela época). 

(ARANTES, 2000, p. 14)  

Caímos nos conceitos de “Cultural turn” ou “culturalismo de mercado” de Otilia 

Arantes para designar essa nova forma de atuar na cidade em estratégias culturais – 

iscas culturais. Com investimentos em cultura eles acabam traçando um caminho 

outro que não seja uma desapropriação direta por parte da prefeitura ou de seus 

órgãos habitacionais, mas jogando focos de luz indiretos que acabam iluminando esta 

vida opaca (ver “Parafuso de Veludo”) dentro deste conjunto habitacional até então 

engavetado nos arquivos dos governantes. 

                                            
5 Antes, as investidas por parte do estado aconteciam diretamente atraves de um investimento financeiro que 
se transformava em obras de arquitetura. Agora o investimento vem de forma indireta. 
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O DHP: projeto e construção do CRPMM 

O presidente Eurico Gaspar Dutra6 (1946-51) - dando continuidade a política 

populista de Vargas, na qual o Estado participa mais ativamente da questão 

habitacional - criou em 1946 através do decreto-lei n° 9.218 a Fundação da Casa 

Popular7, órgão federal ligado ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.  

Art. 1º. A Fundação da Casa Popular (FCP), para que atinja as suas 
finalidades, incumbe: 

I – proporcionar a brasileiros, e a estrangeiros, com mais de dez anos de 
residência no país, ou com mais de cinco anos quando tenham filhos 
brasileiros, a aquisição, ou construção, de moradia própria, na zona urbana 
ou rural; 

III – financiar as construções, de iniciativa, ou sob a responsabilidade de 
Prefeituras Municipais, empresas industriais ou comerciais, e outras 
instituições, de residências de tipo popular, destinadas à venda, a baixo 
custo, ou à locação, a trabalhadores, sem objetivo de lucro; 

IV – financiar obras urbanísticas, de abastecimento de água, esgotos, 
suprimento de energia elétrica, assistência social, e outras que visem a 
melhoria das condições de vida e bem-estar das classes trabalhadoras, de 
preferência nos municípios de orçamentos reduzidos, sob a garantia de 
taxas ou contribuições especiais, que para isso forem criadas; 

V – estudar e classificar os tipos de habitações, denominadas – populares – 
tendo em vista as tendências arquitetônicas, hábitos de vida, condições 
climáticas e higiênicas, recursos de material e mão de obra das principais 

                                            
6 Eurico Gaspar Dutra foi Ministro da Guerra durante o governo de Getulio Vargas (1930-45), no Estado Novo. 
Sua eleição à presidência caracteriza a mudança de um governo ditatorial para uma administração 
democrática, todavia, as decisões políticas, em muito, seguiram na mesma direção do governo populista de 
Vargas, dando continuidade ao “período populista”.  

7 A Fundação da Casa Popular, o primeiro órgão nacional destinado exclusivamente à provisão de moradias 
para a população de baixa renda (...) ela se propunha financiar, além de moradia, infra-estrutura, 
saneamento, indústria de material de construção, pesquisa habitacional e até mesmo a formação de pessoal 
técnico dos municípios. (NABIL, 1994, p.718) 
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regiões o país, bem como o nível médio, econômico ou na escala de riqueza 
do trabalhador da região. 

VI – proceder a estudos e pesquisas de métodos e processos que visem o 
barateamento da construção, quer isolada, quer em série, de habitações de 
tipo popular, a fim de adotá-los e recomendá-los;  

VIII – financiar as indústrias de materiais de construção, quando, por 
deficiência do produto no mercado.  

Parágrafo único. Em casos especiais, poderá a FCP arrendar as habitações 
que façam parte de seu patrimônio imobiliário. 

(Decreto-lei nº 9.218, de 1 de Maio de 19468)  

Neste mesmo momento, a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, então Distrito 

Federal, cria através do Decreto-lei n° 9.124, de 4 de abril de 1946, o 

Departamento de Habitação Popular (DHP), dentro da Secretaria de Viação e 

Obras da Prefeitura do Distrito Federal. 

Os conceitos adotados na formulação do Departamento de Habitação Popular (DHP) 

podem ser considerados uma contraproposta à Fundação da Casa Popular (FCP) e ao 

próprio Departamento de Construções Proletárias9 (DCP), órgão a partir do qual foi 

criado o DCP, dentro da prefeitura do Distrito Federal. Ambos, FCP e DCP, são 

programas habitacionais que acabam financiando a construção de moradias populares 

unifamiliares em residências isoladas no lote. Estavam bastante ancorados na idéia da 

propriedade privada da moradia.  

O DHP foi idealizado durante o governo Dutra que, como continuação da política 

populista de Getulio Vargas, assume as metas de progresso e justiça social através de 

uma forte presença do Estado[1] como o provedor, ao cidadão brasileiro, de moradia, 

educação, saúde e lazer.  

IMAGEM-DESEJO: Em Pedregulho, foi apresentado o Estado do bem estar social como uma 
proposta política de maior atuação do Estado em detrimento das “livres leis do mercado”, assim, o 
Estado mais presente na vida social e econômica do pais. (Ver página 35) 

Este cidadão, consciente de seus direitos e deveres com a sociedade, deverá abrigar 

os espaços do conjunto e receber esta “nova forma de morar”.  

IMAGEM-DESEJO: Na página 48, são apresentadas ilustrações da Cartilha feita pelo DIP 
(Departamento de Propaganda do Estado Novo) intitulada “Getulio para crianças”. Elas permitem 
pensar a dimensão da idéia da criação do “homem novo” e da dimensão pedagógica que foi dada 
também a arquitetura. 

                                            
8 FONTE: http://www.domtotal.com. Acesso em: julho de 2011.   

9 O Departamento de Construções Proletárias (DCP) foi concebido em 1941, durante o Estado Novo. A sua 
principal atividade foi concessão de licenças e construção de loteamento de casas unifamiliares de iniciativa 
privada que se enquadrassem na categoria populares, fornecia um assessoramento técnico ao cidadão 
interessado em construir sua residência, possuía uma equipe de Arquitetos e Engenheiros que prestavam 
atendimento individualizado ao público interessado. (NASCIMENTO, 2005)  



 

 68 

Assim, DHP firmou seu posicionamento ao dar preferência a construção de conjuntos 

habitacionais - residências multifamiliares - com um contrato de aluguel social, ou 

seja, a posse e não a propriedade privada dos apartamentos.  

A proposta do DHP, encabeçada pela Engenheira Carmen Portinho10, diretora do 

departamento (desde 1946 até 196111) propõe uma compreensão da questão 

habitacional que expande a unidade da casa ou do apartamento, envolvendo outros 

campos: transporte, educação, saúde, etc.. (o conceito moderno de unidade de 

vizinhança). Seu objetivo principal era solucionar o problema da habitação para os 

grupos sociais de salários baixos, incluindo neles, inicialmente, os servidores da 

Prefeitura do Distrito Federal. (NASCIMENTO, 2008) 

IMAGEM-DESEJO: Na chegada ao Brasil, ao discurso dos arquitetos modernos era incorporada uma 
preocupação social e passa-se a discutir a função social do arquiteto (página 48)  

O DHP, como a ação de um grupo de intelectuais (NASCIMENTO, 2008, p.112-133), 

era formado por arquitetos, engenheiros e assistentes sociais simpatizantes das idéias 

do movimento moderno. É de grande importância não só a construção, mas também 

a divulgação de suas obras para habitação dentro dos conceitos da arquitetura 

moderna, que era feita basicamente pela Revista Municipal de Engenharia (1937 – 

1959).  

IMAGEM-DESEJO: Carmen Portinho foi uma grande personalidade dentro do DHP que contribuiu 
para a circulação das idéias do Movimento Moderno (ver “a circulação do discurso moderno”, página 
38) 

A Revista Municipal de Engenharia12 era produzida dentro da Secretaria de Obras do 

Distrito Federal e realizava uma defesa publica da arquitetura moderna, ou seja, com 

um respaldo oficial da prefeitura do Rio de Janeiro. “No período em que foi conduzida 

por Carmen Portinho (como secretaria, redatora-chefe e diretora), a revista tornou-se 

o veiculo de divulgação oficial da arquitetura moderna na capital” (NOBRE, 1999, p. 

36).  

Criada como um instrumento para registro e divulgação de projetos e obras 

produzidos pela Secretaria, a revista apresentava, desde o primeiro número, também 

obras de arquitetos que não integravam o corpo técnico da prefeitura, projetos em 

                                            
10 No ofício n° 781 de 23 de abril de 1946, a Engenheira Carmen Velasco Portinho assume a administração do 
Serviço de Estudos Preliminares e o Arquiteto Affonso Eduardo Reidy o Serviço de Planejamento dentro do 
Departamento de Habitação Popular. (COSTA, 2004) 

11 Informação disponível em COSTA (2004). 

12 O primeiro número foi lançado em 1932 como Revista da Diretoria de Engenharia da Prefeitura do Distrito 
Federal. Mudou algumas vezes de nome: Revista Municipal de Engenharia (1937-59), Revista de Engenharia 
do Estado da Guanabara (1960-77) e, novamente, Revista Municipal de Engenharia a partir de 1978. 
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outras cidades (afinados com a expressão moderna) e considerações sobre eventos 

internacionais (NOBRE, 1999, p. 34-37). O projeto do Pedregulho foi nela publicada13 

em três números no ano de 1948.  

Assim, DHP será responsável pela construção de conjuntos habitacionais a serem 

alugados por um baixo valor e integrados com serviços como creche, escola, clube, 

posto de saúde e centro comunitário. Procurava também construir habitações 

próximas ao local de trabalho, evitando grandes deslocamentos para o trabalhador.  

Sua estrutura era dividida em três Chefias e sete diferentes Serviços:  

Estudos Preliminares (1HP): (...) “b) escolha das áreas apropriadas para a 
localização dos conjuntos residenciais para operários”. 

Planejamento (2HP): “a) planejamento e execução de conjuntos 
residenciais populares. Estudo da industrialização e padronização dos 
elementos da construção; (...)” 

Execução (3HP): “a) orçamento e preparo das concorrências publicas das 
obras projetadas ou abjudicadas; b) construção direta ou fiscalização das 
ditas obras”. 

Administração (4HP): “a) estudos econômicos, financiamento e organização 
das bases para locação das habitações; b) elaboração de contratos de 
arrendamento e conservação de imóveis locados” 

Fiscalização e concessão de licenças proletárias (5HP e 6HP): “a) exame 
dos projetos de conjuntos residenciais ou de residências isoladas; b) 
fiscalização das construções proletárias licenciadas”. 

Correspondência (7HP): “trabalhos de protocolo, correspondência, 
contratos termos, certidões, registros, publicações, arquivos, etc..” 

(Decreto nº  9.124, de 4 de abril de 1946, em NASCIMENTO, 2008, p.06) 

O departamento construiu o Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes, o 

Conjunto Residencial de Paquetá, o Conjunto Residencial Marques de São Vicente 

(conhecido Conjunto da Gávea, cuja construção fez parte do processo de erradicação 

das favelas ao redor da Lagoa Rodrigo de Freitas) e o projeto do Conjunto Residencial 

de Vila Isabel.  

Assim, a política do aluguel social, muito defendida por Carmen Portinho, que 

consistia em alugar os imóveis aos moradores que assinavam um contrato de posse, 

uma concessão de uso o imóvel. No arrendamento, muitas vezes proposto pela FCP, 

os moradores, depois do pagamento de uma quantidade determinada de 

mensalidades, receberiam a propriedade do imóvel (NASCIMENTO, 2008 p.40). Desta 

forma os moradores do CRPMM não têm a propriedade do imóvel.  

                                            
13 De 1948 a 1957, Pedregulho foi novamente publicado em revistas de arquitetura brasileiras tanto como 
internacionais: Architectural Review, L’Architecture d’Aujourd’hui, Arquitetura e Engenharia. Uma lista mais 
completa das publicações se encontra na bibliografia desta pesquisa, em periódicos. 



 

 70 

APROPRIAÇÃO-IMAGEM: Em Minhocão, página 98, sobre a “visita a arquiteta Helga”, foram 
discutidos as maneiras informais de compra e de venda de apartamentos que ocorreu durante estes 
anos no CRPMM, desde que seus moradores tem somente a posse e não a propriedade dos seus 
apartamentos. São conhecidos como “contratos de gaveta”. 

Em 1946 foi apresentado ao DHP os primeiros Estudos Preliminares do projeto para o 

Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes14 realizados pelo arquiteto Affonso 

Eduardo Reidy. O programa do conjunto foi decidido a partir de um levantamento 

realizado pelo DHP realizado com os funcionários da Prefeitura do Distrito Federal. 

Nele foram inscritas 570 famílias candidatas a morar no conjunto com seus dados: 

nome, idade, estado civil, composição familiar, a profissão e o salário do responsável 

e as condições de moradia atuais. A partir deste levantamento foram decididos o 

programa do conjunto e diferentes tipologias para os apartamentos: os de uma só 

peça com banheiro e cozinha (as quitinetes) e os apartamentos de um, dois, três e 

quatro dormitórios com sala, cozinha e banheiro. Para cada tipologia, diferentes 

porcentagens.  

Alem das unidades habitacionais, no programa constava a creche (0 a 2 anos), 

escola materna (2 a 4 anos), jardim de infância (4 a 7 anos), escola primaria (7 

a 11 anos), com capacidade para 200 alunos (cinco salas de aulas com 40 alunos 

cada). 

O Ginásio, para a prática de esportes e festas, piscina e vestiários. O acesso não 

seria restrito aos moradores, porem seus usuários deveriam passar por exames 

médicos. 

A lavanderia seria separada das unidades, com processo de lavagem mecanizada 

(com maquinas de lavar de porte industrial) através de uma linha de produção – as 

roupas deveriam ser recebidas no balcão, lavadas, desinfetadas, passadas e 

armazenadas nos escaninhos correspondentes aos apartamentos.  

O mercado era formado por boxes onde funcionavam armazém, açougue, quitanda, 

leiteria e padaria. A Companhia Central de Abastecimento (COCEA) era responsável 

pelo mercado, que de quatro em quatro anos realizava licitação, para sua locação. Por 

fim, o posto de saúde.  

IMAGEM-DESEJO: Relembrando a cidade funcional e o zoneada proposta pelos modernos através da 
Carta de Atenas, tem-se aqui o programa arquitetônico dos usos dos espaços do conjunto. 

                                            
14 Conjunto Residencial Pedregulho é uma das mais significativas propostas habitacionais realizadas com base 
nos preceitos das vanguardas modernistas. Utiliza o pilotis, a planta livre, a janela contínua, o brise-soleil. 
Dissolvia a idéia de lote, se apropriando do terreno de forma livre.  
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Assim, entre agosto de 1946 e Janeiro de 1947, sob a responsabilidade do Topógrafo 

João Luis Novo de Niemeier, se iniciam os trabalhos de levantamento topográfico do 

terreno do Morro do Pedregulho. Marca o inicio da construção do CRPMM (COSTA, 

2004, p.24). 

Treze anos depois do inicio da construção de CRPMM (Conjunto Residencial Prefeito 

Mendes de Moraes), aconteceu a transferência do Distrito Federal e inauguração de 

Brasília pelo presidente Juscelino Kubitschek, em 21 de abril de 1960 e criação do 

Estado da Guanabara, do qual Carlos Lacerda é eleito governador em 3 de outubro de 

1960. 

A proposta do governador Lacerda para a questão habitacional se diferenciava, em 

muito, da proposta do DHP. Através do Plano de Habitação Popular do Estado, 

desapropriou favelas e realocou seus moradores para conjuntos habitacionais de 

modernistas, em residências unifamiliares sem outro uso alem da habitação, em que 

os moradores eram proprietários das unidades habitacionais e não mais locatários. 

Dentre eles, foram construídos os Conjuntos da Cidade de Deus, Vila Kennedy, Vila 

Aliança e Vila Esperança, todos distantes da região central da cidade do Rio de 

Janeiro.  

COHAB – Companhia de Habitação do Estado da Guanabara, criada em 
1962, durante o governo de Carlos Lacerda. A COHAB nasceu do Acordo do 

Trigo, assinado entre o Estado da Guanabara e a USAID. Sua função 
original; para o qual recebeu dação de 3 milhões de dólares, era a 

urbanização de favelas. Mas logo, por motivos políticos, a COHAB vai se 
transformar na ponta de lança do programa de erradicação lançado por 

Lacerda. Com os recursos disponíveis, foram construídas de imediato 7.720 
casas (com áreas entre 30 e 47 m2) nas Vilas Kennedy (Senador Camará), 
aliança (Bangu) e Esperança (Vigário Geral), para onde seriam transferidos 
favelados residentes no Ncleo Metropolitano ou muito perto dele. Depois de 
1964, a COHAB iria ser integrada ao Banco Nacional de Habitação, atuando 

como um de seus agentes para a população de baixa renda.  

(SANTOS, 1981, p.89) 

Mesmo com diferente proposta habitacional, o governo Lacerda decidiu - antes de 

implementar definitivamente sua política habitacional - finalizar a construção e 

inaugurar os edifícios que estavam em construção pelo DHP. Estas, em 1962, passam 

a cargo do Departamento de Edificações. Desta forma, foi finalizado o bloco A 

seguindo, em sua maior parte, diretrizes desenvolvidas pelo DHP durante seus 

dezesseis anos de gestão.  
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Ocupação, serviço social, gestão e manutenção do conjunto. 

A inauguração oficial dos blocos de habitação B1 e B2, foi realizada no dia 20 de 

junho de 1950, e suas unidades habitacionais foram ocupadas por servidores da 

prefeitura selecionados pelas assistentes sociais do Serviço Social do 4HP (Serviço de 

Administração). 

A escola, o ginásio, os vestiários e a piscina foram inaugurados em 1952 e as 

instalações da Padaria e da Confeitaria foram finalizadas em 28 de abril de 1951, 

pouco depois do término do mandato de Mendes de Morais, no dia 24 de abril de 

1951.  

Dentro das expectativas depositadas na construção do Conjunto Residencial Prefeito 

Mendes de Moraes, de acordo com a proposta de política habitacional desenvolvida 

pelo Departamento de Habitação Popular, à assistência social ficou reservado o 

importante papel de “mediadora” entre o poder público e os moradores do conjunto. 

Eram atribuições do serviço social: 
1. Promover o ajustamento social de cada família residente; 

2. Estudar e buscar soluções para os problemas econômico-sociais dos 
residentes; 

3. Garantir junto com a Administração do Conjunto o cumprimento do 
regulamento; 

4. Promover entrevistas com os descontentes e o ajustamento das queixas; 
5. Manter atualizado o fichário social das famílias residentes; 6. Integrar os 

recém-admitidos. (...) 

O setor cultural-recreativo deveria promover cursos, palestras e reuniões, 
que mostrasse as relações entre o lazer e o trabalho, estimulando a 

solidariedade e o espírito de equipe. Outro tema era a orientação artística e 
cultural dos residentes, visando ampliar seu repertório e sua capacidade 

crítica. O setor cultural-recreativo organizaria ainda atividades esportivas e 
cursos de economia doméstica. 
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O setor médico tinha por função primordial a prevenção. Para tanto estava 
particularmente atento às questões de higiene pessoal, orientação sexual e 

o encaminhamento periódico dos residentes aos Serviços Médico e 
Odontológico do Conjunto. Deveria também acompanhar aqueles que 

necessitassem de internação hospitalar. 

O setor escolar cuidava basicamente de aspectos pedagógicos sendo, 
contudo, independente da Direção da escola do conjunto, com quem 

deveria cooperar. Sua principal tarefa era a de auxiliar na colaboração da 
família com a escola.  

Ao setor econômico cabia organizar a cooperativa de consumo e trabalho 
com os residentes.  

(COSTA, 2004, p. 40) 

IMAGEM-DESEJO: Aos assistentes sociais fica o papel de mediadores entre as inovações 
tecnológicas dos espaços do apartamento (pensados para Pedregulho) e a utilização dos 
equipamentos do conjunto pelos seus moradores. Haveria visitas constantes (e no início elas 
aconteciam). 

As assistentes sociais estavam sempre presentes na vida dos moradores, 
desde a primeira entrevista para o ingresso deles no Conjunto. Havia 
recreadoras que levavam as crianças para brincarem na área de lazer 

localizada entre o posto de saúde e a escola. As assistentes sociais ficavam, 
então no ginásio21. Eram acionadas para resolverem problemas entre 

vizinhos e até mesmo familiares. A manutenção das normas de ocupação 
do Conjunto era a função das assistentes mais lembradas pelos moradores. 

Elas visitavam as residências para verificarem se haviam problemas como 
vazamentos, mas também verificavam se as normas estavam sendo 

cumpridas. As normas as quais os moradores se recordam com freqüência 
eram a proibição de estender roupas na varanda, não permissão das 

crianças brincarem no corredor e a proibição de qualquer tipo de obra nos 
apartamentos. 

(SILVA, 2006, p. 76) 

Também era função do Serviço Social15 promover o ajustamento social dos 

moradores: orientá-los na compra do mobiliário mais adequado ao seu imóvel, 

promover entrevistas com os descontentes, integrar os recém-admitidos. As 

assistentes sociais realizavam visitas mensais aos apartamentos e buscavam 

estimular uma interação do morador com as diversas novidades introduzidas no 

Pedregulho, como por exemplo, os armários embutidos nos degraus das escadas, o 

passa-pratos ou a tábua de passar roupa retrátil. Elas eram intermediadoras entre 

propostas apresentadas no plano para o conjunto e o acesso delas aos seus 

moradores. Deveriam mostrar, apontar, direcionar a transformação. E também 

averiguar se estavam cumprindo as regras detalhadas no REGULAMENTO PARA O 

CONJUNTO RESIDENCIAL PREFEITO MENDES DE MORAES. 

IMAGEM-APROPRIAÇÃO: A presença periódica das assistentes sociais foi ficando menos freqüente 
conforme o poder público foi se esquivando de seus compromissos com CRPMM. Em “Parafuso de 
Veludo”, página XX, é possível estabelecer uma relação entre a ausência do poder publico e de uma 

                                            
15 No dia 29 de setembro de 1950, foi aprovado pelo prefeito Mendes de Moraes o Regimento do Serviço 
Social do Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes. 
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cobrança a fidelidade ao regulamento e uma liberdade para com os espaços do conjunto que os 
moradores foram adquirindo. 

Não foi aguardado o termino da construção completa do bloco A para a inauguração 

do conjunto e o inicio da ocupação de suas unidades. 

Os apartamentos que terminam em 01 até 45 (101, que era a primeira quitinete do 

primeiro pavimento, correspondente ao segundo subsolo, até o 645, o ultimo 

apartamento duplex do sexto pavimento, segundo andar a partir do térreo – terceiro 

pavimento) tiveram a sua construção completamente finalizada (inclusive com 

revestimentos) para a entrega das chaves. Estes foram ocupados em cerimônias 

oficiais por servidores selecionados pela prefeitura através do serviço social do DHP. 

Os interessados, funcionários públicos com mais de dois anos de serviço no 
Estado, deveriam se inscrever no Serviço Social do DHP para que 

pudessem ser avaliados. Para a seleção final, era privilegiado o funcionário 
casado, pai de criança menor de 7 anos, com mais de vinte anos de 

funcionalismo, de renda mais baixa – mas que possuísse recursos mínimos 
que garantissem a averbação do imóvel, uma mudança em relação às 

locações dos apartamentos do bloco B. Tinham também vantagem aqueles 
que morassem em favelas, cortiços e residências em condições 

consideradas de risco, estando em desvantagem os proprietários de casa 
própria, barracos ou terreno. As famílias com TV, aparelho de som e 

geladeira também ficavam em segundo plano. Deste modo, o DHP tornava 
mais objetivo os critérios de locação dos seus imóveis, diminuindo a 

influência política na escolha dos locatários. Todas as locações do Bloco A 
deveriam respeitar as normas desta instrução. 

(COSTA, 2004, p. 83) 

O segundo momento da ocupação ocorreu sem que a sua construção - os 

acabamentos e revestimentos - tivesse completa, sem cerimônias oficiais e sem 

passar por algum procedimento de seleção realizado pelo serviço social. O então 

governador do Estado da Guanabara, Carlos Lacerda (1960-65), liberou a distribuição 

das chaves. Para Silva (2006), os moradores removidos da favela do Pinto, na Lagoa, 

ocuparam grande parte destas unidades “restantes”. 

Terminaram o prédio principal e começaram a distribuir os apartamentos, a 
torto e a direito, segundo critérios políticos e protecionistas; a partir daí, 

desinteressei-me e abandonei o empreendimento. 

 (PORTINHO apud CAVALCANTI, 1987, p. 66) 

IMAGEM- APROPRIAÇÃO: A forma pela qual foi ocupada esta segunda parte é obscura dentro dos 
documentos oficiais. Em conversa com alguns moradores que ocuparam o bloco A no primeiro 
momento, através da cerimônia oficial, sugere-se que os últimos foram ocupados de maneira 
“clandestina”. 

Dentro das expectativas de Carmen Portinho, a gestão do conjunto deveria ser 

estatal, sob responsabilidade de um órgão governamental. Assim, ao atribuiu ao 
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Montepio dos Empregados do Estado da Guanabara a administração dos Conjuntos 

Residenciais edificados pelo Departamento de Habitação Popular, através do decreto 

n° 1165 de 29 de agosto, determinando que o custo administrativo dos conjuntos 

passava a ser custeado pelos locatários. 

Artigo 1o - Fica atribuída ao Montepio dos Empregados do Estado da 
Guanabara a administração dos Conjuntos Residenciais edificados pelo 

Departamento de Habitações Populares. Parágrafo Único: As despesas de 
manutenção e conservação dos Conjuntos Residenciais serão custeadas, 

neste exercício, através de dotações orçamentárias próprias. 

Artigo 2o - A partir de 01 de janeiro de 1963 os encargos de administração 
dos Conjuntos Residenciais serão indenizados mediante rateio entre os 

locatários, independentemente do pagamento relativo à locação, 
continuando a cargo do Orçamento Estadual as despesas com conservação 

e manutenção de dependências de uso não privativo dos ocupantes. 

Artigo 3o - O Departamento de Habitações Populares contratará com o 
Montepio dos Empregados do Estado da Guanabara o inicio ou o 

prosseguimento de obras de Conjuntos Residenciais, utilizando para tal fim 
as dotações orçamentárias próprias, em regime que vise à economia de 

tempo e de trabalho. 

Artigo 4o - Os servidores lotados nos Conjuntos Residenciais serão 
colocados, imediatamente, à disposição do Montepio pela Secretaria Geral 

da Administração. 

Artigo 5o - Na construção de Conjuntos Residenciais será reservada, 
obrigatoriamente, área para funcionamento de escola primaria, com 
capacidade para seus prováveis moradores em idade escolar, como 

prescreve o Artigo 61 da Constituição do Estado. 

Artigo 6o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrario. 

(COSTA, 2004, P.40) 

Para a manutenção de seus espaços e de seus equipamentos, a Fundação Leão 

XIII16, como um órgão de Assistência Social, atuaria através do recolhimento da taxa 

de aluguel; da limpeza dos Blocos habitacionais; do recolhimento de lixo (havia duas 

lixeiras localizadas nos pilotis, que recebiam o lixo jogado pelos moradores através de 

dutos localizados nas escadas de cada pavimento os dutos que conduziam o lixo até 

os pilotis entupiam constantemente); da manutenção e conserto das instalações dos 

apartamentos, atendendo às solicitações de moradores e controlando as bombas de 

recalque de água para os reservatórios superiores. (SILVA, 2006) 

IMAGEM-DESEJO: Para o recolhimento do lixo, foram propostos “dutos” que desceriam pelos pilotis 
principais, com abertura para os corredores. Destes dutos os lixos seriam incinerados. Página 58.  

APROPRIAÇÃO-IMAGEM: Logo, quando não mais o governo se responsabilizava pelo recolhimento 
do lixo, este passou a ser feito pelos próprios moradores ou então sob responsabilidade da 
associação. É possível notar quais apartamentos acertam correntemente a taxa de manutenção 

                                            
16 A Fundação Leão XIII foi assumida pelo governo estadual através do decreto 1041 de 05 de junho de 1942. 
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para com a associação dos moradores através dos lixos que são recolhidos e os que não acertam. 
Ver mais na página 97.    

Atuar como órgão executor das políticas de assistência do Estado do Rio de 
Janeiro, exercendo as funções de assessoramento, coordenação de 

programas e projetos sociais, articulando e/ou implementando serviços 
assistenciais de âmbito regional ou local no que for necessário, quando 

constatado não atendimento das demandas pelos municípios. 

(http://www.leao.rj.gov.br, site oficial da Fundação Leão XIII, acesso em 
julho de 2011) 

Principalmente a partir do golpe militar de 64 (quando é ainda mais reforçada a idéia 

da propriedade individual, da casa própria), CRPMM vai receber investimentos de um 

Estado[2] descrente na construção do homem-novo e bastante dedicado grande 

produção de unidades residenciais (sejam conjuntos unifamiliares ou multifamiliares) 

e na distribuição das chaves (propaganda eleitoreira). Desta forma, o Conjunto 

Mendes de Moraes não recebe financiamento para sua gestão e manutenção, 

conforme previsto no seu projeto, e se deixa gerenciar “às sombras”.  

APROPRIAÇÃO-IMAGEM: Em “o dia sem água” (Minhocão - “apropriação como infiltração” - página 
96), foi colocada um pouco da gestão e manutenção como se deu às sombras deste Estado 
ausente.  

No início da década de 70 as lavanderias encerram o atendimento.  

Em 26 de setembro de 1978, a Fundação Leão XIII firma um Termo de Transferência 

de Administração dos Conjuntos Prefeito Mendes de Morais e Paquetá com a CEHAB-

RJ.  

Logo no inicio da década de 80 o mercado foi desativado.  

A escola funciona até hoje e a piscina foi desativada em 2008. 
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Novos atravessamentos: reforma, patrimonialização e regularização 
fundiária. 

O Bloco A passou por obras de reforma, na primeira metade da década de 80, 

promovidas pela Companhia Estadual de Habitação (CEHAB). Essas obras de reforma 

se resumiram a em pintura das fachadas e a substituição dos encanamentos de cobre 

para o abastecimento de água e de esgotos por tubos de PVC. 

No ano de 1984 a escola, o ginásio, os vestiários e a piscina passam a ser 

administrados pelo município, sendo a escola e os equipamentos de lazer (piscina, 

ginásio) e foram restaurados em obras custeadas pelos governos municipal e 

estadual. Carmen Portinho foi chamada para participar da restauração desta parte do 

Conjunto em 1984 e viabilizou a participação do Paisagista Roberto Burle Marx da 

restauração de seus dois painéis localizados no pátio e na sala dos professores. 

Em junho de 2004 foi aprovado decreto autorizando a liberação de verba para a 

contratação de projeto arquitetônico de recuperação e restauração do Conjunto 

(Decreto número 35.635 de 03 de junho de 2004). Foram realizadas algumas 

intervenções sob a responsabilidade do arquiteto Alfredo Brito, mas o projeto de 

reforma não chegou a ser efetivamente realizado. 

Em dezembro de 2010 e em janeiro de 2011 foram iniciados os trabalhos de reforma 

do Conjunto do Pedregulho pela Secretaria de Habitação. A reforma17 está sendo 

coordenada pelo arquiteto Alfredo Britto, dividida em duas etapas: a primeira etapa, 

fase atual da obra, é financiada pela própria Secretaria de Habitação do Estado. 

                                            
17 Algumas informações foram encontradas em matérias de jornais como o Jornal do Brasil e também no filme 
de Raphael Grisay. 
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Consiste em obras de recuperação do prédio: reforma do telhado (conserto das 

infiltrações), restauração do piso de cerâmica, serviços de alvenaria, revestimento de 

paredes, escadarias de acesso. As instalações elétricas, hidráulicas (troca das 

tubulações), sanitárias e de recolhimento da água da chuva também estão sendo 

refeitas. 

APROPRIAÇÃO-IMAGEM: No filme “Minhocão. The Big Worm” de Raphael Grisey (do qual algumas 
imagens foram utilizadas em “Apropriação como infiltração” nas páginas 88 e 97) é retratado o 
momento em que a reforma foi apresentada aos habitantes do Minhocão. Eles que são bastante 
alheios ao que esta acontecendo com o conjunto, ou seja, não participaram do processo de reforma 
e restauro, apenas recebem as informações das obras já em andamento e não sabem de futuras 
decisões como, por exemplo, se a Igreja terá de ser removida ou se as lavanderias serão 
reativadas. 

Está sendo preparada a segunda etapa das obras, na qual será realizada a 

restauração do edifício e de seu entorno. A segunda etapa, a restauração em paralelo 

à obra de recuperação. Esta etapa, sem data prevista para começar, vai reformar os 

azulejos, os painéis de Portinari e Burle Marx, além das fachadas e áreas comuns, em 

parceria com a iniciativa privada.  

APROPRIAÇÃO-IMAGEM: Para quem são as obras? Para os moradores atuais? Para os futuros 
moradores? Para os turistas? Arquitetos? Historiadores? Em “o dia da visita dos turistas” (página 
95) essa questão da patrimonialização será retomada. 

Em 1986 foi assinado pelo Prefeito Saturnino Braga o decreto-lei  6383/86, que 

tomba o CRPMM a nível municipal. 

Atualmente, o Conjunto Residencial Pedregulho se encontra em processo de 

tombamento pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac) e em processo 

de tombamento pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) 

desde 1997.  

A direção da CEHAB-RJ, em julho de 2002, criou o CONSELHO PRÓ RESTAURAÇÃO 

DO CONJUNTO RESIDENCIAL MENDES DE MORAES com o objetivo de conseguir apoio 

e patrocínio para sua preservação. Esse conselho é formado pela própria CEHAB-RJ, 

pelo IPHAN (órgão federal), INEPAC (órgão estadual), DGPC da Prefeitura do Rio de 

Janeiro (Departamento Geral de Patrimônio Cultural), SPU (Secretaria do Patrimônio 

da União), a Fundação Leão XIII, o grupo AMA Pedregulho e o arquiteto Alfredo 

Britto. 

Objetivos: 

Reunir projetos, bibliografias, relatos depoimentos, dados sócio-
econômicos, jurídicos e outras informações sobre o Conjunto Mendes de 
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Moraes;  

Estudar, desenvolver e propor medidas, eventos, planos e projetos 
dirigidos à recuperação, restauro e regularização fundiária, imobiliária e 

urbanística do Conjunto do Pedregulho; 

Organizar, acompanhar e participar da execução dos eventos propostos; 

Divulgar a importância do Conjunto do Pedregulho e angariar apoio no 
meio público e privado para viabilizar a realização dos eventos propostos; 

(http://www.cehab.rj.gov.br/pred) 

Três filmes documentais foram produzidos a partir de fomentos do Estado à cultura. 

Eles reforçam de que maneira o Estado começou a voltar suas atenções para o 

CRPMM, não mais somente através da Secretaria de Habitação, mas através de 

fomentos à cultura. Entre eles: 

. “Lembranças do Futuro” - um documentário de Ana Maria Magalhães sobre Afonso 

Eduardo Reidy e financiado pelo Hospital Pró-Cardiaco, Petrobras e Nova Era, a partir 

da Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura.  

. “Pedregulho, O Sonho é Possível” – direção de Ivana Mendes. Projeto beneficiado 

pela lei 1940/92 da prefeitura do Rio de Janeiro – Rio Cultura, e patrocinado por 

empresas Concremat, ABS e Hotel Rio Internacional.  

. “Reidy, A Construção da Utopia” – direção de Ana Maria Magalhães é Patrocinado 

por várias empresas públicas e privadas, através do Pronac, e com apoio do Iphan, do 

Crea-RJ e do IAB-RJ.  

A Lei Rouanet (Lei 8.313/91) propõe descontos no Imposto de Renda de Empresas 

(4% do valor devido) e Pessoas Fi!sicas (6% do valor devido) sobre investimentos em 

projetos aprovados pelo Ministe!rio da Cultura (30% ou 100% do valor investido no 

projeto). A Lei do Audiovisual (8685/93) permite descontos no Imposto de Renda de 

Empresas que realizarem investimentos em produção cinematogra !fica adquirindo 

quotas de comercializaca "o no mercado de capitais. Há também o PRONAC - Programa 

Nacional de Apoio à Cultura (aprovado pelo Decreto 5.761/06) 

Foi financiado pelo Edital Arte e Patrimônio de 2009 a Residência Artística que 

aconteceu no Conjunto Residencial Pedregulho em setembro de 2009 a março de 

2010.  

O Edital Arte e Patrimônio - 2009 é uma iniciativa do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, por meio do Paço 

Imperial, com patrocínio da Petrobras, e integra as ações do programa 
Brasil Arte Contemporânea do Ministério da Cultura. 
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O Edital estabelece linhas de financiamento a projetos que estabeleçam 

diálogos entre as artes visuais contemporâneas e o patrimônio artístico e 
histórico nacional, visando relacionar dois universos de referências 

culturais, por um lado, trabalhos artísticos e processos estéticos atuais e, 
por outro, os acervos, as tradições, as culturas e os sítios que estabelecem 

a memória do País. 

(www.ministeriodacultura.org) 

APROPRIAÇÃO-IMAGEM: Foi por esta “fresta”, a partir da residência artística financiada pelo Edital 
Arte e Patrimônio do Ministério da Cultura, que a autora encontrou maiores possibilidades de 
abordagem de seu estudo de caso. Ver “Apropriação como Infiltração”.   

Em 1981, através do processo 0168.001614/81-5, o Estado do Rio de Janeiro 

reivindica o terreno do Conjunto, que é propriedade da União. O processo encontra-se 

na Superintendência, desde setembro de 2001, estando agora em fase final de 

cadastramento na listagem de bens da União. Quando o governo do Estado tiver a 

posse do terreno e do conjunto, será possível a realização da regularização 

fundiária18.   

APROPRIAÇÃO-IMAGEM: Em “visita à arquiteta Helga”, é retomada a questão dos moradores. Quem 
são os moradores que o DHP previa habitar o conjunto? Quem foram os moradores que de fato  
acompanharam o conjunto nestes cinqüenta anos de seu percurso e quais as transformações apos a 
regularização fundiária. 

                                            
18 As reformas acontecem financiadas pelo governo do Estado porque a propriedade ainda é Estatal. A 
regularização fundiária aguarda o fim das reformas para poder ceder a propriedade privada dos 
apartamentos. 
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Parafuso de Veludo (codinome 2 – sobre a opacidade) 

Prefiro as máquinas que servem para não funcionar: quando cheias de 
Prefiro as máquinas que servem para não funcionar: quando cheias de 

areia de formiga e musgo – elas podem um dia milagrar de flores. 
(Os objetos sem função têm muito apego pela abandono.) 

Também as latrinas desprezadas que servem para ter grilos dentro – elas 
podem um dia milagrar violetas. 

(Eu sou beato em violetas.) 
Todas as coisas apropriadas ao abandono me religam a Deus. 

Senhor, eu tenho orgulho do imprestável! 
(O abandono me protege.) 

No fundo do quintal era muito riquíssimo o nosso dessaber. 
(…) 

Como dizer: Eu pendurei um bentevi no sol… 
O que disse Bugrinha: Por dentro de nossa casa passeava um rio 

inventado. 
O que nosso avô falou: O olho do gafanhoto é sem princípios. 

Mano Preto perguntava: Será que fizeram o beija-flor diminuído só para ele 
voar parado? 

(...) 

(BARROS, 1996, p.57) 

Parafuso de Veludo sempre aparece quando há o máximo de opacidade19. Quando a 

casa como máquina-de-morar em momentos de baixa operatividade, é tomada por 

mofos20.  

A inovação do projeto arquitetônico de Reidy – além dos aspectos formais e 

construtivos – foi sua gestão idealizada pela engenheira Carmen Portinho, mulher de 

Reidy e diretora do Departamento de Habitação Popular do então Distrito Federal. Ela 

propôs dar ao Estado a propriedade do CRPMM e de seus apartamentos e a 

responsabilidade pelo fornecimento de água, manutenção dos equipamentos e dos 

espaços comuns e assistência social. 

Os moradores – servidores municipais – teriam a concessão de uso dos 

apartamentos: sua posse21, mas não sua propriedade. Essa condição de uso distancia 

o conjunto das “livres mãos do mercado”. Neste sentido, Carmen Portinho foi 

apontada, por muitos jornalistas, como comunista.  

Para uma vida moderna e acessível, com educação, saúde, esporte para todos,  os 

futuros moradores deveriam também respeitar o Regulamento para o Conjunto 

                                            
19 Espaço opaco é um conceito desenvolvido pelo geógrafo Milton Santos e Maria Laura Silveira (2001): 
Chamaremos de espaços luminosos aqueles que mais acumulam densidades técnicas e informacionais, ficando 
assim mais aptos a atrair atividades com maior conteúdo em capital, tecnologia e organização. Por oposição, 
os subespacos onde tais características estão ausentes seriam os espaços opacos.(...)”. 

20 Importante referencia: Hundertwasser publica o “Manifesto do Mofo contra o racionalismo em Arquitetura”, 
em http://www.cronologiadourbanismo.ufba.br/apresentacao.php?idVerbete=41 
21 Diferente do aluguel, o pagamento seria uma porcentagem do salário descontada na folha de pagamento. 
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Residencial Prefeito Mendes de Moraes, no qual é vetado colocar qualquer objeto de 

uso pessoal ou doméstico nas paredes externas, peitoris, galerias de acesso, gradis 

ou lugares de uso comum, lavar roupas nas unidades habitacionais, manter animais 

de estimação dentro do apartamento. 

Todavia, o poder público foi gradualmente se afastando de suas responsabilidades. 

Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes, às sombras do Estado e do 

mercado, foi recebendo outra iluminação: a dada pelos moradores. As regras 

contratuais foram sendo desrespeitadas e um novo código de leis foi se criando por 

cima do contrato comportadamente escrito. Uma cadeira que se esquece de noite na 

varanda, uma plantinha na janela, um cão de estimação. Os moradores foram se 

dando uma liberdade com o espaço, encontrando outra concepção de “morar” mais 

compatível com seus desejos menos óbvios, menos captados pela macrolente dos 

profissionais de habitação. Regras invisíveis, leis de convivialidade. Um “bem-estar” 

comedido, codificado, consensual foi dando espaço a um “estar bem” com esta 

situação que foge de um conceito de beleza universal de organização e limpeza 

visual, na direção de uma beleza tímida, individualizada, minuciosa, 

descompromissada, ativa (criativa). Parafuso de Veludo. 
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54, 55 e 56. Imagens de Corviale Network, rede de comunicação interna do conjunto habitacional realizada a partir de 
uma residência do grupo italiano Stalker - Osservatorio Nomade1. 

                                            
1 Stalker - Osservatorio Nomade, é um coletivo romano interdisciplinar - seu nome faz referência ao filme de 
Tarkovski. Eles foram os ganhadores do concurso realizado para proposições para o Conjunto Habitacional 
Corviale, citado em imagem-construção na página 23 - e realizaram um workshop no qual o produto destes 
encontros foi uma rede de comunicação interna do próprio conjunto, realizada por seus habitantes e que seria 
“televisionada” também internamente. É interessante aqui nesta pesquisa por apresentar uma aproximação 
dos artistas com a questão habitacional, assim como em Minhocão. O site do grupo sobre o workshop é  
http://www.professionearchitetto.it/formazione/notizie/4552/2006-Corviale-Field-Workshop (acessado em 
agosto de 2011). 
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Quem está de fora vê emoldurado quem está dentro? Quem está dentro vê 
distorcido os que estão do lado de fora? Ou a visão se daria “plena” de 

dentro para dentro? Arquiteturas são lentes que compõem modos de ver – 
elas produzem um exercício de olhar ao induzi-lo. Distorcem, recortam, 

ampliam, posicionam, focam como máquinas de ver em um jogo do olhar. 

(GUIZZO, 2008, p.114) 

Lá estão os moradores. Lá estão os transeuntes, passantes, curiosos. Também os 

comerciantes locais (venda de sacolé, barbeiro, almoço delivery, o bar do marido de 

Mônica), os freqüentadores da igreja evangélica, os vizinhos moradores de Tuiuti ou 

próximas do Clube Vasco da Gama, as crianças que freqüentam a pré-escola do 

conjunto, o Maternal Jardim Recriando (na Prefeito Olympio de Melo), os fregueses, 

os taxistas, os policiais, os tantos parentes e comadres que freqüentam os 

apartamentos amigos em churrascos. 

E então os rótulos: a grande serpente, o minhocão de Benfica, os minhoquinhos, o 

lado B (Zona Norte). Identificações dadas aos espaços por quem o usa no cotidiano 

constante, em vivências periódicas, em situações esporádicas ou simplesmente em 

contato indireto inserindo-o como ponto de referência na região.  

Por quem mora, compra, reza, almoça, nada nas piscinas (nas de plástico dos 

corredores ou na piscina do ginásio), anda e estaciona as motos no pavimento rua, 

por quem prefere o acesso pela Lopes Trovão, por quem trabalha na limpeza, por 

quem retira o lixo. 

Entretanto, este conjunto residencial sob a máscara específica “Minhocão de São 

Cristóvão”, prenome deste terceiro capítulo (que foi, por fim, selecionado como titulo 

para esta dissertação de mestrado) só pode existir efetivamente a partir do momento 

em que o pesquisador decidiu se colocar em campo para pesquisa empírica. 

O deslocamento corporal do pesquisador acontece por contaminações da postura de 

alguns antropólogos2 ou aplicadas em estudos etnográficos3 ou na “observação 

participante” 4, que investem no estudo e apreensão de seus objetos de estudo a 

partir de uma vivência direta, uma convivência um pouco mais dedicada no ambiente 

                                            
2 A exemplo de Carlos Nelson Ferreira dos Santos (1981, 1985). 

3 Alguns etnógrafos exploram a sua condição de “estrangeiro” e desconhecedor de um saber local e único.  

4 Licia Valladares (VALLADARES, 2007) conceitua “dez mandamentos da observação participante”, através da 
leitura de William Foote Whyte (seu livro “Street corner society” escrito em 1930). William Foote White é 
também citado por Simões (2010) na qual ela apresenta a problematização da sua pesquisa através de um 
diário de bordo de seus primeiros dias em contato com o objeto de estudos.  
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onde este se insere. Espera-se de uma investigação como essa, por imersão, um 

olhar para o seu tempo lento - um processo que se permite o longo período de 

contato, ao invés de alguns únicos momentos de interação. 

A própria escolha de seu objeto de estudo também pode ser uma reverberação da 

dinâmica de atravessamentos por que o próprio espaço em observação está inserido. 

Aqui, a pesquisa também se insere em uma corrente de agenciamentos e é implicada 

pelas exterioridades e suas correlações.5  

Na terceira parte do segundo capítulo (Conjunto Residencial Prefeito Mendes de 

Moraes - Estado[3], novos atravessamentos: reforma, patrimonialização e 

regularização fundiária) são apresentados as recentes movimentações em torno do 

conjunto, maneira pela qual os focos de iluminação e os olhares da mídia, do Estado, 

dos profissionais de restauro, dos arquitetos e urbanistas, dos artistas e dos próprios 

moradores (principalmente através da associação dos moradores) voltaram-se para 

este conjunto neste momento específico. Em Introdução:caminho, assim como na 

primeira parte deste capítulo foi apresentada a forma pela qual a pesquisadora 

encontrou e se associou a seu objeto de estudos. 

A primeira parte: “APROPRIAÇÃO COMO INFILTRAÇÃO - trocando mascaras de 

arquiteta, curiosa, pesquisadora, artista e antropóloga” é um relato em 

primeira pessoa, através do qual a pesquisadora se permite uma linguagem mais 

coerente com as formas de expressão verbais e acompanhada de certas impressões 

pessoais.  

Neste caso, trazer a tona mais claramente a presença e as impressões (corporais, 

sentimentos e sensações) da pesquisadora tem uma razão: o cuidado em receber o 

discurso dos moradores, do Outro, entendendo-os como interlocutores e não objeto 

direto do estudo. Desta forma, o que se espera de uma saída a campo não é trazer 

plena e esmiuçada a voz e o discurso do morador, mas entende-los como 

interlocutores e trazer a presença dos mesmos de maneira mais indireta. 

A segunda parte, “APROPRIAÇÃO E HABITAÇÃO - sujeito usuário e sujeito 

morador: apropriação como participação e não como propriedade” volta suas 

atenções para as transformações físicas realizada pelos sujeitos dos espaços. É 

importante ficar clara a diferença de apropriação dos espaços comuns para uso 

                                            
5 Nesta direção insere-se no Laboratório Urbano - grupo de pesquisa do Programa de Pos Graduação da 
Universidade Federal da Bahia - na linha: Apreensão da Cidade Contemporânea. 
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pessoal (por exemplo as apropriações nos corredores) de privatização (deixar de ser 

público para se tornar privado - propriedade privada). 

Nesta espacialidade estudada a idéia é tratar das apropriações que os moradores 

fazem nos espaços do Pedregulho com o simples cuidado de não mapear fisicamente 

as alterações, exatamente para não congelá-las. O que interessa é a ação “apropriar-

se” (tornar próprio, tomar para si, apossar, adaptar). Ela não poderá ser registrada 

através aparelhos fotográficos, câmeras, imagens, nada que o congele, pois é 

dinâmico e está em constante tornar-se, transformar- se, redefinir-se, permanecer. 
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trocando mascaras de arquiteta, curiosa, pesquisadora, artista e antropóloga 

 
57. Imagem do filme “Minhocão”, de Raphaël Grisey.  

Em agosto de 2009 me chega o convite para participação como colaboradora, em 

conjunto com Paola Jacques, em um projeto de residência artística no reconhecido 

Pedregulho Conjunto Habitacional Moderno. O projeto “Pedregulho, Residência 

Artística” foi um projeto selecionado pelo Edital Arte e Patrimônio - 20096, sua 

primeira edição lançada em 2007 no programa Brasil Arte Contemporânea do 

Ministério da Cultura e o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – 

IPHAN, por meio do Paço Imperial, com patrocínio da Petrobrás.  

                                            
6 O Edital Arte e Patrimônio foi explicado em “Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes”, página 79. 



 

 

89 

O projeto de residência artística Pedregulho* consiste na realização de quatro 

residências artísticas com promoção de atividades junto à comunidade do Conjunto 

Habitacional Prefeito Mendes de Moraes (mais conhecido como Pedregulho) 

acompanhadas de profissionais das áreas de arquitetura, urbanismo, pesquisadores 

e/ou críticos de arte, história da arte e estética, e a elaboração de um livro com 

registros de todo o processo de vivência artística no complexo e seus 

desdobramentos. 

Como instrumento de aproximação com o complexo e seus habitantes, a primeira 

fase do projeto será a realização de um Grupo de estudos aberto à comunidade, cujo 

objeto de observação será o projeto do Complexo, estudando-o a fundo em suas 

proposições ousadas, sua história e sua situação atual. (...) 

O que se pretende principalmente com a realização do projeto é lançar foco para a 

recuperação simbólica e estrutural deste edifício, símbolo de um período fundamental 

para a história política e cultural do país, a partir do qual traçamos vetores de 

problematização de questões culturais, sociais e econômicas, intrínsecas à utopia 

modernista. 

As residências acontecerão ao longo de 20 dias durante quatro meses, em um dos 

apartamentos do Conjunto Habitacional e serão acompanhadas por profissionais 

qualificados - aqui chamados de “colaboradores”, oriundos das áreas de história, 

crítica e estética com foco especial em arte contemporânea, arquitetura, urbanismo e 

sociologia. Cada artista e grupo contará com o acompanhamento crítico e colaborativo 

de dois colaboradores (um da área de artes e outro da área de arquitetura e 

urbanismo) (...). 

* O texto acima destacado em itálico é texto é um trecho do projeto selecionado pelo 

o Edital Arte e Patrimônio 2009. 

Com o consentimento do grupo de artistas da Frente 3 de Fevereiro que realizou a 

residência neste mês, foi possível fazer do apartamento 613 a moradia dos artistas e 

também minha moradia durante os 20 dias da residência.  

Seria então este o início de um processo de infiltração7: entre o espião na sua curta 

invisibilidade e a atuação do terrorista, que escancara a existência de brechas8. Clara 

                                            
7 No filme Casa Vazia, o personagem principal, é o infiltrador. Delicadamente entra na residência que seria 
seu alvo pela porta de entrada abrindo a fechadura com a delicadeza e experiência de um chaveiro. Dentro de 
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Passaro pesquisadora assumiu sua postura dúbia, tanto para ela quanto para 

terceiros. Trocou e destrocou suas máscaras de arquiteta, moradora, artista, 

pesquisadora, antropóloga, curiosa que tem receios e desejos, assim como hábitos e 

necessidades diárias. Misturou seus hábitos matinais durante os cafés da manhã nos 

corredores e conversas com vizinhos com uma atenção de pesquisadora que busca 

assimilar, devorar9 os sinais que lhe pareceram consistentes. 

O primeiro dia.  

Acordo em Santa Teresa, bairro central do Rio de Janeiro. Dia 13 de fevereiro de 

2010, muito calor. Sigo as dicas recebidas para encontrar o ponto de ônibus: entrar 

em uma portinhola à direita logo depois que eu atravessasse o segundo par de tênis 

pendurado nos fios de energia elétrica. Portãozinho nada convidativo pela impressão 

de que eu entraria no quintal de alguém. Esse mesmo. “Pode ir que é”.  Fui, e logo 

chego na movimentada Rua Riachuelo em frente ao Supermercado Mundial. Desta rua 

tumultuada da Lapa, deveria pegar ainda dois ônibus. Nas mãos tinha um papel com 

umas três ou quatro possibilidades. 

Depois dos primeiros quinze minutos no ponto, olhares atentos, muitas pessoas à 

minha volta, muitos ônibus passando, outros tantos que nem sequer paravam. A 

imagem da Estação Central do Brasil vista da janela do quarto em que havia dormido 

naquela noite, em Santa Teresa, me lembrou de que a Estação Central não estava 

longe. E para lá fui, caminhando rapidamente e perguntando pelo trajeto correto. 

Relembrando do primeiro contato que tive com Minhocão - este que não era o 

Pedregulho Conjunto Moderno que eu conhecia familiarmente história da arquitetura - 

foi através do filme com o mesmo nome da estação. 

No caminho, (mesmo sem saber naquele momento) já havia sinais de Minhocão de 

São Cristóvão. A calçada pela qual atravessada bem atrapalhadamente, esquivando-

                                                                                                                                   
casa ouve a secretaria eletrônica para noticia dos moradores. Escova seus dentes, toma seu banho, alimenta-
se, brinca, assiste TV. Como não pode ser diferente. Como, nas particularidades e individualidades dos 
moradores oficiais que refletem na composição das residências, ele traça o seu curso. Como, atuando na 
diferença das casas, ele cria seu ritual. Seu rito. Seu jogo profano. Lava as roupas, cuida do jardim, conserta 
objetos, experimenta a casa no que ela lhe propõe de novo e faz sua higiene diária – sua rotina necessária. 
Não procura a sua invisibilidade, não se importa em deixar a sua marca. Ele usa, joga, profana, consome. 

8 No evento do 11 de setembro, os motoristas que levaram os aviões em direção às torres aprenderam suas 
manobras na direção dos aviões dentro de um programa oferecido pela própria NASA que simula a cabine e o 
motorista em vôo.  

9 O uso do verbo “devorar” é uma influencia de Suely Rolnik ao criar definições para a atuação do cartógrafo: 
“dele se espera que esteja mergulhado nas intensidades de seu tempo e que, atento às linguagens que 
encontra, devore as que lhe pareçam elementos possíveis para a composição das cartografias que se fazem 
necessárias. O cartógrafo é antes de tudo um antropófago.” (ROLNIK, 2006, p.23). 
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me e dando encontros bruscos com pedestres apressados com outros que habitavam 

aquele espaço da rua por temporalidade: se posicionavam na calçada como 

vendedores atrás de um balcão, penduravam suas bugigangas nas grades de algum 

edifício pouco utilizado, ou se plantavam defronte a uma portinhola de uma igrejinha 

a observar as tantas velas acesas, uma do lado da outra em um armário com vários 

mini-compartimentos, como que uma lembrança aos que já se foram.  

Enfim, da estação central parei na estação Triagem e de lá peguei um táxi. Deixei 

para uma próxima vez a jornada dos ônibus. Ou talvez pudesse mesclar ônibus com 

metrô? Este dia foi a primeira das muitas vezes que me desloquei até Minhocão. Para 

cada vez que precisei fazer os percursos (que não são familiares para quem não 

nasceu nem nunca morou no Rio de Janeiro) um acontecimento eventual, sempre um 

mal entendido, um ônibus errado, um percurso diferente, ônibus, taxi, carona, metrô 

e muitas, muitas “paletadas”10.  

São Cristóvão não é tão distante do centro do Rio. Pelo menos não mais distante que 

Botafogo. Se for traçada uma linha reta desde o Aeroporto Santos Dumont até estes 

dois lugares, a linha de São Cristóvão seria menor. Mas não funciona assim. 

Chegando em Santos Dumont é possível fazer uma pesquisa mínima e simples: quais 

ônibus saem daqui e chegam em Botafogo/ São Cristóvão/ Benfica? De quanto em 

quanto tempo? São Cristóvão é bem mais distante que Botafogo.  

Uma característica dos bairros populares das grandes cidades é essa distância que 

deve ser medida pelas possibilidades de acesso: o transporte público normalmente 

tem poucas linhas que dão acesso, e estas tem uma freqüência menor 

(principalmente se for considerada a quantidade de usuários que utilizam o serviço 

diariamente), e mesmo as avenidas ou principais vias de acesso são mais raras ou 

com pouca manutenção. 

O projeto habitacional em conjunto com outros programas, pensado, também, por 

Carmen Portinho e Reidy, abarca essa difícil disponibilidade de deslocamento e neste 

sentido dá valor ao “morar perto do local de trabalho, evitando longos deslocamentos 

diários”11. O projeto para Pedregulho propõe uma auto-suficiência e independência 

                                            
10 “Paletadas” são longas distâncias vividas no percurso a pé e em alta velocidade no caminhar, é usado na 
linguagem informal. 

11 Ives Bruand (1997, p.34) nos relembra de Reidy tinha a intenção de selecionar para moradores somente 
quem trabalha a menos de 30 minutos de distancia.  
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em relação à cidade do Rio de Janeiro: uma racionalidade e funcionalidade na decisão 

dos usos e escolha dos espaços.  

IMAGEM-DESEJO: Expectativas de projeto para uma cidade moderna (funcionalidade e zoneamento 
dos espaços para: lazer, trabalho, recreação e circulação). 

Benfica tem muitos comércios de rua, muita gente andando a pé. A CADEG - Centro 

de Abastecimento do Estado da Guanabara - tem sido importante ponto de referência 

para se chegar ao Minhocão, ela se localiza na Rua Capitão Félix, uma das ruas que 

compõe a grande quadra em que se localizam os edifícios de habitação (Blocos A, B1 

e B2), escola, ginásio, piscina, mercado, lavanderia e posto de saúde12. 

A região do entorno de Pedregulho em direção à Avenida Brasil já é menos ocupada 

por pedestres e mais por carros em alta velocidade. Logo acima, continuando a 

ladeira Rua Marechal Jardim que dá o acesso principal ao bloco A, tem a favela do 

Tuiutí, com ruelas mais estreitas e bem ocupada com moradia e uma vida nas ruas 

um pouco mais íntima e mais lenta. Se subindo pela Rua Ferreira de Araújo (a da 

lateral esquerda da quadra), uma subida bem árida por ter poucas árvores e pouca 

movimentação, não virar à direita para acessar o estacionamento e o bloco A, mas 

seguir descendo a grande ladeira desta mesma Rua Ferreira de Araújo, chegamos ao 

Clube Vasco da Gama e, aí, outra ainda movimentação. 

Chego às onze horas da manhã no apartamento 613 do Conjunto Prefeito Mendes de 

Moraes para uma reunião com Cristina Ribas (curadora), Beatriz Lemos (curadora), 

Marisa Florido (colaboradora) e os meninos da Frente 3 de fevereiro (Xis, Brait, 

Pedrão, Alabê e Daniel). Neste momento oficializei minha intenção de morar no 

conjunto juntamente com os artistas residentes. Já por ali fiquei. 

Os vizinhos. Apropriar como (de)morar13. 

Amanhecer dentro de um dos apartamentos duplex de Minhocão e logo da janela ser 

visto pelo horizonte intimista da Zona Norte do Rio de Janeiro, imensamente ocupado. 

Conseguíamos apontar um grande edifício-lâmina no Fundão (Cidade Universitária). O 

que são estes pintados de vermelho? Muitos galpões. Um pedaço da favela da Maré, o 

                                            
12 A escola ainda funciona e muitos filhos de moradores do Minhocão lá estudam a partir dos quatro anos. O 
mercado, lavanderia e posto de saúde estão completamente desativados, sendo que o edifício do posto de 
saúde está inclusive ocupado por alguns moradores-transeuntes. O ginásio ainda funciona e a piscina foi 
desativa há alguns anos, mas funcionou bem durante todo tempo. 

13 O verbo demeurer da língua francesa pode ser traduzido para o português como “demorar”, assim como 
“habitar”, “persistir”, “durar”. Ao mesmo tempo habitar pode ser lido em rances como “habiter” e “demeurer”. 
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Morro do Alemão quase inteiro, a Linha Amarela muito bem delineada. O Rio de 

Janeiro temido e vivo, pulsante pelas madrugadas. Distante. Isto da janela da sala e 

do cômodo logo acima. Com oito passos atravessamos o apartamento, passando pela 

escada, pela portinhola da bem pequena despensa, ignorando a porta que acessa a 

cozinha de medidas econômicas, saímos para o corredor interno.  

Imagem-desejo: Pode-se observar a planta do apartamento duplex (a planta-tipo que faz parte do 
projeto inicial antes de ser ocupada pelos moradores) na página 56.  

Interno, interior e íntimo. Até a claridade do sol entra com delicadeza. Nem bem 

abre-se a porta e já sabemos quem poderemos encontrar: estamos já ouvindo os 

barulhinhos das movimentações, já conhecemos um pouco os cotidianos de quem 

aparece por lá esse horário. Estamos no apartamento de Dona Maria, tia de Mariana, 

tia de nossa vizinha de porta à direita.  

Logo a frente do apartamento 613, os vasos com planta, os saquinhos de lixo 

posicionados e a fiação exposta logo acima. “Nossos”14 cobogós foram já trocados, 

não são mais as cerâmicas originais. Os moradores reúnem-se para financiar a troca, 

de quatro em quatro  apartamentos, é só comprar o material e acertar a mão de 

obra, “mas a cerâmica original é muito cara, teria que mandar fazer por encomenda”, 

diriam os moradores. Tem o banco que os artistas da residência anterior deixaram 

logo na frente, do lado da mesa branco de metal, tipo mesa de bar.  

Mariana Baptista tem 29 anos. Casada, ela, seu marido, sua filha Diana e seu pai 

moram no apartamento 612. Este apartamento que estamos foi de seus avós, e 

estava até tempos atrás sendo habitado por sua tia, irmã de sua mãe. Ela tem muito 

apego a este apartamento, onde nasceu sua mãe. Seus pais, depois de casados 

saíram do Pedregulho para montar seu canto próprio, foi neste momento que nasceu 

o irmão de Mariana. Na primeira oportunidade, voltaram a morar no Minhocão no 

segundo andar, em uma quitinete 232, onde nasceu Mariana finalmente. De lá do 

segundo pavimento vieram para o 612. Seu Baptista, interessado em ter um 

apartamento maior para ele, seus dois filhos e sua esposa, encontrou a moradora do 

613 com seus seis filhos e em situação financeira muito apertada. Há tempos não 

dava conta de acertar o valor pago mensalmente ao órgão publico responsável - que 

naquele momento era a CEHAB - e os dois investiram em uma troca: ele acertaria as 

dívidas dela em real atraso e eles trocariam de apartamento oficialmente lá na 
                                            

14 No tempo em que morei, o sentido de apropriar-se aproximou-se também de “apossar-se”, principalmente 
através do uso de adjetivos possessivos: “onosso apartamento”, “a nossa porção do corredor logo à frente”, 
entre outros. 
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CEHAB. Ela morava exatamente do lado dos avós de Mariana, e lá foi a família para o 

612, onde parte mora até hoje, e Mariana morou toda a sua vida.  

Solange mora ainda no mesmo corredor, apartamento 603. Já teve um histórico de 

sua família morando alguns apartamentos no Pedregulho e comprou este que vive 

agora. Comprou como? Teria ela a propriedade? Teria ido ao CEHAB acertar as 

contas? Parece que não. Fecharam o negocio e assinaram oficialmente os papeis que 

dizem que a compra foi efetuada.  

O pai de Dona Regina foi servidor do município do Rio de Janeiro. Ela, suas duas 

filhas e suas duas netas, filhas de Sabrina habitam o apartamento 615. O percurso de 

moradores dentro do mesmo conjunto é também algo que se passa na Cité des 

Quatre-Mille15.  

IMAGEM-DESEJO: As expectativas para a construção do “homem ideal” através da arquitetura se 
direcionvam, no projeto de Pedregulho, diretamente aos seus moradores. 

Relacionar-se com os espaços de Minhocão é, na maior parte do tempo, mediado por 

interações com os sujeitos (moradores e freqüentadores que agem os espaços com 

uma freqüência, ou então os visitantes temporários). Um pouco menos, logo de 

imediato, nos primeiros dias, mas conquistando-se dentro de um cotidiano que nada 

tem de banal. Ao final “estávamos todos no mesmo barco”: de manhã a discussão de 

quem tira o lixo, quem paga o condomínio e quem não paga (pelos lixos retirados é 

possível perceber), o café da manha no corredor, se os corredores se mantiveram 

limpos, sobre a água que vai acabar no reservatório, o almoço oferecido por Regina, 

as festas de Sabrina, o cuidado com as crianças (Mariá, Diana) o espaço que os 

artistas do Kaza Vazia criaram com a colocação de um banco, os barulhos que vinham 

da Zona Sul direto para nossas janela da sala, os caminhos perigosos ou não, onde se 

vende e se compra mais barato. Cadê o menino do sacolé? A campainha do jantar 

que chegou delivery. 

Neste momento da pesquisa, pouca atenção é dada simplesmente para a forma 

resultante tanto do projeto quanto da ocupação realizada pelos habitantes, mas 

dando luz para os movimentos (e) práticas (e) apropriações (e) desejos (e) 

                                            
15 A sessão habitants da pesquisa Les Reenchentements de La Courneuve (laa-courneuve.net), apresenta 
conversas, entrevistas com os moradores e, junto a este, se percurso dentro do conjunto, que muitas vezes 
não se restringe a um só edifício ou apartamento - “nasceu primeiro em Debussy, depois casou e foi para 
Balsac...”- um percurso variado.  
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necessidades (e) criações (e) desgostos...; em que se encurta a distancia entre 

homem e espaço a ponto de, em certos momentos, confundi-los.  

O dia da visita dos turistas: 

No décimo dia da residência, eu ia pelos corredores. Ia.  Ir como vagar. Devagar que 

a familiaridade com o lugar permite uma tranqüilidade nada alerta ou atenta. Um 

estado um tanto meditativo que a curva harmônica de Reidy provoca, por seu campo 

de visão constante: enxerga-se o corredor ao máximo dez passos a frente. A porção 

visível vai sendo liberada na medida dada pela velocidade dos nossos passos. 

Até que, pelos vãos do cobogó, pôde ser observado um ônibus que estaciona na Rua 

Marechal Jardim, na frente do acesso principal e dele desce um grupo de pessoas 

claramente estrangeiras àquele ambiente. Seu Hamilton, presidente da Associação 

dos Moradores, me explicou que há frequentemente visitas como essa, cada vez mais 

concentradas. “Em alguns períodos, Pedregulho recebe grupos duas vezes por 

semana de vários países”, “todo ano, pelo menos duas escolas trazem seus alunos”, 

“são grupos com até mais de 80 pessoas”. 

 “Nós temos um grupo de estrangeiros, a maioria de arquitetos, alguns 
engenheiros que nos visitam. E tem uma visitação ano mais ou menos de 

mil, mil e duzentas pessoas que eu já cataloguei e eles tem uma visão do 
prédio muito melhor do que o poder publico e algumas pessoas que 

moram aqui.” 

(Hamilton, presidente da associação dos moradores, em informação 
verbal16 - grifo nosso) 

 

A obra de Reidy já recebe arquitetos de todo o mundo. Na semana 
passada, estive lá com o arquiteto mais renomado da Inglaterra, Richard 

Rogers, que ficou encantando e emocionado com o que viu. Restaurado, o 
Pedregulho vai atrair não só arquitetos, mas também um público leigo a 

fim de ver uma referência de habitação social reconhecida 
internacionalmente. 

(Alfredo Britto em entrevista para o Jornal Correio da Manhã em março de 
2011.) 

Imagem-construção: Sobre a patrimonialização, ver página XX. 

Imagem-desejo: No codinome Oblivion Pedregulho é tratada a questão da patrimonialização, do 
restauro e da museificação. 

 

 

                                            
16 Hamilton em entrevista para o documentário “Pedregulho, o Sonho é possível” 
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O dia sem água:  

Em um dos últimos dias da residência, eu tinha decidido ficar no apartamento para 

trabalhar um pouco na pesquisa, fazer algumas entrevistas, observar os usos do 

Minhocão. Os meninos saíram cedo e me deixei mais confortavelmente na cama. Sem 

receios, batidas na porta me despertam. Gabriela já toda pronta para o dia vem me 

receber e passar a informação de que a água do Pedregulho estava acabando. 

Ficaríamos sem. Preocupada, eu estava logo abrindo a torneira da pia para averiguar, 

e Mariana, já muito atenta, viu a cena e cautelosa me acalmou. “Ainda teremos água 

ainda talvez pela manhã. Encha quantos baldes de água puder. Nós vamos lavar aqui 

na frente para aproveitar o que nos resta.”   

O terreno que hoje está o Minhocão antes abrigava somente o reservatório de água. 

Esse reservatório, hoje, é reserva da cidade do Rio de Janeiro, assegura o 

abastecimento de uma região central. Ou seja, sempre que falta água por algum 

motivo nessa região, ele é o primeiro a ser recorrido para suprir a demanda em falta. 

É ele que abastece CRPMM e, pelas informações que me chegam, seus moradores não 

pagam conta de água. 

A água chega pelo abastecimento geral ao conjunto e, deles, aos apartamentos 

individuais através de um sistema de encanamento que desce pelos grossos pilares 

estruturais. Um pilar de sustentação com o sistema de encanamento é o mesmo que 

abastece quatro apartamentos: o duplex do sexto pavimento, o duplex do quarto 

pavimento, a quitinete do segundo pavimento e a quitinete do primeiro pavimento. O 

encanamento do esgoto, assim como o abastecimento, desce pelos mesmos pilares. 

Sem a manutenção proposta pelo Estado, é comum o entupimento deste 

encanamento de esgoto e, quando acontece, a ação mais imediata (a partir de uma 

grande dificuldade de conversa com os vizinhos correspondentes) é descer até o 

terreno onde os pilotis acessam o chão e quebrar o encanamento.  

Esgoto a céu aberto e infiltrações preenchem a região debaixo do Minhocão. 
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 73. Imagem do filme “Minhocão”, de 
Raphaël Grisey. 

Para o aluguel social dentro da proposta por Carmen Portinho, um valor mensal 

deveria ser pago pelos moradores. Simbólico. Congelado há anos, não passava de 

cinco reais mensais. A conta de luz é individual, cada apartamento tem o seu medidor 

que se localiza no pavimento-rua. A energia gasta nos espaços comuns do edifício 

não consta dentro dos gastos da associação dos moradores para a manutenção dos 

espaços e também não está nos gastos do órgão estadual responsável pela gestão do 

conjunto. Minhocão localiza-se em “área de risco” e seus gastos energéticos não são 

contabilizados (como normalmente não são cobradas em ocupações ilegais).  

IMAGEM-CONSTRUÇÃO: A proposta de gestão estatal idealizada por Carmen Portinho libera os 
moradores de responsabilidades como esta e trataria exatamente destes assuntos: coleta do lixo, 
limpeza e manutenção dos espaços comuns, encanamento de abastecimento de água e do esgoto, 
fiação elétrica. Todavia, inibe algum tipo de interação de tal responsabilidade entre os moradores e 
o espaço que ocupam. 

Quem recolhe o lixo dos apartamentos é a associação de moradores. Ou então o 

morador, ele mesmo, leva o lixo até o lugar onde passa o caminhão. 

Para a limpeza dos corredores, normalmente cabe a cada apartamento a 

responsabilidade pela porção do corredor a frente. Os espaços comuns (circulação 

vertical e terceiro pavimentos) são bancados pela Associação dos Moradores através 

de uma taxa de condomínio no valor de 24,00 reais. Todavia, há muitas abstenções 

do pagamento por motivos que incluem desde impossibilidade financeira até 

descompassos ideológicos. 

O terreno é da União, as escolas são administradas pela Prefeitura do Rio de Janeiro, 

a administração dos edifícios de habitação é reservada a órgãos do governo do 
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Estado, os apartamentos são de propriedade estatal (e por isso a reforma hoje é 

possível ser realizada bancada pelo Estado), mas em posse oficial dos moradores.  

IMAGEM-CONSTRUÇÃO: O CRPMM deixa de receber recursos públicos para a gestão e manutenção 
de seus espaços conforme previsto no regulamento. Ver página 76. 

O Edifício Labor é um edifício de escritórios localizado na região central da cidade de 

São Paulo, ocupado pelo Movimento Sem Teto para reivindicar moradia no Centro de 

São Paulo. Depois de reformado pela prefeitura e arrendada para seus atuais 

moradores através do PAR (Programa de Arrendamento Residencial do Governo 

Federal) a gestão do condomínio foi terceirizada a uma empresa externa por 

exigência da agencia financiadora da reforma, a Caixa Econômica Federal. Apesar de 

terceirizada oficialmente a gestão, os moradores, em organização interna, gerenciam 

e definem o direcionamento dado ao dinheiro pago para o condomínio e simplesmente 

prestam contas a essa empresa externa. (PASSARO, 200817). 

A visita à arquiteta Helga. Quem mora no Minhocão? 

No décimo terceiro dia de residência, fui com a artista curadora Cristina Ribas (uma 

das autoras do projeto de residência artística) para o apartamento da arquiteta Helga 

para uma conversa informal. Helga Santo da Silva é arquiteta e professora formada 

pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ. Ela tem sua produção acadêmica 

voltada para o Pedregulho (dissertação de mestrado e tese de doutorado em 

andamento). Helga é moradora do bloco B1 porque “comprou” o apartamento, onde 

mora há alguns anos, através de um contrato como o de Solange (“contrato de 

gaveta”, ver página 94). Ela é a autora da maquete do projeto do Pedregulho que 

está exposta agora em uma sala da Associação dos Moradores no terceiro pavimento 

do Bloco A. Diz-se estar ansiosa pela reforma e pela regularização fundiária dos 

apartamentos do conjunto. Quando acontecer, o apartamento, finalmente, estará 

oficialmente em seu nome.  

Os dois edifícios do Bloco B são menores (ver em Pedregulho, a planta do 

apartamento-tipo na página 55) tem 56 apartamentos cada um. Cada unidade é 

também duplex, com unidades maiores. É conhecido como “Minhoquinho” por alguns 

moradores do bloco A. 

                                            
17 Passaro (2008) apresenta a discussão da gestão condominial em conjuntos ou edifícios habitacionais 
através de alguns exemplos: o Edifício Labor, o Edifício Master. 
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Desta visita, aproveito para esboçar alguns questionamentos: Afinal, quem mora no 

Minhocão? Como esperava Carmen Portinho, a posse e não a propriedade dos 

apartamentos dada a seus moradores acaba inibindo as compras e vendas medidas 

pelas leis livres do mercado, procurando impossibilitar a gentrificação de conjuntos 

destinados a Habitação Social. Ela garantiria o que a HIS pretende: dar habitação 

para uma população de baixa renda, sem que houvesse grandes mudanças de 

moradores. 

IMAGEM-DESEJO: “Na chegada ao Brasil, ao discurso dos arquitetos modernos, inspirados pela 
movimentação em alguns paises da Europa, era incorporada uma preocupação social. Passa-se a 
discutir a função social do arquiteto”. (Página 48) 

IMAGEM-CONSTRUÇÃO: A política do aluguel social desenvolvida por Carmen Portinho na sua 
atuação dentro do DHP encontra-se melhor detalhada na página 69. 

Assim, dentro do percurso de Minhocão, os moradores pouco mudaram. Muitos que 

moram lá agora são os herdeiros dos antigos servidores municipais ou então de 

outros primeiros moradores (mesmo que nem sempre estejam habitando o mesmo 

apartamento que ocuparam no início). A grande preocupação de Carmen Portinho, os 

moradores, está ainda hoje lá presentes - em grande parte. 

Todavia, as obras de reforma e restauro - já iniciadas neste ano de 2011 - está agora 

em sua primeira fase. Estão sendo realizadas a partir de um financiamento pelo 

governo estadual e, depois de finalizadas, será realizada a regularização fundiária - 

ou seja, será dada aos moradores a propriedade privada de seus apartamentos. 

IMAGEM-CONSTRUÇÃO: Em CRPMM foi explicada a reforma (na página XX) e a regularização 
fundiária (na página XX). 

O que se espera que aconteça a partir disso? Com a reforma e o restauro dos 

edifícios, a manutenção será mais onerosa (o valor do condomínio) e a conta de 

energia e água começarão a ser cobradas regularmente. O gás natural já está sendo 

instalado18, a conta passa a ser mensal e não mais por botijão. 

Ademais, mais olhares “de fora” terão interesse em morar ou ter apartamentos em 

dentro desta obra do Movimento Moderno. Os apartamentos agora, com mais 

possibilidades oficiais de venda e os moradores com menos possibilidades de 

continuar se “bancando” financeiramente. Uma grande mudança está por vir. E 

aqueles que Carmen e Reidy mais se preocuparam durante o projeto e a construção 

                                            
18 Informação obtida em uma ultima visita ao Minhocão, em 20 de setembro de 2011. 
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do conjunto, os moradores (de baixa renda), serão os primeiros a se distanciarem do 

conjunto depois da reforma. 
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sujeito morador e sujeito usuário: apropriação como participação e não 
como propriedade.  

   
79 e 80. “Arquitetura biológica” de Lygia Clark. Y. “Rede de Elásticos” de Lygia Clark. Em www.lygiaclark.org.br  

“Assim se desenvolve uma arquitetura viva em que o homem, através de 
sua expressão gesticular, constrói um sistema biológico que é um 
verdadeiro tecido celular. (...) Através de cada um destes gestos se 
constrói uma arquitetura viva, biológica que, terminada a experiência, se 
dissolve. (...) Trata-se de um abrigo poético onde o habitar é o 
equivalente ao comunicar. Os movimentos dos homens constroem esse 
abrigo celular habitável partindo de um núcleo que se mistura a outro”  

(Lygia Clark falando sobre sua obra “Arquitetura biológica”19)  

 

Um homem em seu apartamento deve ter a possibilidade de debruçar-se 
na janela e arrancar a alvenaria com as próprias mãos. Ele deve ter o 

direito de pintar tudo que alcança com cor-de-rosa, com um longo pincel, a 
fim de que as pessoas de longe possam ver da rua: um homem mora no 

que o difere de seus vizinhos, isto é, os que aceitam o que lhes é dado. Ele 
deve igualmente poder fazer buracos nas paredes e empreender todo tipo 
de trabalho, mesmo se a suposta harmonia arquitetônica de um imóvel é 
destruída. Enfim, ele deve poder: preencher seu quarto de barro e massa 

de modelar. 

(Trecho do “Manifesto do Mofo contra o racionalismo em Arquitetura”, de 
Hundertwasser20) 

                                            
19 CLARK, Lygia. Textos de Lygia Clark, Ferreira Gullar e Mário Pedrosa. Rio de Janeiro: FUNARTE, 1980 (Serie 
Arte Brasileira Contemporânea). 

20 Hundertwasser publica o “Manifesto do Mofo contra o racionalismo em Arquitetura”, em 
http://www.cronologiadourbanismo.ufba.br/apresentacao.php?idVerbete=41  
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O desejo deste texto é tratar das apropriações que os moradores fazem nos espaços 

do Minhocão – com o simples cuidado de não mapear fisicamente as alterações, 

exatamente para não congelá-las. O que interessa é a ação, o verbo “apropriar-se” e 

seus desdobramentos: tornar próprio, tomar para si, apossar-se21, adaptar; caçar, 

profanar, respingar22, jogar, demorar23, cartografar, catar24. 

Sendo assim, nessa proposta de estudo do espaço a partir de um movimento, uma 

ação (a apropriação), dar-se-á atenção para seu autor, o sujeito da ação, conforme 

nos sugerem as duas citações iniciais: a arquitetura viva biologia construída pelo 

homem, na obra de Lygia Clark, e o homem citado por Hundertwasser que interfere 

diretamente e fisicamente no edifício que mora. 

Apropriação como participação será abordada aqui através de dois tensionamentos: 

arquiteto X usuário e espaço público X espaço privado. Os tensionamentos não 

abordam nenhum conceito isoladamente, estes serão sempre colocados em paralelo a 

outro(s). Eles trazem conceitos que, fortemente marcados pelo seu uso repetido, são 

normalmente são utilizados de forma binária, dentro uma relação de oposição ou de 

negação um do outro dentro da pratica regular do profissional arquiteto-urbanista.  

Os tensionamentos não pretendem anular e coibir a utilização destes conceitos, mas 

complexificar, incrementar e aprofundar a leitura dos mesmos. Sair de uma 

abordagem rasa e direta em que os problemas são detectados e, a partir de então, 

soluções são listadas.  

Estes duplos (ou trios) são colocados lado a lado para evidenciar o espaço entre eles: 

as tensões, as sobreposições, interposições, simulacros; a fim de encontrar, criar, 

desvendar situações, imprevisibilidades, desentendimentos, infiltrações (um no 

outro), interações, territórios de criação que expandem esta dicotomia e permitem 

terceiras e quartas possibilidades de raciocínio. Deixar que este encontro traga frutos. 

                                            
21 Apossar-se, tornar próprio no sentido de ter a propriedade privada (em CRPMM foi discutida a posse dos 
apartamentos para seus moradores, a propriedade do Minhocão, a regularização fundiária), aqui é abordado 
como “participação”, interação com os espaços, como foi realizado no tensionamento dos espaços públicos e 
privados, que será realizado neste capítulo. 

22 Ação de respingar remete aos “respingadores e a respingadora” do documentário de Agnes Vardá, utilizado 
como referencia na Introdução:caminho. (ver página 09). 

23 Na parte1, página 93, foi feito o cruzamento das idéias de “morar” e “demorar” que já é realizado na língua 
francesa. Aqui será também desenvolvida a “apropriação como demorar”, relativo ao tempo lento e a um 
cotidiano não banalizado. 

24 Apropriar como cartografar e catar não foram desenvolvidas diretamente nesta pesquisa, mas são possíveis 
desdobramentos a ser desenvolvidos. 
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1. Arquiteto X usuário: 

“Imagem-desejo” nos fornece pistas para uma compreensão do projeto de arquitetura 

como separação de linguagens: linguagem do especialista (o arquiteto projetista, o 

profissional), a linguagem de quem constrói (da mão-de-obra não especializada) e, ao 

sujeito usuário, fica reservada a grande possibilidade de, através do uso, profanar o 

projeto. 

E se consagrar (sacrare) era o termo que designava a saída das coisas da 
esfera do direito humano, profanar, por sua vez, significava restituí-la ao 

livre uso dos homens. 

 (AGAMBEN, 2007, p.65) 

Stechhahn25 (1990, p.02) superdimensiona as atuações do usuário: 

A arquitetura não se destina a seu criador mas, sobretudo, ao usuário, e é 
este que (...) lhe atribui significados condicionados às suas necessidades 

físicas, psicológicas, sociais econômicas e culturais. 

(...) 

o projeto de conjuntos habitacionais é elaborado por uma classe de 
profissionais detentora de um saber-fazer que se responsabiliza pela 

totalidade das decisões, admitindo que a futura população de usuários seria 
passiva por excelência e estaria sempre disposta e receptiva a incorporar 
indicações superiores e iluminadas quanto aos melhores caminhos para a 

construção e apropriação de seus espaços privados. E a maioria da 
população não tem tido outra alternativa senão aceitar essas imposições 

para, somente e através do uso do espaço, criar mecanismos de defesa e 
superação de suas necessidades, revertendo os significados dos espaços 
que lhes são impingidos, e criando com dificuldades ordens próprias que 

ultrapassam as ordens simplistas e abstratas dos planejadores e, que 
estes, normalmente desconhecem. 

Nas entrelinhas, o sujeito morador não vai transformar o espaço por tratar dele como 

uma resposta às suas necessidades, ele não usam o espaço para uma reação direta 

ao projeto impositivo do profissional opressor e também não recebe com dificuldade o 

espaço que lhe foi concedido para seu dia a dia.  

Profanar não significa abolir e cancelar as separações, mas aprender a 
fazer delas um uso novo, a brincar com elas. A sociedade sem classes não 

é uma sociedade que aboliu e perdeu toda a memória das diferenças de 
classe, mas uma sociedade que soube desativar seus dispositivos, a fim de 

tornar possível um novo uso, para transforma-las em meios puros. 

                                            
25 Carlos Stechhahn (1990) defendeu sua tese de Doutorado em 1990, orientado por Lucrecia Ferrara sobre 
“Projeto e apropriação do espaço arquitetônico de conjuntos de baixa renda”. Ele é apresentado como 
exemplo aqui, não porque suas idéias reverberaram em um pensamento, mas, ao contrario, sua localização 
(Pós Graduação em Arquitetura da USP), o tempo em que foi publicado já é resposta a uma forma de agir que 
se relaciona com a idéia dos mutirões autogestionados, da autoconstrução, do prómorar como interessante 
solução, e, por abordar especificamente a apropriação em conjuntos habitacionais de forma diferente da deste 
trabalho.  
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(AGAMBEN, 2007)  

A dimensão da ação deste sujeito que (de)mora aproxima-se das dimensões de seu 

corpo: alcançar, desejar26. Uma atitude livre e descontraída associada à prática do 

cotidiano - do “armengue”, de uma “astúcia”, do “temporário”. O sujeito 

morador/usuário está bem habituado ao improviso e lida muito bem com o imprevisto 

(não se desarma por ele). Ele não reivindica, não protesta, não se justifica, não “diz” 

nada, ele normalmente sugere - ele se relaciona, pergunta, responde, aguarda, 

inventa desculpas, se confunde, se equivoca. Próximo do espontâneo e menos do 

planejado. Para Michel de Certeau (2008), interessa-nos que ele “fabrica”, no sentido 

de uma produção, de uma poética (no sentido de criar, inventar, gerar).  

Por isso, à religião não se opõe a incredulidade e a indiferença, mas a 
“negligência”, uma atitude livre e “distraída” - ou seja, desvinculada da 

religio das normas - diante das coisas e do seu uso, diante da separação e 
de seu significado. Profanar significa abrir a possibilidade de uma forma 

especial de negligência, que ignora a separação, ou melhor, faz dela um 
uso particular. 

(AGAMBEN, 2007, p.66, grifo nosso) 

Assim, Minhocão jamais se desvincula de seus usos: a concha acústica construída 

para teatros e apresentações informais por sua pequena dimensão, esta sendo usada 

agora como púlpito para a Igreja instalada no pavimento intermediário. Nele, nos 

vários espaços abertos, durante a semana são dadas aulas de judô, jiu jitsu, que 

combinam com a academia de dança, as aulas de ginástica. 

Ao entrar para Minhocão pelo acesso principal, do lado do trailer que é uma venda de 

produtos mais imediatos e também bar, à direita estão alguns espaços reservado 

para comercio, lá está a sede Associação dos Moradores, o barbeiro que por muito 

tempo esteve desativado. Pelos corredores e dentro dos apartamentos: sacolé, 

manicure, arrumadeiras, disque-entrega de almoço, pratos feitos, e mais outros 

serviços prestados.  

A lavanderia não funciona e os banheiros começam a ter maquinas de lavar. Nas 

janelas são pendurados os varais. Do lixo que se querem logo ficar livres são atirados 

pela janela e caem exatamente debaixo e por lá ficam, assim como os esgotos a céu 

aberto.  

                                            
26 Dentro da política de subjetivação dos modos de produção capitalista que tanto ele quanto seu arquiteto 
estão circulando. 
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Os acessos também foram transformados, as duas novas aberturas pelo pavimento 

das quitinetes foram transformadas: a primeira já é visível se chegando pela rua 

Marechal Jardim, pelo estacionamento, antes da entrada principal. Lá se quebraram 

os cobogós. Outra abertura é menos visível e dá acesso às quitinetes do conhecido 

“Lado B”, ou “Zona Norte” do Minhocão, que foi ocupada na segunda etapa da 

ocupação em que não houve uma escolha mais dedicada dos moradores por parte do 

Estado e sua ocupação é contada por rumores, com amarguras, com desconfiança, 

sem precisões, certezas ou muito detalhes. Por este outro acesso pode ser acessada a 

ladeira que também dá entrada ao Tuiutí se continuando a subir, mas se descendo 

encontra a rua Capitão Félix próxima a CADEG. 

IMAGEM-CONSTRUÇÃO: A ocupação de CRPMM. Página XX. 

2. Espaços públicos X espaços privados:   

Para chegar aos apartamentos - da forma pensada por Reidy - sem restrição a 

entrada de pessoas, ou seja, sem portas ou portões, foram pensados quatro acessos 

principais da rua ao pavimento intermediário, sendo que dois foram efetivamente 

construídos e os outros dois foram modificados. A partir deste pavimento 

intermediário saem quatro blocos de escadas para circulação vertical (distantes entre 

si de aproximadamente 50 metros) que acessa diretamente os quatro corredores 

internos, onde se localizam os apartamentos.  

Assim foi pensada a transição dos espaços públicos da cidade, passando por um 

espaço semi-público, pensado para o uso coletivo - a rua interna - e depois os 

corredores internos de circulação horizontal que acessa diretamente os apartamentos 

privados - espaços mais íntimos da habitação. 

IMAGEM-DESEJO: Ver na página 55 a planta dos pavimentos tipos do BLOCO A, com os acessos ao 

conjunto realizados pelo pavimento intermediário e os quatro blocos de circulação vertical realizado 

por escadas e como foi pensado o pavimento intermediário (rua interna).  

Entre estes blocos de escadas e os corredores internos foram colocadas, pelos 

moradores daquela porção do corredor, grades e portas com cadeados ou interfones. 

Seria uma privatização dos espaços do corredor? Seria uma sensação de posse e 

propriedade? Seria uma insegurança que perpassa tanto moradores do Minhocão 
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como os outros moradores da cidade do Rio de Janeiro? Seria a influência dos 

condomínios fechados que tanto se proliferam no Rio e em tantas outras cidades?  

Normalmente nos conjuntos habitacionais destinados a habitação social, existe nos  

corredores de circulação uma grande quantidade de apartamentos que são acessados 

diretamente. Uma transição um tanto brusca, pois uma porta separa o corredor tão 

impessoal e o apartamento familiar. Em La Courneuve, os elevadores foram os 

espaços que primeiro entraram em processo de apropriação física que caminha para 

uma agressão física e um descuido de um espaço - tão impessoal que chega ao 

indiferente. 

Em Minhocão, as curvas permanentes dos corredores bloqueiam uma parte da visão e 

da consciência de quem passa por ele, de sua real dimensão. Assim, na frente de seu 

apartamento um sentimento menos indiferente a mais aconchegante. Mesmo 

sentimento que foi aprofundado por uma relação mais próxima com a vizinhança do 

entorno. As grades e os cadeados, aparentemente intervenções tão bruscas quanto os 

elevadores pixados e destruídos de La Courneuve, podem ser indicações do oposto, 

de relações construídas com o tempo, com a convivência, com discórdias e afins. 

Assim, não uma rude intervenção no projeto de Reidy, mas uma contraproposta que 

nos leva a pensar como as intervenções realizadas por moradores podem ser um 

laboratório para quem trabalha com o espaço, sugerindo formas de compreensão e 

desativando alguns conceitos que, em sua rigidez, perdem seu conteúdo inicial.  

3. Da invenção do cotidiano: 

O cotidiano se inventa com mil maneiras de caça não autorizada. 

(DE CERTEU, 2008, p.38) 

A caça furtiva é a atividade do caçador em floresta alheia, são as praticas de caça não 

autorizada. Estão em jogo as astúcias do morador, o corpo mole, maleável, que salta, 

abaixa, que se curva; que se adapta enquanto adapta o ambiente. Vale a ação... uma 

ação sobre algo... uma ação que modifica, apropria, empresta, rapina. O 

funcionamento dos edifícios nas entrelinhas.  



 

 

107 

“Heterotopia do morar” (codinome 3– sobre a coexistência) 

Il y a également, et ceci probablement dans toute culture, dans toute 
civilisation, des lieux réels, des lieux effectifs, des lieux qui ont dessinés 

dans l'institution même de la société, et qui sont des sortes de contre-
emplacements, sortes d'utopies effectivement réalisées dans lesquelles les 

emplacements réels, tous les autres emplacements réels que l'on peut 
trouver à l'intérieur de la culture sont à la fois représentés, contestés et 

inversés, des sortes de lieux qui sont hors de tous les lieux, bien que 
pourtant ils soient effectivement localisables.27  

(FOUCAULT, 1984) 

Heterotopia é a possibilidade de interlocução dos espaços reais com os 

espaços utópicos. 

Aprender a habitar, re-aprender a habitar ou simplesmente olhar para estas formas 

Outras, movimentos alternativos que já existem e re-inventam e nos ensinam sobre 

formas de habitar. Para isso, o termo “heterotopias” utilizado por Michel Foucault em 

dois momentos: na Introdução do livro “As Palavras e as Coisas”, referindo-se à 

taxionomia de Borges, e no seu texto “Des espaces autres”, transcrição de uma 

conferência no “Cercle d’Études Architecturales”, em 14 de março de 1967, na 

Tunísia, sendo que foi somente autorizada sua publicação em 1984. 

Heterotopias, no plural.  A especificidade deste estudo de caso é consciente da sua 

não-hegemonia entre as heterotopias, é apenas mais uma forma de desestabilizar, 

inquietar os espaços de habitação. Divide a atenção com outros espaços Outros com o 

mesmo poder de desestabilização, entre eles as favelas, os acampamentos de 

“ocupação e resistência” em edifícios públicos por parte dos  movimentos sociais, os 

abrigos dos moradores de rua até movimentos artísticos de habitação performática.  

Assim, nesta pesquisa, heterotopia aparece para reativar o sentido da coexistência. O 

espaço que abriga os vários sentidos “tudo junto e ao mesmo tempo”, permitindo 

também confusões, desentendimentos e, repentinamente, frustrações.  

                                            
27 “Há também, provavelmente em todas as culturas, em todas as civilizações, lugares reais, lugares efetivos, 
lugares que são formados na própria fundação da sociedade, e que são algo como contra-lugares, espécies de 
utopias realizadas nas quais todos os outros lugares reais que podemos encontrar dentro desta cultura são, 
simultaneamente, representados, contestados e invertidos, um tipo de lugar que está fora de todos os 
lugares, apesar de serem efetivamente localizáveis.” (tradução da autora). 
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Essa pesquisa foi feita da matéria encontro. Para encontrar, foi extravasada a 

separação existente - que deu forma aos três nomes/capítulo - para, então, explorar 

maneiras de tornar estes encontros mais permeáveis. Como, por exemplo, através 

das imagens-símbolo. 

Imagem-desejo, imagem-construção e apropriação sem imagem tratam como pano 

de fundo da arquitetura/urbanismo como possibilidade de trabalhar o espaço. 

Elaborados nesta pesquisa com a intenção de unir e sugerir entrelaçamentos entre os 

nomes/capítulos, acabou deixando vazar uma separação inerente da própria disciplina 

e da atuação destes profissionais que trabalham com o espaço (o arquitetônico, o 

construído, o apropriado). 

Os codinomes também resultam de encontros: em Oblivion Pedregulho, CRPMM 

aparece quando os atuais projetos de revisitação da historia, neste caso, a 

patrimonialização e o restauro do conjunto, são efetivados em um grande processo de 

reforma financiado pelo Estado. Minhocão como imagem-apropriada aparece na 

maneira em que Pedregulho é relembrado e congelado. Parafuso de Veludo é a 

manifestação de Minhocão como apropriação sem imagem, nas brechas e 

possibilidades liberadas pelo Estado em seus momentos de ausência. Heterotopia do 

morar como coexistência coloca Pedregulho, Minhocão e CRPMM todos juntos e dá luz 

para a confusão, o desentendimento. 

Os nomes-capítulos, na sua pretensa completude (no seu conteúdo de fato, que dá 

cabo a separação e o aborda como inteiro, desprendido dos outros nomes/capítulos) 

também nos colocam alguns questionamentos: em Pedregulho, foi trabalhada a 

construção de um discurso - tanto o discurso moderno, quanto o discurso produzido 

para esta dissertação. CRPMM enfatiza as oscilações da atuação Estado e de como a 

sua forte presença, tanto quanto a sua ausência, refletem no ordinário. E Minhocão 

leva a pesquisadora a campo e traz a questão de como abordar, em uma pesquisa 

etnográfica, o discurso do Outro não como uma transcrição das suas falas, mas 

tratando-os como interlocutores. 

Por fim, é de bom grado tecer considerações - mesmo que somente nos momentos 

finais - sobre as ilustrações. Estas que percorrem todo o tempo as linhas de texto 

juntamente com o leitor, “dão a elas uma textura e, como âncoras, iscas, fisgam as 
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suas propriedades imaginativas e mais facilmente o conectam com este mundo do 

discursivo” (página XX). Juntamente com as imagens-símbolo, acompanham os 

direcionamentos  dados a pesquisa como um discurso-paralelo que atravessa “as 

linhas de texto” e é constantemente atravessado por elas. 

Sendo as considerações finais mais do que uma configuração temporária para 

encerramento (ou melhor, para “pausa” de um longo processo de pesquisa e 

elaboração de idéias), elas podem ser sugestões de pequenas aberturas. Sendo 

assim, para que caminho seguir? Como tirar proveito dos desencontros? Como 

podemos sugerir misturas? Misturas que transformam, que desformam. Para os 

próximos momentos: as fusões das imagens (desejo, construção e apropriação) - da 

fusão, não mais se distinguem seus componentes. 
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