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“[...] Um lugar distante, quase fora da cidade e lá procuramos nossa casinha. 
Uma casinha que tivesse cara de “casa” e não de barraco! Foi lá que 
encontramos uma casa, que não é nossa, mas pelo menos a parede é de tijolo, 
tem água, luz e é bem dividida. Moro no “condomínio”, as pessoas são 
diferentes daquelas que encontramos na favela. Os vizinhos sempre estão por 
perto para bater papo e nos reunimos nas festas. Além de agora morarmos 
em um “condomínio”, podemos nos divertir também [...]” 

Declaração de uma inquilina 



 

RESUMO 

 
 
Com o processo de redivisão dos lotes no loteamento Simol em Maceió-AL, vem surgindo às 
vilas. Esta pesquisa tem como objetivo identificar os elementos da configuração físico-
espacial das vilas que influenciam nas condições de habitabilidade segundo seus inquilinos.  
Para a investigação foram percorridas cinco etapas metodológicas: 1ª A pesquisa piloto: onde 
foram elaborados os critérios e indicadores de habitabilidade; 2ª O aprofundamento teórico-
conceitual: sobre a questão histórica das habitações coletivas - as vilas e “condomínios” 
periurbanos, a relação do homem com o espaço de morar e o conceito de habitabilidade e 
indicador social; 3ª Primeira pesquisa de campo: identifica-se como os espaços são utilizados 
pelos inquilinos, se os espaços atendiam às suas necessidades e os elementos da configuração 
físico-espacial que mais os incomodam; 4ª Segunda pesquisa de campo: consistiu em uma 
avaliação qualitativa das condições de habitabilidade segundo os inquilinos; 5ª A reflexão: foi 
possível constatar se os espaços de morar atendem às necessidades dos inquilinos e quais os 
elementos da configuração físico-espacial das vilas e dos “condomínios” periurbanos de 
Maceió - AL que influenciam nas  suas condições de habitabilidade. Na pesquisa foi 
constatado, sob a perspectiva do morador, que seus espaços de morar deveriam proporcionar 
privacidade, conforto, bem - estar, boa aparência, uso adequado dos cômodos, aos quais se 
associam a necessidade de espaços de convívio social e segurança. Esses atributos foram 
considerados fundamentais para a qualidade da moradia. Os indicadores que afetam a 
qualidade desses espaços devem-se à existência ou não de esquadrias, à quantidade de 
cômodos (sociais, íntimos e de serviço), à densidade e à área dos espaços livres. Pode-se 
concluir que o estudo qualitativo das moradias populares constitui-se num campo de 
investigação científico bastante rico e pouco explorado pelos pesquisadores que trabalham 
com a produção do habitat. A aproximação com o morador é determinante para este tipo de 
pesquisa qualitativa, possibilitando a seleção das condições de habitabilidade a serem 
consideradas em projetos de habitações de interesse social, o que certamente favorecerá a 
elaboração de projetos mais condizentes com os hábitos e costumes dessas camadas 
populacionais. 

Palavras-Chave: vilas, configuração físico-espacial, critérios e indicadores de habitabilidade. 



 

ABSTRACT 

 

 

The process of redivision of lots at the site of Simol in Maceió, Alagoas, has led to the 
appearance of vilas [informal low-income settlements]. The aim of this study is to identify the 
elements of the physico-spatial configuration of the vilas that affect their habitability as seen 
by the residents.  The investigation included five methodological phases. 1. The pilot study, in 
which the criteria and indicators of habitability were developed. 2. Refinement of theory and 
concepts, relating to the history of collective living – the vilas and peri-urban 
“condominiums”, the relation between man and dwelling space, and the concepts of 
habitability and of a social indicator. 3. First field study, identifying how the spaces are used 
by residents, whether these spaces met their needs, and and the aspects of physico-spatial 
configuration that they found most inconvenient. 4. Second field study, consisting of a 
qualitative evaluation of living conditions as seen by residents. 5. Reflection: it was possible 
to determine whether the inhabited spaces meet the needs of residents, and the nature of the 
elements of the spatio-physical configuration of the vilas and the peri-urban “condominiums” 
of Maceió, Alagoas that have an impact on their living conditions. The study showed, from 
the perspective of the residents, that the spaces they inhabit should provide privacy, comfort, 
well-being, a good appearance, and adequate use of rooms, associated with the need for 
spaces for social association and security. These attributes were considered to be fundamental 
for the quality of living. The indicators that affect the quality of these spaces are derived from 
the presence or absence of doors and windows, the number of rooms (communal, private and 
functional), and the density and area of free spaces. It can be concluded that the qualitative 
study of low-income dwellings forms part of a very rich field of scientific investigation that 
has been little explored by researches working on the production of habitat. This type of 
qualitative research depends on a close approach to inhabitants, which makes it possible to 
select the conditions of habitability that should be considered in dwelling projects of social 
interest, and which will cetainly promote the development of projects that are more in keeping 
with the habits and customs of these sectors of the population.   
 

Keywords: villages, physical-spatial configuration, inhabiting criteria and indicators. 
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INTRODUÇÃO 

 
 
O loteamento Simol, localizado na região periurbana1 de Maceió, está constituído por vilas, 

resultado da redivisão dos lotes de mil metros quadrados do projeto original. Busca-se com 

esta pesquisa identificar os elementos da configuração físico-espacial dessas vilas que 

influenciam nas condições de habitabilidade segundo os inquilinos. 

A habitação, enquanto objeto edificado, surgiu para abrigar o homem das manifestações 

climáticas (sol, chuva, ventos, nevascas, etc.) e dos eventuais ataques de animais e de outros 

seres humanos. Além da questão do abrigo, a habitação constitui um elemento que contribui 

para a qualidade de vida, como a renda familiar, a saúde e a educação. A habitação é também 

um elemento que possui uma função social capaz de habilitar os indivíduos e os grupos 

sociais a desenvolverem suas capacidades. A moradia é o local de permanência e teve que ser 

adaptada para dar condições de renovação da força de trabalho do homem, através do repouso 

físico e mental diário. A casa reflete as tradições culturais, hábitos e práticas de seus usuários, 

traduzida pelo cotidiano doméstico vivenciado em seu interior, deixando de ser apenas um 

universo prático para atuar também como universo simbólico. É no interior da moradia onde 

se realizam necessidades básicas: onde se dorme, tem-se privacidade, fazem-se as refeições, a 

higiene pessoal e convive-se com o ambiente familiar. Esses atos são variáveis significativas 

no processo de desenvolvimento do homem.  

Tais atuações domésticas, que costumamos dizer ligadas aos hábitos e práticas de 
uma sociedade, devem se desenvolver em circunstâncias ideais e a qualidade do 
desempenho evidentemente está condicionada às condições oferecidas pela 
construção (LEMOS, 1989: 09). 

É importante destacar a forte ligação entre o homem e seu espaço de moradia. A configuração 

espacial tem um papel fundamental para aqueles que utilizam esses espaços. As alterações do 

desenho no espaço doméstico acabam refletindo diretamente sobre a funcionalidade, 

utilização e dimensionamento dos espaços arquitetônicos. Somente o desenho não cria formas 

de comportamento nos indivíduos, mas a manipulação do desenho das moradias afeta a vida 

cotidiana das pessoas. Aqueles que usufruem desses espaços de morar desejam também ter 

                                                 
1 Segundo Corellano (1998), o espaço periurbano ocorre na justaposição e na co-participação dos três tipos de espaço: a) os 
espaços naturais (com áreas recreativas que permitem o contato com a natureza); b) os espaços rurais (tendo como principal 
expressão a horticultura) e c) os espaços urbanos (representados pelos bairros periféricos, com a presença de residências 
principais ou secundárias, instalações turísticas, distritos industriais, grandes infra-estruturas urbanas, etc.).  
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sua privacidade, conforto e bem-estar a fim de promover o seu uso adequado, ambientes de 

sociabilização e segurança dos moradores. 

A realidade da habitação popular brasileira não atende satisfatoriamente sequer às 

necessidades básicas mencionadas anteriormente. Sabe-se que a maioria dos moradores de 

favelas, cortiços, loteamentos clandestinos e demais assentamentos subnormais habita 

precariamente em casebres cujas dimensões comprometem a vida familiar. Impossibilitadas 

de se inserir no mercado imobiliário formal, famílias inteiras de trabalhadores sem 

qualificação e mal remunerados são obrigadas a ocuparem áreas inadequadas e de risco, como 

única alternativa de inserção nas cidades. Torna-se patente o aumento do número de 

domicílios irregulares caracterizados pela concentração de população de baixa renda, carência 

de infra-estrutura básica para o seu desenvolvimento, e por condições precárias de 

habitabilidade e salubridade (SILVEIRA, 2000). 

Tal fato pode ser constatado no cenário urbano da cidade de Maceió, o que vem gerando 

sérios problemas sócio-espaciais. A população de baixa renda passa a ocupar morros, grotões, 

e a localizar-se embaixo de rede elétrica de alta tensão, em áreas sujeitas à inundação, nas 

margens das ferrovias, nas áreas centrais da cidade e, sobretudo, na periferia2. Essas 

ocupações acabam gerando sérios problemas para a qualidade do habitat, caracterizados pela 

precariedade das habitações em termos de materiais de construção e instalações, área da casa 

e divisões internas, além de insegurança da posse da terra, carência de infra-estrutura e de 

equipamentos urbanos, entre outros aspectos importantes necessários para oferecer condições 

adequadas de habitabilidade para os habitantes. 

Dentre os aspectos mencionados acima, destaca-se um fator preponderante que afeta a 

qualidade da moradia - a sua configuração físico-espacial. Pode-se observar essa questão na 

produção comercial de habitações para a população de baixa renda, tais como: espaços 

subdimensionados e a pouca quantidade de cômodos que possam atender às necessidades de 

todos os integrantes da família; espaços desprovidos de aberturas o que compromete o 

conforto e a salubridade dos mesmos; má qualidade dos materiais empregados na construção 

afetando não só a condição estrutural, mas a própria estética da moradia.  

Essas habitações podem ser encontradas notadamente na periferia de Maceió, que vem 

expandindo suas ocupações com conjuntos e loteamentos habitacionais voltados para a 

                                                 
2 Nesta pesquisa não se refere apenas à área exterior mais distante do centro urbano, mas também ao setor da cidade 
precariamente atendido por serviços públicos, nos quais os valores imobiliários são suficientemente reduzidos para serem 
suportados pelas populações de baixa renda. 
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população de baixa renda. Dentre os existentes no bairro periférico da Cidade Universitária, 

tem-se o loteamento Simol, localizado nas “franjas da cidade3”. Um fato que tem chamado a 

atenção é a expansão da trama urbana4 através da redivisão dos lotes, com o intuito de 

construir conjuntos habitacionais horizontais. 

O conjunto com menor número de unidades habitacionais é denominado vila, ao passo que os 

de maior porte e dotados de muro são denominados impropriamente pelos inquilinos de 

“condomínios”. Essa denominação não é adequada porque a expressão condomínio, em 

sentido técnico e segundo a lei brasileira, expressa a idéia do direito exercido por mais de uma 

pessoa sobre o mesmo objeto. O termo é utilizado com maior freqüência para definir o direito 

exercido por pessoas (condôminos) sobre suas unidades privativas e sobre as dependências de 

uso comum de edificação tanto horizontais como verticais.  

É importante deixar claro que se utilizará a denominação “condomínio5” na análise apenas 

porque os inquilinos a utilizam, embora eles possuam as mesmas características das vilas, no 

tocante à disposição das habitações no lote, ao perfil sócio-econômico dos inquilinos e por 

existir um único “proprietário” responsável pelas residências e cobrança dos aluguéis.  

Foi a partir da observação do processo de redivisão dos lotes, visando à construção das vilas e 

“condomínios”, que surgiram vários questionamentos como: 

1) Como o espaço de moradia é utilizado? 

2) Os espaços atendem às necessidades dos inquilinos? 

3) O que mais incomoda os inquilinos nos espaços de morar? 

4) O que é determinante na qualidade das moradias segundo seus usuários? 

Foi a partir dessas indagações que foram formulados os objetivos específicos da pesquisa: 

elaborar critérios de habitabilidade a partir do que o inquilino considera importante na 

qualidade da moradia; gerar indicadores de habitabilidade a fim de identificar os elementos 

                                                 
3 Zárate (1984) define como um espaço físico diferenciado do resto da cidade o qual, além do uso rural (áreas de cultivo, 
terrenos baldios e áreas de preservação ambiental), é ocupado também por: a) subúrbios com casas e população próximas à 
cidade que pertencem geralmente ao município da cidade principal; b) pequenos agrupamentos de casas em torno de uma 
fábrica antiga central transferida para a área periférica ou uma nova construída no local; c) proliferação das propriedades 
unifamiliares; d) outros usos urbanos (vias de transporte e instalações de serviços urbanos que necessitam de amplas 
superfícies). 
4 Trama urbana: tem referência na organização de elementos espaciais e nodais que se entrelaçam e que, em conjunto com o 
espaço intersticial, vazio ou construído, conformam à estrutura física do conjunto (HARAMOTO, 1992). 
5 Será utilizado nesta pesquisa o termo condomínio, mesmo não tendo o mesmo significado da concepção 
jurídica, mas por seus moradores utilizarem essa denominação. Dessa forma, o termo estará no decorrer do texto 
entre aspas. 
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físico-espaciais que influenciam nas condições de habitabilidade; verificar se a configuração 

físico-espacial das vilas atende às necessidades dos inquilinos a partir do conceito de 

habitabilidade. 

Com essas informações foi possível responder também o objetivo principal da pesquisa, que é 

identificar os elementos da configuração físico-espacial das vilas e dos “condomínios” 

periurbanos de Maceió (AL) que influenciam nas condições de habitabilidade segundo os 

inquilinos. 

Entende-se o conceito de habitabilidade como uma condição de moradia onde qualquer ser 

vivo possa usufruir de um habitat com qualidade. Como a pesquisa tratará dos espaços 

habitacionais, entende-se que os espaços devem promover o conforto, bem-estar, privacidade, 

segurança, permitir as trocas sociais e afetivas, bem como a realização das atividades básicas 

do seu cotidiano, como a de se alimentar, dormir, descansar, ter seu lazer e trabalhar, ou seja, 

satisfazer as necessidades humanas. É importante destacar que o foco da análise é a 

configuração físico-espacial, na qual influencia a qualidade do espaço da moradia, seja 

através da dimensão física, cultural e funcional. 

Após identificar os elementos físico-espaciais que influenciam as condições de habitabilidade, 

foram construídos os seus indicadores. Os indicadores são necessários na aferição das 

condições de vida e bem-estar da população como também no acompanhamento das 

transformações sociais. Nesta pesquisa a identificação desses elementos foi fundamental para 

avaliar a influência na qualidade da moradia. 

Para a investigação, iniciou-se o primeiro capítulo com a formulação do problema 

considerando a descrição da configuração espacial de Maceió, as fases de crescimento e a 

expansão periférica da cidade. Foi nesse processo de expansão que se evidenciou o 

surgimento das vilas e “condomínios” em um loteamento periurbano da cidade e a partir da 

observação dessas tipologias habitacionais que surgiu o principal questionamento do trabalho.  

O segundo capítulo é constituído pelo referencial teórico, no qual se trata: 1) a questão 

histórica das habitações coletivas as vilas e “condomínios” periurbanos; 2) as abordagens que 

tratam da relação do homem com o espaço do morar, sob a perspectiva qualitativa desses 

espaços; 3) o aprofundamento dos conceitos de habitabilidade e indicador social. 

No terceiro capítulo, apresenta-se a metodologia expressa em cinco etapas:  

- Etapa 1: A pesquisa piloto 
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Nesta etapa foram elaborados os critérios de habitabilidade e os indicadores de habitabilidade.   

-Etapa 2: O aprofundamento teórico-conceitual 

Foi realizado um aprofundamento a partir dos principais temas e conceitos que serão tratados 

na pesquisa. 

-Etapa 3: Primeira pesquisa de campo  

Permitiu-se identificar o uso dado aos espaços pelos inquilinos, se os espaços atendiam às 

suas necessidades e os elementos da configuração físico-espacial que mais os incomodam. 

- Etapa 4: Segunda pesquisa de campo 

Consistiu na avaliação qualitativa das condições de habitabilidade dos inquilinos.  

Uma das dificuldades da etapa da pesquisa piloto e das pesquisas de campo foi encontrar os 

inquilinos nas suas residências no período diurno, horário em que as visitas foram realizadas, 

já que muitos trabalham neste horário. Outro aspecto foi a resistência dos mesmos, 

principalmente dos inquilinos dos “condomínios”, para realizar as conversas informais e 

entrevistas. 

- Etapa 5: A reflexão 

Nesta etapa foi possível constatar se os espaços de morar atendem às necessidades dos 

inquilinos e identificar os elementos da configuração físico-espacial das vilas e dos 

“condomínios” periurbanos de Maceió-AL que influenciam nas condições de habitabilidade. 

No quarto capítulo apresenta-se a caracterização da área de pesquisa - o loteamento Simol 

com suas vilas e “condomínios”. Este capítulo evidenciou as peculiaridades do loteamento 

Simol, perpassando pela sua localização, seu projeto, características sócio-espaciais até os 

objetos empíricos- as vilas e “condomínios” do loteamento.  

O quinto e último capítulo contém os resultados da reflexão realizada na etapa cinco, a partir 

da análise dos resultados das pesquisas. Constatou-se que, para os inquilinos, seus espaços de 

morar deveriam proporcionar privacidade, conforto, bem-estar, boa aparência, o uso adequado 

dos cômodos, possibilitar espaços de convívio social e a segurança. Esses atributos eram 

fundamentais para a qualidade da moradia. Os indicadores que afetavam a qualidade desses 

espaços devem-se à existência ou não de esquadrias, à quantidade de cômodos (sociais, 

íntimos e de serviço), à densidade e à área dos espaços livres. 
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Os resultados da pesquisa permitiram ampliar o conhecimento da qualidade da moradia das 

vilas e “condomínios” periurbanos da cidade de Maceió, sob a perspectiva daqueles que 

usufruem esses espaços - os inquilinos. A pesquisa das condições da habitabilidade, 

notadamente nos bairros periféricos da cidade, servirá de base para futuros trabalhos, 

subsidiando na elaboração de um quadro da situação habitacional em Maceió, que pode servir 

como um elemento de suporte no desenho de uma política pública habitacional ou para 

futuras intervenções urbanísticas.  
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1. FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

 

 

Maceió, capital de Alagoas, constitui parte integrante do Nordeste Brasileiro, encontrando-se 

dentro das seguintes coordenadas: 35°40 a 36° 02` WGr e 9°28` a 9°50`S do Equador. O 

município de Maceió possui uma superfície de 512,80 Km, sendo 1,84% do território de 

Alagoas. A população total do município é estimada, hoje, tomando-se como base o último 

censo do IBGE, em cerca de 885 mil habitantes, o que representa cerca de 30% da população 

total dos atuais 102 municípios do Estado de Alagoas.  

A título de comparação, no ano de 1960 esse percentual era de apenas 13,12%, o que aponta 

um significativo crescimento da participação da população maceioense na população do 

Estado. Dos 885 mil habitantes do município, a quase totalidade (99,75%) mora na cidade, ou 

na área urbana, de Maceió. Isso se explica, em grande parte, pela força da produção açucareira 

que ocupa extensivamente a área rural, sem abrigar a sua própria mão-de-obra, expulsando-a 

para a cidade. Vale comparar esse índice de urbanização do município, de 99,75%, com o 

índice de urbanização do Estado de Alagoas, que é de 68,02%, e com o do Brasil, que é de 

81,25%. 

A cidade de Maceió está limitada a Leste pelo Oceano Atlântico, e a Oeste pela Lagoa 

Mundaú, que faz parte do Complexo Estuarino Lagunar Mundaú-Manguaba. O sítio natural 

onde a cidade se formou pode ser descrito e subdividido morfologicamente em duas tipologias 

de relevo: a planície litorânea-lagunar e os tabuleiros. (Ver Ilustração 1.) O desnível resultante 

dessa conformação compõe as inúmeras grotas6 e encostas7. 

                                                 
6 Neste trabalho, a expressão grota se referirá a vales de fundos estreitos e a alguns de maior largura entre os tabuleiros. 
7 O termo encostas se referirá aos declives/aclives de acentuadas inclinações entre planícies e tabuleiros. 
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Ilustração 1: Mapa da área urbana da cidade de Maceió (AL) 

Fonte: Base Cartográfica de Maceió PMM 1999/2000 

O sítio geomorfológico da cidade de Maceió no século XIX era constituído por vários riachos 

e terrenos alagadiços, compondo o ecossistema dos mangues (CAVALCANTI, 1998). Esses 

mangues ligavam parte dos bairros de Cruz das Almas e Jacarecica em direção ao bairro do 

Trapiche, ou seja, atravessando os bairros da região nordeste à região sudoeste da cidade. 

Com isso foram realizados vários aterros nesses bairros. Nesse período, como o litoral era 

considerado insalubre, também foram realizados aterros nessas porções da cidade. 

Foi no espaço que hoje corresponde ao Centro da cidade que a povoação encontrou um 

motivo para desenvolver-se: o açúcar.  Com o comércio do açúcar, a margem da lagoa 

Mundaú constituiu-se um caminho que se ligava ao Porto do Trapiche, passando a ser o meio 

de ir e vir das mercadorias provenientes dos engenhos da lagoa (CAVALCANTI, 1998). 

Nesse período, surgiu a estrada de ferro, ligando o porto ao interior de Maceió. Essas duas 

estradas foram consolidadas e permanecem atualmente na cidade. As primeiras estradas 

consolidadas foram: a estrada do Trapiche, a estrada do Centro, a do interior, e a do Poço que 

iniciava seu percurso pelo Centro. O impulso e solidificação das atividades produtivas, 
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principalmente as agrícolas e comerciais, assim como as condições topográficas favoráveis, 

firmaram-se como fatores indutores de expansão do povoado. 

Foi através do comércio açucareiro que se iniciou a ocupação do Centro e a partir de então 

foram implementados os equipamentos urbanos importantes naquele momento histórico, tais 

como: igreja, casa de câmara e cadeia e a representação do poder público (União) 

(CAVALCANTI, 1998).  O traçado do bairro do Centro possui em certos trechos uma malha 

ortogonal, enquanto em outros apresenta vias que acompanham o relevo da localização. O que 

dificultava chegar ao Centro era a presença de vários riachos que atravessavam Maceió, como 

era o caso do riacho Reguinho (CAVALCANTI, 1998). Atualmente esses riachos 

praticamente desapareceram ou foram desviados do seu percurso original, como é o caso do 

riacho do Salgadinho. (Ver Ilustração 2.) 

 

 
 

Ilustração 2: Mapa com representações das bacias hidrográficas de Maceió 

Fonte: Prefeitura Municipal de Maceió: 1988 

Com a consolidação do Centro, a ocupação se deu de forma radial: as pessoas foram 

ocupando os setores vizinhos, surgindo posteriormente os outros bairros.  É importante 
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salientar que o relevo foi determinante para o processo de expansão urbana da cidade. A 

planície lagunar sofreu ocupação imediata pela população de baixa renda já no século XIX. 

Nas décadas de 60 e 70, a ocupação das grandes glebas é verificada nas áreas do litoral central 

e norte e tabuleiro.  

Na década de 70, percebe-se uma intensificação na ocupação da região de tabuleiros. Os 

loteamentos começam a avançar para além da Via Expressa — segundo importante eixo 

estrutural do sistema viário de Maceió. É também nesse período que sobressai o número de 

loteamentos com divisão em grandes lotes, o que modifica o quadro até então apresentado 

pela cidade — nas décadas anteriores havia uma predominância dos lotes de pequeno e médio 

porte (FARIA, 2002). Esse novo aspecto morfológico pode estar ligado à ocupação das áreas 

vazias da cidade que se estendia em direção à região de tabuleiros e que, até o momento, é 

considerada como área de crescimento periférico. A grande disponibilidade de terra, 

possivelmente a custo baixo, parece ter servido como instrumento atrativo para o 

parcelamento do solo (FARIA, 2002). 

Esse aspecto acabou se tornando um atrativo para a ocupação das glebas do tabuleiro. Um 

processo observado é a redivisão dessas glebas com o objetivo de criar conjuntos 

habitacionais horizontais para alugar – as vilas e os “condomínios” (LIMA, 2006). Essas 

tipologias habitacionais voltadas para a população de baixa renda têm sido encontradas na 

porção periurbana da cidade, no bairro da Cidade Universitária e, de forma expressiva, no 

Loteamento Simol. Os lotes passam por um processo similar ao desmembramento8, entretanto 

um lote não gera outros lotes, como normalmente ocorre, mas passa a ser ocupado por várias 

residências. 

Esses processos têm se tornado uma tendência no bairro, visto que o crescimento dessas 

ocupações foi guiado pela ausência de controle urbano e desinteresse público no planejamento 

e gestão urbana da cidade, o que acabou gerando um espaço segmentado, ou seja, uma 

sobreposição de elementos na trama urbana, incluindo áreas planejadas e assentamentos 

ilegais (LIMA, 2006). 

A partir do Trabalho Final de Graduação (TFG) realizado por Lima (2006), intitulado 

“Dinâmicas do tecido urbano no tabuleiro: a configuração das vilas do loteamento Simol”, foi 

                                                 
8 Desmembramento é a subdivisão de glebas em lotes destinados à edificação, com aproveitamento do sistema viário 
existente, desde que não implique a abertura de novas vias e logradouros públicos, nem o prolongamento, modificação ou 
ampliação dos já existentes (http://www.2.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/habitação/parcelamento_solo/gleba/0003). 
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possível conhecer o processo de expansão da trama urbana com o surgimento das vilas e dos 

“condomínios", o perfil dos seus inquilinos e “proprietários”, como também caracterizar 

físico-espacialmente essas tipologias habitacionais. Para o trabalho de graduação, foram 

tratados os “condomínios” como vilas, pois as características morfológicas eram semelhantes, 

havendo uma diferenciação apenas na denominação. Os “condomínios”, assim como as vilas, 

são caracterizados por terem duas fileiras de casas voltadas para uma rua interna criada como 

acesso à vila, havendo outras com apenas uma fileira de moradias.  

O primeiro aspecto que chamou atenção ao conhecer essa realidade foi o acesso às habitações, 

que geralmente se dá por becos e vielas, ruas estreitas e esburacadas. A implementação das 

casas no lote gera uma seqüência de portas e janelas de casas geminadas, onde o dono das 

moradias parece estar mais preocupado em construir uma grande de quantidade de habitações 

para maior lucratividade no aluguel, do que com a qualidade da moradia dos seus inquilinos. 

Essa configuração morfológica reflete diretamente no tamanho das moradias e na inexistência 

de aberturas9.  

A partir das discussões realizadas por Lima (2006) no Trabalho Final de Graduação (TFG), 

gerou-se uma série de questionamentos, sobretudo sobre as condições de habitabilidade 

dessas moradias. Com essas inquietações, surgiu a pretensão de realizar esta pesquisa, através 

da qual se pretende responder a seguinte questão: 

Quais os elementos da configuração físico-espacial das vilas e dos “condomínios” que 

influenciam nas condições de habitabilidade segundo os inquilinos? 

Busca-se nesta pesquisa conhecer também como o espaço de moradia é utilizado, se estes 

atendem as necessidades dos inquilinos, o que mais incomoda nesses espaços e o que é 

determinante na qualidade dessas moradias segundo seus usuários. Entende-se que é no 

ambiente arquitetônico que se dota uma estabilidade necessária, capaz de manter o indivíduo 

e abrigar um lar para famílias e gerações com diferentes concepções culturais do que seria um 

espaço habitável. 

                                                 
9 Ter aberturas não significa possuir esquadrias, e sim ter apenas um espaço vazado na parede. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO - CONCEITUAL 

 

 

O objetivo deste capítulo é realizar um aprofundamento teórico, a partir do objetivo principal 

exposto anteriormente e dos questionamentos que surgiram para a realização da presente 

pesquisa. Para isso, este capítulo foi estruturado em três momentos. 

No primeiro momento será discutido historicamente o surgimento das habitações coletivas até 

as vilas e “condomínios” periurbanos. No segundo momento serão tratados os aspectos que 

envolvem o espaço do morar e o morador, discutindo principalmente os elementos 

determinantes para a qualidade da moradia. No terceiro e último momento serão expostos 

vários conceitos teóricos de habitabilidade que vêm sendo trabalhados por diferentes autores 

até o conceito que será adotado para este trabalho. Também será exposto o conceito de 

indicador social como também um tipo de indicador social - o indicador de habitabilidade 

discutido por vários autores contemporâneos. Esses indicadores serão identificados nos 

objetos empíricos: as vilas e “condomínios”.  

 

 

2.1 Do surgimento das habitações coletivas: as vilas e “condomínios” periurbanos 

 

 

A história e o processo construtivo da sociedade podem ser acompanhados pela própria 

transformação que a habitação sofreu ao longo dos séculos. No que diz respeito à moradia 

para os trabalhadores, cabe lembrar que, no período escravista, a provisão da moradia para os 

escravos era competência do senhor e o alojamento tradicional era a senzala.  

As cidades nascem pela mão do Estado colonizador, o escravo é mantido segregado na 

senzala onde é reproduzida a força de trabalho. É pela habitação que o proprietário preserva e 

protege sua mercadoria - o escravo (BLAY, 1978). Com a extinção do sistema escravocrata, a 

urbanização e a industrialização concentradas na região sul se iniciam. 
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No final do século XIX e início do século XX, o Brasil foi marcado por uma transformação na 

ordem econômica, social, política e cultural, que repercutiu no espaço urbano, arquitetônico e 

habitacional das cidades.  

Foram as instaurações de relações de produção capitalistas, com a substituição do 
trabalho escravo pelo assalariado; a passagem da economia mercantil-exportadora 
para a fase capitalista industrial; a decadência da cafeicultura escravista na 
província do Rio de Janeiro; o desenvolvimento dos setores secundário e terciário 
da economia urbana; o rápido aumento da população urbana; a definição de novas 
categorias sociais; as transformações na organização política do estado brasileiro 
sobrevindas da queda do Império e da proclamação da república; e a difusão dos 
valores burgueses. (VAZ, 2002) 

Nesse cenário, inicia-se o segundo momento da história da habitação popular no Brasil. Nas 

cidades se instala e amplia um mercado de trabalho capaz de atrair os trabalhadores que 

desejam ou são impelidos a abandonar o meio rural. O aumento da população não foi 

acompanhado por um aumento correspondente de moradias, pois a construção nos moldes 

tradicionais era extremamente lenta. Com a modernização, rompeu-se a unidade tradicional 

moradia/ trabalho, e o afastamento dos locais de moradia e os de trabalho se tornou crescente. 

O sobrado e a casa térrea eram a habitação da aristocracia. No processo de urbanização 

/industrializações, surgiram os seguintes tipos de edificações: fábricas, estações, grandes lojas 

comerciais, depósitos, prédios de escritórios e também as habitações coletivas.  

No final do século XIX é concomitante os primeiros indícios de segregação 
espacial. Se a expansão da cidade e a concentração de trabalhadores ocasionaram 
inúmeros problemas, a segregação social do espaço impedia que os diferentes 
estratos sociais sofressem da mesma maneira os efeitos da crise urbana, garantindo 
à elite áreas de uso exclusivo, livres da deterioração, além de uma apropriação 
diferenciada de investimentos públicos. (BONDUKI, 1998) 

O processo de expansão das cidades leva gradativamente à escassez de habitações, fazendo 

com que as classes subalternas ocupassem as casas disponíveis em sua capacidade máxima. A 

partir daí, elas são divididas, compartilhadas, subalugadas, multiplicam-se os cortiços, as 

casas cômodos (BLAY, 1978, p.78). 

Segundo Bonduki (1998), os cortiços encontrados em São Paulo se caracterizavam: 1) pela 

má qualidade e impropriedade das construções; 2) pela falta de capacidade e má distribuição 

dos aposentos, quase sempre sem luz e sem a necessária ventilação; 3) pela carência de prévio 

saneamento do terreno onde se acham construídos; 4) finalmente, pelo desprezo das mais 

comezinhas. 

No Rio de Janeiro, os cortiços também possuem essas características e outros aspectos que 

alertam para a insalubridade das moradias, como descreve um concessionário: 
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...aos cortiços não faltam somente ar e luz; a escassez do espaço; a ausência de 
distribuição racional de arranjos interiores; a péssima qualidade dos materiais de 
que são construídos; a falta absoluta de drenagem do solo e edifícios; a 
insuficiência d`água, latrinas e esgotos; a singular convivência que não raro 
estabelecem os inquilinos com galinhas e porcos; e mais que tudo a aglomeração 
dos indivíduos, com comparável à dos animais nos estábulos, transformam estes 
tristes abrigos das classes proletárias da capital do Império em repugnantes 
pocilgas, que não parecem habitações da pobreza laboriosa, porém antros de 
miséria e degradação... (por isso), quando a febre amarela se manifesta no Rio de 
Janeiro, o seu ponto de partida é de ordinário o cortiço... Não basta, porém, mandar 
fechar ou demolir os atuais cortiços... antes de se terem construído outras 
(habitações) melhores...  

Outro tipo de habitação que ficou conhecido no Rio de Janeiro foi o Cabeça de Porco, o mais 

famoso e um dos maiores cortiços. O Cabeça de Porco, diferentemente de outros cortiços, não 

apresentava uma seqüência de casas, mas uma (des)ordem resultante da mistura de um grande 

número de térreos, sobrados, correres de casas, casebres e puxados que abrigavam moradia e 

trabalho.  

Essas habitações coletivas eram imóveis com pouca ou nenhuma conservação, que 

proliferaram em áreas centrais das grandes cidades, levaram várias pessoas a ocupar cômodos 

minúsculos, que tinham várias funções: dormitórios, cozinha, refeitório, etc. Os banheiros, os 

tanques, as pias eram coletivos.  

No final do século, as habitações coletivas estavam presentes em várias cidades brasileiras. 

Com a explosão dessas moradias, aumentava a aglomeração e agravavam-se as condições de 

salubridade no interior das habitações, conseqüentemente as condições de salubridade em 

todo o Rio, devastado periodicamente por epidemias de cólera, varíola e febre amarela (VAZ, 

2002). Por esse motivo, as habitações coletivas foram condenadas a desaparecer, tendo na 

frente desse movimento o Estado e o emergente setor das construções civis. 

O Estado foi obrigado a atuar de forma rigorosa com a (ir) racionalidade da 
produção capitalista de edifícios, o loteamento indiscriminado e a precariedade dos 
serviços de água e esgoto, a cargo de empresas privadas, entre outros, passaram a 
constituir séria ameaça a saúde pública. Por isso, o controle estatal da produção do 
espaço urbano não só foi aceito como também reivindicado, ainda que 
predominassem as concepções liberais. (BONDUKI, 1998) 

O poder público começou a atuar no controle sanitário das habitações, na legislação e códigos 

de posturas, na participação direta em obras de saneamento das baixadas, na urbanização da 

área central e implementação de rede de água e esgoto. Para garantir as condições de ordem, 

moralidade e disciplina, a moradia deveria ser ampla, iluminada, arejada e com número 

moderado de ocupantes. Foi então que não foi permitida a construção de cortiços, pois não 

atendia essas condições. A eliminação desse tipo de habitação, veio acelerar o processo de 

segregação por meio da intervenção pública.  
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A maioria das leis regulamentava a construção de cortiços. O código sanitário proibia 

terminantemente a construção de cortiços e não tolerava as casas subdivididas, que serviam a 

muitos indivíduos. O fato de o higienismo ter transformado suas posturas em leis não 

significava que as normas eram obedecidas na prática. No final do século XIX, começou o 

conflito entre os padrões legais e a atividade de construção de moradias populares, 

empreendidas quase sempre por particulares que visavam obter delas rendimento por meio de 

cobrança de aluguel. 

A construção barata era uma exigência intrínseca ao negócio, pois os níveis de 
remuneração dos trabalhadores não permitiam aluguéis elevados. Os cortiços e as 
casas coletivas eram, portanto, essenciais para reprodução da força do trabalho a 
baixos custos e, enquanto tal, não podia ser reprimido e demolido na escala prevista 
pela lei e desejada pelos higienistas. Esse conflito entre a legislação e a realidade, 
que nunca desapareceu, decorria do processo de exploração da força de trabalho e 
permeou a produção de moradias populares em São Paulo. (BONDUKI, 1998) 

A conseqüência da campanha contra o cortiço foi a divulgação da idéia de que essa 

modalidade era o padrão por excelência de habitação popular, isto é, de que os pobres viviam 

em sua maioria nos cortiços. As novas posturas municipais incentivaram a proliferação de 

uma habitação coletiva considerada por estes salutar, as vilas higiênicas. 

Para discernir o que é vila e cortiço-corredor, Bonduki (1998) argumenta que os limites são 

imprecisos, e no tocante à disposição relativa ao quarteirão, os dois se assemelhavam, uma 

vez que ambos perfuravam o quarteirão perpendicularmente à rua, ocupando seus meandros e 

interiores. Em termos de dimensões, os limites são vagos, pois entre a menor moradia da vila 

(cômodo, sala e cozinha) e a maior unidade do que se considerava cortiço, a diferença era 

pequena. A maior diferença estava na situação dos equipamentos hidráulicos (banheiro e 

tanque): na vila, eles eram individuais e ficavam no fundo da casa; no cortiço, eram coletivos 

e localizados na área comum. Muitas vezes, no entanto, essa distinção desaparecia com o 

tempo: quando havia uma área livre no fundo da unidade do cortiço de dois cômodos, o 

proprietário construía um banheiro individual e dava um novo status à moradia. O cortiço 

transformava-se em vila e o aluguel podia ser aumentado. 

O modelo de habitação higiênica foi apropriado e aprimorado pelas grandes fábricas de tecido 

que se instalaram na cidade no final do século XIX, através das vilas operárias. A história das 

vilas operárias no Brasil desenvolveu-se a partir da chegada das estradas de ferro e com a 

instalação das primeiras indústrias no País. Baseada na casa unifamiliar, a vila operária era o 

modelo de habitação econômica e higiênica, o ideal a ser atingido.  

Desde o século XIX, com a Lei das Terras (1850), em que , como já foi dito, 
definia-se que classe social tinha acesso à propriedade da terra; e com o Código 
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Civil de 1916 onde ficava explicitada a definição da propriedade da terra- a 
legislação que tem regulamentada o uso da terra urbana, e das habitações, tem se 
preocupado com as moradias dos operários. Isto ocorreu nos regimes populistas que 
tentavam atender às necessidades das “massas”, como nos ditatoriais que buscavam 
sua legitimação. No entanto, só na última década do século XIX e início do XX, 
constroem-se as Vilas Operárias que contavam com incentivos para a compra da 
terra e não pagamento de impostos por 15 anos. (RODRIGUES, 1989) 

A vila operária funciona como um verdadeiro laboratório de uma sociedade disciplinar, 

combinando um saber higienista com um poder que ao mesmo tempo proíbe, pune, reprime e 

educa (Bonduki apud Rolnik, 1998). Na construção desses conjuntos pelos industriais estava 

presente a intenção de controlar o operariado, de introduzir um modo de morar e viver que 

preservasse a ordem entre os empregados e de aumentar a produtividade do estabelecimento. 

As primeiras vilas operárias brasileiras não se diferenciavam muito das presentes nas 

senzalas. O papel das vilas era "tirar das vistas" o operário e segregá-lo. Havia regras morais 

rígidas, entre elas a proibição de bebidas alcoólicas. 

Inicialmente criadas para abrigar os trabalhadores, a maioria deles imigrantes europeus 

empregados das redes ferroviárias, as vilas estavam sempre na periferia das cidades e foram 

um marco na história de São Paulo e do Rio de Janeiro. Além das vilas construídas pelos 

patrões, as cidades do início do século também abrigavam, nas regiões de periferia, bairros 

populares. Estes eram formados, em sua maioria, por casas construídas pelos próprios 

operários e cortiços. 

Antes da instalação das vilas operárias, eram freqüentes os quartos ou “dormitórios de 

solteiro”, isto é, estalagens e casas de cômodos. Tornava-se necessário não só um maior 

número de moradia para a grande quantidade de empregados junto à fábrica, mas também 

unidades residenciais privativas para toda a família. Os incentivos para a construção de vilas 

operárias beneficiaram mais os investidores do que os trabalhadores, que aumentavam a 

rentabilidade desses investimentos.  

As vilas, porém, não chegaram a ameaçar o negócio altamente rentável dos cortiços, que 

continuavam a ser muito utilizados pela falta de alternativa de moradia, em que pese toda a 

tentativa da legislação de impedir essa forma de morar (RODRIGUES, 1989). 

Fora a abordagem higienista, a participação do Estado foi limitada. Os empresários da 

construção civil abandonaram os projetos de casas para os “desfavorecidos de fortuna” e 

dispensaram os subsídios do governo. 

Na década de 1920, depois da repressão ao movimento operário no final da década de 1910, 

associada ao aumento do número de trabalhadores disponíveis, a função da vila operária de 
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regularizar as relações do mundo fabril perdeu sua importância. A maior oferta de 

trabalhadores para as fábricas e, portanto, a redução da disputa pelos operários coincidiram 

com a valorização dos bairros, acarretando a suspensão da construção de casas para operários 

pelas fábricas. 

Em 1920, a atividade industrial havia desenvolvido vigorosamente devido às dificuldades de 

importação de produtos industrializados durante a Primeira Guerra Mundial, já superando o 

tradicional domínio do comércio. Os aluguéis haviam subido assustadoramente, e a crise 

habitacional se agravava. 

Nesse regulamento, as vilas foram desvinculadas das habitações coletivas, ratificando o novo 

caráter que vinha adquirindo esse tipo de habitação: atender às emergentes classes médias. 

Em 1° de Julho de 1937, a construção de vilas foi restringida pelo Decreto ao aproveitamento 

dos fundos dos lotes (VAZ, 2000). Uma das razões da suspensão da produção de vilas pode 

ser encontrada na desigualdade dos impostos municipais, que privilegiavam os proprietários 

de casas de apartamentos em detrimento dos proprietários de vilas. Assim como havia 

ocorrido com as estalagens e os cortiços, diante do novo tipo de habitação que significava 

melhores lucros, o investimento na construção de vilas tornou-se desinteressante. 

Enquanto as vilas se modificavam identificando-se cada vez mais com as casas isoladas, 

buscando sua privacidade, sua auto-suficiência em termos de equipamentos e o status que 

conferia a seus moradores nas demais formas de construção, também sofriam transformações. 

Até a década de 70, no entanto, a solução multifamiliar, sob qualquer de suas 
formas, não se aplicava à habitação para populações de mais baixa renda – para este 
segmento, o padrão era a unidade habitacional em lote individualizado, reunidos em 
vilas. Esta foi a solução que predominou desde a atuação da Liga Social contra o 
Mocambo, programa de erradicação do mocambo implementado pelo governo 
estadual, entre 1939 e 1945. O programa tinha como meta a substituição dos 
mocambos, que representavam, em 1938, cerca de 60% das habitações na cidade, 
por unidades habitacionais mais adequadas: higiênicas, confortáveis e duradouras. 
Exceção ao padrão da vila de casas isoladas no lote, é representada por um único 
conjunto construído sob o comando da Liga: destinado a trabalhadores do 
comércio, era composto de edificações conjugadas, com dois pavimentos, uma 
unidade residencial em cada, com acessos independentes. (AMORIM & 
LOUREIRO, 2000) 

É apenas no final da década de 70 que a solução do edifício de apartamento é aplicada a um 

conjunto popular público, construído pela COHAB – a Etapa 4 do Conjunto COHAB-Rio 

Doce. Esses edifícios, com grande número de apartamentos, são conhecidos também como 

vila da COHAB. No Recife, essas vilas foram construídas a partir dos anos 70, quando se 

criou a Região Metropolitana, e Paulista foi escolhida para a construção de seis grandes 

conjuntos da Companhia de Habitação Popular de Pernambuco- COHAB. (Ver Ilustração 3.)  
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Ilustração 3: Vilas da COHAB em Paulista-PE 

Fonte: Disponível no site -
www2.uol.com.br/JC/_2001/2204/cd2204_1.htm. 

 

Neste, grupos de edifícios sobre pilotis são arranjados em quadras comuns, sem 
individualização de lotes, num planejamento que toma por base preceitos 
modernistas bastante próximos das superquadras consagradas pela solução 
brasiliense – o rés do chão é livre, público, democrático, estabelecendo assim uma 
gradação tênue entre o domínio público e privado, expresso na ausência de portais 
de controle, a não ser pelo hall de acesso aos apartamentos. (AMORIM & 
LOUREIRO, 2000) 

Um dos motivos de a cidade ter sido selecionada para sediar tantas vilas foi o solo propício à 

construção de prédios de três a quatro andares, o que barateava os custos. Um dos problemas 

existentes vivenciados pelos moradores é o de estar longe das áreas centrais de Recife, não 

havendo um transporte público eficiente e infra-estrutura que possa atender à demanda da 

população. Paulista possui, hoje, a quarta maior densidade demográfica de Pernambuco. 

Apesar da existência das vilas da COHAB, caracterizadas pela existência de edifícios e não de 

casas isoladas, o termo “vila” é mais conhecido no Brasil como um conjunto de casas 

individuais, construídas em um terreno contínuo, com uma entrada única e uma espécie de 

pequena praça em comum.  

A literatura conceitua as vilas da seguinte forma: “Conjunto de habitações isoladas em 

edifícios separados ou não, e dispostos de modo a formarem ruas e praças interiores, sem 

caráter de logradouro público” (VAZ, 2002). 

As vilas são habitações geminadas, cujas casas nem sempre dispõem de espaços para higiene 

pessoal (banheiro) ou serviços domésticos (tanques), havendo algumas vilas em que esses 
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espaços são de uso coletivo.  São habitações que abrigam a população que está à margem da 

sociedade e que não tem acesso ao mercado habitacional, pela sua condição econômica. A 

maioria das vilas são habitações de aluguel voltadas para a população de baixa renda e nem 

sempre os preços são compatíveis com a renda dos seus inquilinos. Elas estão espalhadas 

pelas cidades (áreas centrais, periferias, grotas, encostas e áreas alagadas). Sinônimas de 

habitação “para pobre”, oferecem condições insalubres de moradia e muitas vezes são 

denominadas de cortiços, devido à ausência de infra-estrutura. 

O acesso às vilas são deficientes, através de becos e vielas. Há precária disponibilidade de 

abastecimento de água e serviços de saneamento, além de insegurança da posse do imóvel, má 

localização em relação aos equipamentos urbanos de necessidade básica (escolas, saúde, 

comércio e áreas de lazer) e inacessibilidade física ao local de trabalho. São essas 

características que podem ser observadas nos objetos empíricos da pesquisa: vilas e 

“condomínios” periurbanas de Maceió. 

Algumas dessas vilas encontradas na área de estudo passam por uma melhora na fachada, 

cercam as habitações com muros, com o intuito de controlar o acesso às mesmas e garantir a 

segurança dos inquilinos, ou até mesmo mudam a denominação de vila para condomínio, a 

fim de ganhar maior prestígio social. No entanto, a configuração físico-espacial das moradias 

permanece assim como seus problemas infra-estruturais.  Diante desse cenário, é que se 

encontra o outro objeto empírico da pesquisa, os “condomínios”.  

Atualmente, em algumas cidades brasileiras, como o Rio de Janeiro e São Paulo, há vilas que 

são disputadas pela população de média e até alta renda. Essas possuem certo charme e 

aconchego nos elementos arquitetônicos da época em que foram construídas, e a tranqüilidade 

desses “oásis” acaba atraindo compradores e inquilinos, acirrando a disputa por essas vilas e 

elevando o valor no mercado.  

As cenas mais parecem retratar uma cidade do interior, mas se repetem diariamente 
entre ruas e avenidas esfumaçadas e barulhentas do Rio, como a Rua da Passagem, 
em Botafogo, onde fica essa vila [...] Derivadas dos antigos cortiços, condenados e 
destruídos no fim do século 19 por disseminar doenças, as vilas continuam 
charmosas e são cada vez mais raras e valorizadas  [...] Hoje, segundo a Apsa, 
empresa especializada na administração de imóveis por toda a cidade, comprar ou 
alugar uma casa de vila pode custar até 20 % a mais do que outra na mesma rua. O 
fato de que não se constroem mais vilas aquece os valores. Se por um lado não há 
interesse por parte de grandes construtoras, que lucram mais com prédios altos, a 
legislação urbanística também não estimula empreendimentos desse tipo. (CABAN, 
2007) 
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Ilustração 4: Vila no Rio de Janeiro 

Fonte: Jornal impresso Gazeta de Alagoas 

 

Olhando para essas imagens, interpreta-se que essas vilas são bem diferentes das que se 

encontram em outras regiões do país e podem ser associadas a outros tipos de habitações 

coletivas, como o condomínio horizontal10. Essa vila descrita possui uma fachada bem 

cuidada, decorada e plantas bem tratadas na porta das suas casas. Para usufruir deste tipo de 

habitação, paga-se um aluguel de alto valor e assim a população de alta e média renda acaba 

se tornando o público alvo. Nesses espaços, as pessoas podem usufruir dos espaços públicos 

sem se preocupar com a segurança. Em algumas vilas do próprio Rio de Janeiro, como é o 

caso da Vila Isabel, paga-se uma taxa mensal para ter guarita no início da rua com um grande 

portão, visando controlar o acesso e garantir a segurança dos seus moradores. Nesse caso, 

essas vilas se assemelham mais a condomínios voltados para a população de alta e média 

renda do que às vilas e “condomínios” periurbanos encontrados em Maceió. 

 

 

                                                 
10 Os condomínios residenciais que podem ser vistos nas cidades brasileiras possuem espaços privados e espaços comuns. 
São caracterizados pela existência de um conjunto de casas ou apartamentos em área privada e fechada ao acesso público. 
Pode-se caracterizar dois tipos de condomínios: Condomínios verticais- edifícios de apartamentos com estrutura de lazer, 
esportes e diversão (convívio social); Condomínios horizontais- conjunto de casas com estrutura de lazer, esportes e diversão, 
como também uma estrutura de circulação- ruas, calçadas, praças (convívio social). 
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2.2 O homem e o espaço do morar 

 

 

A moradia é o primeiro espaço apreendido realmente pelo homem, uma vez que, ao sair do 

ventre materno, é levado a casa e tem suas primeiras experiências espaciais, suas primeiras 

informações sobre o mundo externo. E é nesse espaço onde o ser humano cresce, cria seus 

laços e muitas vezes acaba personificando o ambiente de acordo com seus anseios. 

Malard (2002) afirma que os espaços arquitetônicos revelam muitos vestígios do 

comportamento e das relações sociais que neles ocorrem, e suas leituras são de suma 

importância para compreensão da apropriação espacial. A compreensão do espaço 

habitacional baseia-se na necessidade de apreender o real significado da casa para o grupo que 

se pretende analisar, a fim de identificar as diversas formas de relacionamento entre o homem 

e o espaço edificado. 

A arquitetura se materializa através de sua condição tridimensional, a qual possibilita a 

participação do homem em seu interior (CORONA; LEMOS, 1972). Apesar de a arquitetura 

oferecer uma objetividade, a partir do entendimento como elemento construtivo é que se 

constrói uma familiaridade nesses ambientes.   

Folz (2003) sintetiza esses conceitos de forma bastante clara ao afirmar que “o espaço da 

casa”, para transformar-se em moradia, precisa atender a certos valores e expectativas que os 

moradores têm em relação a uma moradia e que estão condicionados a aspectos sócio-

culturais. 

São vários os espaços construídos pelo homem e para o homem. Um espaço cultural, um 

espaço de lazer ou mesmo um espaço de trabalho são exemplos desses espaços construídos e, 

embora todos eles sejam habitáveis, é no espaço destinado à moradia dos seres humanos que 

vamos encontrar o usuário apropriando-se do espaço, transformando-o segundo as suas 

necessidades, buscando encontrar sua identidade, fazendo prevalecer o seu direito à 

privacidade e ao convívio familiar. 

Alguns autores como Korosec-Sercfaty (1985 apud Malard etal, 2002) definem como 

características fundamentais do morar as seguintes relações: estabelecimento de um 

interior/exterior, estabelecimento de visibilidade e apropriação. 
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Dentre esses atributos está a apropriação espacial em que uma busca de satisfação está sempre 

presente, tanto no processo humano, como no não-humano. Essa satisfação, principalmente no 

caso dos seres humanos, está ligada às necessidades materiais (objetivas) e imateriais 

(subjetivas). Contudo, essas necessidades humanas diferenciam-se de indivíduo para 

indivíduo, em função dos valores e significados adquiridos, da cultura, do nascimento, do 

desenvolvimento e das experiências de vida. 

A experiência de morar pode ser definida também como a capacidade de usufruir a 

privacidade de um território delimitado fisicamente, caracterizado socialmente e qualificado 

ambientalmente (MALARD et al, 2002). A privacidade está relacionada à conservação da 

vida íntima, uma condição de acesso ótimo por outros ao eu ou ao grupo. De acordo com 

Heidegger (APUD SOMMER, 1973), o uso do termo território representa uma área “que, em 

primeiro lugar se torna distinta por seu proprietário - seria a personificação- e em segundo 

lugar é definida por ele- seria a defesa territorial”. Sinais de territorialidade são: muros, 

cercas, plantas, cultivo de plantas, pinturas, revestimentos cerâmicos, dentre outros. 

A moradia cumpre também a função de segurança relativa a algumas atividades como dormir, 

crescer e reproduzir, atividades entre as quais o indivíduo é mais vulnerável. Outra função é a 

proteção dos agentes físicos e também dos olhares do público, com o significado também de 

proteger sua intimidade, pelo ato de estar habitado. É na moradia que se busca uma proteção 

física e psicológica. Assim põe em evidência a relação entre a função de proteger e o 

significado de intimidade que adquire a moradia pelo ato de estar habitada.  

Para Kohlsdorf (1996), as pessoas buscam na configuração espacial as condições favoráveis à: 

segurança emocional; liberdade; sentimento de lar versus sentimento forasteiro; privacidade; 

noção de território; interação social e amizade. O papel da forma física não é supérfluo, mas 

fundamental, pois é por meio dela “que se concretiza o desempenho do espaço quanto à 

expectativa colocada entre os que freqüentam” (KOHLSDORF, 1996). Para a autora, a 

apreensão dos espaços dá-se, necessariamente, a partir da forma física. 

Kohldorf resume, conforme abaixo, as características da configuração espacial: 

1. A noção de composição, como conjunto, sistemas ou organização de elementos de 

configuração físico-espacial, com relações regidas por certas leis; 

2. A capacidade de serem geometricamente representáveis e, portanto, descritas, 

analisadas e avaliadas, bem como projetadas, segundo parâmetros específicos de 
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composição plástica. Isso significa trabalhar com a investigação e proposição das leis 

de formação e comportamento das formas físicas como fenômenos; 

3. A vinculação às dimensões sócio-culturais, nos seus aspectos simbólicos, onde se 

encontram tanto questões estéticas, quanto informativas que oferecem, também, 

parâmetros de avaliação e proposição das configurações, somando-se aos critérios de 

composição plástica outros de natureza cultural. 

A configuração espacial tem um papel fundamental para aqueles que utilizam os espaços de 

morar. As alterações do desenho no espaço doméstico acabam refletindo diretamente sobre a 

funcionalidade, utilização e dimensionamento dos espaços arquitetônicos. A forma e o 

tamanho da moradia criam espaços com funções pré-determinadas. Somente o desenho não 

cria formas de comportamento nos indivíduos, mas a manipulação do desenho das moradias 

afeta a vida cotidiana das pessoas, chegando a ocasionar conseqüências indesejáveis, como 

disfunções orgânicas ou emocionais, dentre outras.  

O desenho influi e tem limitado o comportamento espacial da pessoa diretamente à medida 

que a moradia carece de certas estâncias através de interferências, quando, por defeito do 

desenho, os espaços não contam com suficiente isolamento acústico, nem proporcionam o 

conforto térmico ou visual; todas essas são condições externas que inibem certas esferas vitais 

do indivíduo. 

Com base na classificação de Hall (1981), pode-se falar em 4 ambientes humanizados nas 

moradias: ambientes íntimos, ambientes pessoais, ambientes familiares e ambientes sociais. 

(1) Ambientes íntimos: Compreendem lugares reservados pelos indivíduos para viver as 

relações internas, como ações sexuais, e seu mundo de temores, sonhos e emoções que rara 

vez é comunicado a outros. Estão representados por espaços das moradias que requerem 

isolamento ótimo e acústico. Dentro dessas condições, o meio físico é limitado pela 

consciência das pessoas. 

(2) Ambientes pessoais: São lugares eleitos pelos indivíduos para realizar trabalhos inerentes 

a sua profissão ou para praticar passatempos e guardar os materiais empregados nessas 

práticas. Podem estar representados por um canto de estudo ou um pequeno atelier de artes. 

Em ocasiões, são isolados por meio de barreiras físicas como paredes e portas.  

Segundo as atividades que ali se realizam, o isolamento físico é uma condição ou não, 

entretanto, mais que os limites físicos, são as barreiras sociais que mantêm o isolamento. 
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(3) Ambientes familiares: Ainda que Hall (1981) não tenha desenvolvido o conceito de 

distância familiar, aqui se considera como um ambiente da família, mas que se restringe às 

outras pessoas.  

(4) Ambientes sociais: São espaços condicionados para interagir com amigos e conhecidos, 

oferecem comodidade e representam uma imagem do grupo familiar. Podem estar separados 

por outros ambientes, por meio de paredes ou outros materiais, tais como móveis ou colunas e 

por barreiras sociais que restringem o livre deslocamento dos visitantes por outros ambientes 

da casa.  

Segundo Blachére (1974 apud CARDIA, 1981), a moradia deve ser adequada ao modo de 

vida de seus usuários sob um viés sociológico. Para o autor, a moradia deve abrigar de 

maneira adequada todas as atividades da vida familiar, atendendo às mesmas exigências 

anteriormente citadas, e acrescentando a essas a atribuição de um cômodo (ou recinto) a cada 

função específica ou ao menos de um cômodo onde se exerce a menor quantidade de funções 

sobrepostas.  

Os espaços são fundamentais para que as funções possam ser exercidas nesses recintos, com 

conforto e segurança nas tarefas ao uso da habitação. O dimensionamento pode prejudicar o 

desempenho do indivíduo, como também a convivência harmônica entre os grupos sociais que 

compõem o universo habitacional- crianças, jovens, adultos e idosos, gerando assim situações 

de conflito familiar.  

Espaços mal dimensionados e precários fisicamente contribuem para a ausência de 

privacidade e intimidade na sua moradia. Segundo Cárdia (1981), essas situações são 

definidas por diversos autores como condições de congestionamento ou “Crowding”. Esses 

muitas vezes são utilizados como indicador de qualidade habitacional, através do índice de 

densidade. Estudos realizados (STCKDALE, 1978; STOKOLS, 1973; Organização das 

Nações Unidas, 1967 apud Cardia, 1981) apontaram a densidade, a condição de 

congestionamento como uma sensação negativa, determinada por inúmeros fatores, dentre os 

quais a relação deficitária entre a oferta e a demanda de espaço no universo habitacional.  

Esse índice não tem relação direta com as formas de percepção, usos e anseios espaciais por 

parte dos usuários da habitação. A adequação do espaço ao modo de vida deve estar 

relacionada ao conhecimento das necessidades dimensionais e aos hábitos de uso e atividades 

exercidas na unidade habitacional. A maioria das recomendações de adequação ao modo de 

vida trata essa questão como uma relação entre o número de habitantes e a área construída da 
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edificação (m²/habitante). Cardia (1981) afirma que essa postura: nega a especificidade de 

usos e funções dos diferentes cômodos; ignora a complexidade da principal conseqüência da 

inadequação espacial ao modo de vida- a condição de congestionamento. 

Dentre os fatores que contribuem para a sensação de congestionamento espacial 
podem-se citar: o tamanho do grupo familiar; funções desempenhadas nos 
cômodos; características ambientais; espaço interpessoal e personalidade. 
(CORDEIRO, 2005) 

Outro fator importante é a iluminação que penetra no ambiente, assim como o fluxo de 

ventilação que podem interferir na qualidade dos espaços de moradia. Os hábitos existentes 

nesses locais somados a esses aspectos são fundamentais para que essas moradias atendam às 

necessidades dos seus usuários, em função dos requisitos sociais, funcionais e técnicos desses 

espaços de morar.  

A adequabilidade do espaço construído ao modo de vida de seus usuários é de suma 

importância para fundamentação da análise da qualidade do funcionamento das edificações 

que serão pesquisadas. 

 

 

2.3 O conceito de habitabilidade e indicador social 

 

 

O conceito de habitabilidade tem aparecido constantemente nos textos científicos assim como 

nos documentos oficiais da Observação geral número quatro do Pacto Internacional pelos 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das Nações Unidas. O Pacto vem examinando desde 

1979 informes relativos ao direito a uma moradia adequada. O documento menciona o 

conceito da habitabilidade integrado à definição de moradia adequada, na perspectiva de 

direito humano fundamental.  

O Pacto relaciona a habitabilidade a uma moradia adequada que deve ser habitável, no sentido 

de oferecer espaços adequados a seus moradores e protegê-los do frio, da umidade, do calor, 

da chuva, do vento ou de outras ameaças para a saúde, de riscos estruturais e de enfermidades. 

Deve organizar também a seguridade física dos ocupantes.  

Pode-se perceber que o conceito é restrito à estrutura da casa que deverá proporcionar 

conforto e seguridade ao morador. Outros textos extrapolam essa dimensão como é o caso do 
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Instituto de la Vivenda (2004), que compreende a habitabilidade pela relação e adequação 

entre o homem e seu entorno e refere como cada uma das escalas territoriais evolui segundo 

sua capacidade de satisfazer as necessidades humanas. O Guia conceitua habitabilidade 

atrelada à necessidade de uma investigação quanto ao bem-estar habitacional, visando a uma 

moradia habitável. A análise do Guia se baseia em um conjunto de fatores considerados 

relevantes para atingir o bem estar habitacional em distintas escalas. (Ver Ilustração 5.) 

                 

 

Ilustração 5: Fatores que determinam o bem estar habitacional 

Fonte: INVI 

A pesquisa se fundamenta na importância do desenho habitacional e nos reflexos na qualidade 

do morar. Outros autores descrevem diferentes aspectos que determinam se o espaço é 

habitável, e assim relacionar à habitabilidade. Segundo Malard apud Almeida (1997), a 

habitabilidade compreende três grupos de qualidades: as relativas à dimensão prática, as 

relativas à dimensão cultural e as associadas aos aspectos funcionais.  

A dimensão prática é entendida como o espaço que obedece a alguns requisitos cujas 

dimensões possibilitam seu uso de maneira física. Quando se refere à dimensão cultural, 

entende-se que são atribuídos ao espaço aspectos comportamentais como a territorialidade, 

privacidade, identidade e a ambiência, e quando se refere aos aspectos funcionais de um 

espaço, dirige-se à organização desse espaço em relação ao que é utilizado dele e de seu 

propósito. Isso tudo somado, mais as necessidades dos usuários, e as condições ambientais e 

urbanas fornecem as características fundamentais da habitação. Pode-se perceber que esse 

conceito tenta classificar cada dimensão, estando elas de certa forma ligadas não só ao 
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universo físico da moradia (dimensão prática), mas à subjetividade (dimensão cultural) e 

como também o uso nesses espaços (dimensão funcional).  

Outros autores trabalham com o conceito restringindo-o ao universo da filosofia, da medicina 

e da psicanálise, de modo a servir ao entendimento da construção do bem-estar nas várias 

atividades e espaço em que se vive. Segundo Brandão (2005), a “habitabilidade” vem de 

habere, do ter e do ter-se no mundo, de tomar posse dele e de si: uma das formas do ser 

humano constituir sua posse de si e do mundo é edificando o seu habitat, no qual define e 

funda seus hábitos, sua “habitualidade”, e dá-lhes lugar, ou seja, cria uma “morada”, abriga os 

seus costumes, mora.  Para o autor, o sentido da habitabilidade está além da própria 

arquitetura; são atributos do sujeito e do objeto e seu significado estaria no encontro vivido 

entre o habitante e a habitação. Esse autor conceitua de forma “subjetiva” a habitabilidade e 

coloca os elementos espaciais da moradia praticamente em segundo plano.  

Há uma tentativa de objetivar o conceito descrevendo o que seriam condições satisfatórias de 

habitabilidade, as quais nem sempre é possível obter, seja na realidade dos países 

desenvolvidos e muito menos nos países em desenvolvimento.  

O conceito de condições satisfatórias de habitabilidade envolve os seguintes fatores: 
condições ambientais apropriadas, espaços suficientes, privacidade, segurança, 
durabilidade, condições de iluminação e ventilação, abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, disposição de resíduos sólidos e adequada localização em 
relação ao emprego e aos equipamentos e serviço urbanos. (HALFELD & ROSSI, 
2002) 

Autores como Vilaça & De la Mora (2004) tentam esclarecer os elementos que estão 

relacionados à habitabilidade, referindo não apenas às questões relacionadas à unidade 

habitacional em si, mas à configuração urbana, de posse da terra, de oferta de infra-estrutura, 

equipamentos comunitários e serviços públicos, condições de higiene e salubridade, bem 

como de acesso e mobilidade que envolve todos os tipos de assentamentos precários. Ao 

contrário de Brandão (2005), esses autores não compreendem o conceito a partir do âmbito 

subjetivo e simbólico, nem dos reflexos dos fatores físico-espacial, psicossocial, térmico, 

acústico, lumínico e de segurança que são determinantes para o bem-estar habitacional e a 

habitabilidade da moradia segundo o Instituto de la Vivenda (2004).  

A partir desse universo teórico, buscaram entender como a pesquisa empírica poderia 

confirmar, ajustar ou reformular alguns desses conceitos sob a visão daqueles que habitam os 

espaços de morar e se apropriam destes - o morador. Para que haja uma qualidade na morada 

dessas vilas, constatou-se que não é necessário apenas resolver problemas existentes na 
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unidade habitacional, mas entender os hábitos e costumes daqueles que utilizam os espaços de 

morar.  

O conceito habitabilidade é entendido como a qualidade dos espaços de moradia, onde o ser 

humano possa ter seu conforto, bem-estar, privacidade, segurança, realizar as trocas sociais e 

afetivas, bem como atividades básicas do seu cotidiano, como a de se alimentar, dormir, 

descansar, ter seu lazer e trabalhar, ou seja, satisfazer suas necessidades humanas.  Entende-se 

que esse conceito é uma soma dos conceitos dos outros autores, no entanto o foco da análise é 

a configuração físico-espacial, a qual poderá afetar a qualidade do espaço da moradia, seja 

através da dimensão prática, cultural e da dimensão funcional.  

Para a presente análise, é necessário estabelecer os critérios de análise que serão utilizados, 

relacionados à qualidade da moradia, para então conhecer quais os elementos da configuração 

físico-espacial indicadores da habitabilidade dos inquilinos das vilas e dos “condomínios” 

periurbanos da cidade de Maceió-AL. Para isso será necessário construir indicares sociais que 

serão denominados: indicadores de habitabilidade.  

Os indicadores sociais ganharam força no campo científico em meados dos anos 60 para o 

acompanhamento das transformações sociais e aferição do impacto das políticas sociais nas 

sociedades desenvolvidas e subdesenvolvidas. Esses instrumentos de mensuração foram 

utilizados pelas instituições multilaterais como OCDE, UNESCO, FAO,OIT,OMS e 

UNICEF. Os anos 60 foram marcados pelo que viria chamar “Movimento de Indicadores 

Sociais”, através dos quais os governos nacionais pudessem orientar melhor as ações com a 

organização de sistemas de indicadores sociais. 

No Brasil, a história dos indicadores sociais começou, na opinião de Santagada, nos 
anos 70, quando o Conselho de Desenvolvimento Social-CDS-propôs a “construção 
de um sistema de indicadores sociais e de produção periódica da informação 
necessária à sua alimentação tentando consolidar e articular diversas metodologias, 
entre as quais aquela recomendada pela ONU”. (SANTAGADA APUD 
SCHRADER, 2002) 

Atualmente assiste-se à emergência da cultura dos indicadores, das avaliações permanentes, 

sistemáticas e consistentes. Os indicadores sociais são utilizados para avaliar os avanços ou 

retrocessos nas condições de vida da população, apontar a eficácia ou ineficácia das políticas 

públicas ou defender suas posições quanto às prioridades sociais a serem atendidas. 

Um indicador social é uma medida em geral quantitativa dotada de significado 
social substantivo, usado para substituir quantificar ou operacionalizar um conceito 
social abstrato, de interesse teórico (para pesquisa acadêmica) ou pragmático (para 
formulação de políticas públicas). È um recurso metodológico, empiricamente 
referido, que informa algo sobre um aspecto da realidade social ou sobre mudanças 
que estão processando na mesma. (JANUZZI, 2006) 
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Os indicadores sociais possibilitam o monitoramento das condições de vida e bem-estar da 

população por parte do poder público e sociedade civil, bem como permitem o 

aprofundamento da investigação acadêmica sobre a mudança social e sobre os determinantes 

fenômenos sociais. Uma das discussões é o mau emprego dos indicadores sociais nas 

estatísticas públicas. 

As estatísticas públicas correspondem ao dado social em sua forma bruta, não inteiramente 

contextualizado em uma teoria social; já os indicadores são expressos como taxas, 

proporções, médias, índices e distribuição por classes. O que diferencia a estatística pública 

do indicador social é o conteúdo informacional presente, isto é, o “valor contextual” da 

informação disponível neste último (JANUZZI, 2006). 

Os indicadores podem ser classificados segundo a área temática a que se refere: indicador 

educacional, habitacional, de renda e desigualdade, dentre outros. Há dois tipos de 

indicadores que de forma geral podem classificar. São os indicadores objetivos e os 

indicadores subjetivos. 

A distinção entre indicadores objetivos e subjetivos nada tem a ver com questões 
normativas. Ela tão-somente se refere à pergunta se na mensuração houve apelação 
à subjetividade dos indivíduos ou não: indicadores objetivos são estatísticas sobre 
os assuntos independentes das avaliações pessoais; indicadores subjetivos são 
estatísticas sobre a experiência e a avaliação individual referentes a assuntos 
sociais. (SCHRADER, 2002) 

 Segundo Januzzi (2006), há uma classificação usual de indicadores para políticas públicas, 

que são: indicador simples/composto, indicador descritivo/normativo, indicador 

quantitativo/qualitativo, indicador objetivo/subjetivo, indicador insumo/fluxo/produto, indicador 

esforço/resultados, indicador performance/estoque, indicador eficiência/eficácia/efetividade social e 

indicador absoluto/relativo. 

Para formular um indicador, deve ter tanto validade que corresponde ao grau de proximidade 

entre o conceito e a medida, como a capacidade de refletir o conceito abstrato a que o 

indicador se propõe a substituir ou operacionalizar. Procura-se empregar indicadores de boa 

cobertura espacial ou populacional, que sejam representativos da realidade empírica em 

análise.  

O mais aconselhável para a construção de um indicador segundo Januzzi (2006) é dispor de 

um indicador parcial, sabidamente delimitado, mas do qual se pode intuir claramente seu 

significado, do que uma medida composta, com significado abstrato demais para ter pronta e 

clara identificação empírica com a realidade social. A inteligibilidade é outro aspecto 

ressaltado pelo autor, sendo extremamente relevante na construção do indicador, onde esse 
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atributo não diz respeito apenas à transparência da metodologia, mas à facilidade de se 

comunicar e ser compreensível. 

Mas a utilização de indicadores envolve problemas metodológicos, técnicos e de 
conteúdo relacionados à sua própria construção. Eles dizem respeito tanto à falta de 
exatidão e representatividade do levantamento dos dados, como a problemas de 
processamento e de combinação de indicadores parciais. (SCHRADER, 2002). 

Tais aspectos podem ser observados nas publicações acadêmicas, artigos, dissertações ou 

teses de doutorado, nos quais se tem trabalhado com indicadores de habitabilidade, visando 

identificar diferentes padrões de habitabilidade na cidade, nos conjuntos populares ou em 

bairros periféricos. No entanto, muitos desses autores utilizam os dados censitários para focar 

a questão urbanística, que reflete a qualidade de vida da população e não as condições de 

habitabilidade. Um exemplo é o trabalho de dissertação de Mauro Normando (2000) no qual o 

mesmo elabora índices e indicadores de habitabilidade, utilizando as variáveis do Censo de 

1991 (unidades habitacionais, abastecimento de água, instalação sanitária, destino de lixo, 

condição de ocupação, cômodos, dormitórios, banheiros, população, inserção familiar, sexo, 

instrução, alfabetização, renda e idade) previamente associado a melhores qualidades 

gradativas e que receberam pesos maiores, classificados em quatro intervalos ou níveis de 

habitabilidade: muito ruim, ruim, bom e muito bom. 

Acredita-se que a construção de indicadores de habitabilidade depende primeiramente do que 

se compreende pelo conceito de habitabilidade, distinguindo qualidade de moradia de 

qualidade de vida de uma população. Para isso é determinante a opinião do morador, aquele 

que usufrui desse espaço sob o ponto de vista qualitativo. 

Entende-se que o conceito de habitabilidade assim como a elaboração dos seus critérios de 

análise e seus indicadores são algo complexo. No entanto, é importante explicitar que nesta 

pesquisa a construção dos critérios e dos indicadores de habitabilidade será delimitada a partir 

do foco da pesquisa, que são os elementos da configuração físico-espacial das moradias que 

serão analisadas.  
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3. METODOLOGIA 

 

 

Para a presente pesquisa, adotou-se um caminho em espiral, partindo do empírico, quando foi 

realizada a pesquisa piloto, buscando-se depois um aprofundamento teórico dos principais 

temas e conceitos e, por último, retornando-se ao empírico com as pesquisas de campo, que 

permitiram responder, já com o embasamento da teoria, as indagações iniciais do trabalho. 

(Ver Ilustração 6.) Esse caminho ofereceu a possibilidade de ampliar nossos conhecimentos 

empíricos e teóricos sobre os fatores de ordem morfológica, que influenciam a habitabilidade 

de determinadas tipologias habitacionais. 

 
Ilustração 6: Caminho da pesquisa 

Fonte: Produção própria 

Com o intuito de trilhar esse caminho em espiral, foi necessário percorrer cinco etapas na 

pesquisa. Essas etapas estão descritas abaixo, como também os procedimentos adotados em 

cada momento da análise.  

Etapa 1: A pesquisa piloto 

No início da pesquisa, havia uma série de questionamentos sobre que critérios e indicadores 

de habitabilidade adotar na pesquisa. Pela formação da autora - arquiteta e urbanista - seria 

possível avaliar tecnicamente e cientificamente os espaços e justificar o que era relevante na 

qualidade de moradia dos inquilinos das vilas e “condomínios”. No entanto, o intuito da 

análise é entender, sob a perspectiva do morador que convive e abriga seus hábitos naqueles 

espaços, os aspectos que influenciam na qualidade dos seus espaços de morar. 

Havia uma série de informações obtidas no Trabalho Final de Graduação de Lima (2006), que 

permitiu conhecer o processo de expansão da trama urbana com o surgimento das vilas e dos 

“condomínios”, o perfil dos seus inquilinos e “proprietários”, como também caracterizar 

físico-espacialmente essas tipologias habitacionais. Foi a partir dessas informações que se 
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realizou uma pesquisa piloto para uma nova aproximação da pesquisadora com os inquilinos e 

ter um novo olhar sobre aqueles espaços de morar, cuja configuração físico-espacial 

influenciava as condições de habitabilidade. Para identificar os aspectos determinantes na 

qualidade da moradia realizaram-se conversas informais com os inquilinos, com o intuito de 

captar, através do seu discurso e do seu comportamento no espaço de morar, quais os aspectos 

relevantes que deveriam ser incorporados na análise. Foram visitados quatro vilas e três 

“condomínios”. Nas vilas foi possível ter maior acesso aos inquilinos que, sempre solícitos, 

chamavam outros vizinhos também para conversar.  Nos “condomínios”, o acesso era 

controlado e nem sempre os inquilinos estavam dispostos a conversar, o que acabou 

restringindo o número de visitas para apenas três “condomínios”.  

Nessas conversas, a linguagem retratou a ideologia e a realidade social dos inquilinos. No 

entanto é importante destacar que a linguagem no momento do discurso nem sempre é 

transparente.  Coube à pesquisadora captar e interpretar as colocações, dentro da realidade do 

entrevistado, principalmente a social. 

Com o discurso dos inquilinos identificaram-se os aspectos que os mesmos consideram 

relevantes na qualidade da sua moradia, no entanto buscou-se também observar o seu 

comportamento, como eles cuidavam dos espaços e realizavam suas atividades, para entender 

se esses aspectos afetavam também a qualidade da moradia. A partir dessas constatações, foi 

possível elaborar os critérios de habitabilidade na perspectiva dos inquilinos. 

Para a elaboração dos indicadores de habitabilidade buscou-se no referencial teórico como 

montar um sistema de indicadores. Segundo Januzzi (2006), o processo acontece nas 

seguintes ordens: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1°) Corresponde à definição operacional do conceito abstrato 

ou temática a que refere o sistema em questão, elaborado a 

partir do interesse teórico ou programático referido; 

Habitabilidade 

2°) A partir dessa noção preliminar do conceito ou temática a 

que se refere o sistema de indicadores, passa-se à especificação 

das suas dimensões, das diferentes formas de interpretação ou 

abordagem do mesmo, tornando-o, de fato, um objeto 

específico, claro e passível de ser “indicado” de forma 

quantitativa; 

Elementos 
morfológicos da 

configuração 
físico-espacial 
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A análise dessa primeira etapa foi realizada com auxílio das gravações das conversas, 

registros fotográficos dos espaços de moradia e das áreas de convívio e encontro entre 

vizinhos. 

O primeiro contato com os objetos empíricos (vilas e “condomínios”) e os inquilinos na 

pesquisa piloto foi fundamental tanto para o aprofundamento teórico, como para definir os 

próximos caminhos que seriam percorridos na pesquisa.  

Etapa 2: O aprofundamento teórico-conceitual 

Após a pesquisa piloto, foi possível definir os principais temas e conceitos que seriam 

trabalhados na pesquisa: 

i) Do surgimento das habitações coletivas até as vilas e “condomínios” periurbanos; 

ii) O conceito de habitabilidade: aprofundado através da leitura das obras de vários autores o 

que nos permitiu chegar à conceituação sobre habitabilidade utilizada na pesquisa; 

iii) O conceito de indicador social e indicador de habitabilidade; 

iv) A relação do homem com o espaço de morar sob a perspectiva da qualidade da moradia; 

O aprofundamento teórico auxiliou, sobretudo, na busca de autores que trabalhassem, sob o 

enfoque qualitativo, os espaços de moradia. Esse aprofundamento foi determinante para a 

elaboração dos critérios de habitabilidade.  

Etapa 3: Primeira pesquisa de campo :  

Para a realização das pesquisas de campo, foram escolhidos cinco “condomínios” e quatro 

vilas. Em cada conjunto realizou-se um determinado número de entrevistas com os inquilinos.  

(Ver Tabela 1.)

3°) Por fim, através da combinação orientada das 

informações disponíveis, computam-se os indicadores, 

compondo um Sistema de Indicadores, que traduz em 

termos mais tangíveis o conceito abstrato inicialmente 

idealizado. 

A informação disponível da 

amostra irá determinar os 

elementos da configuração 

físico-espacial que indicam a 

habitabilidade dos 

moradores. 
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Tabela 1: As vilas e os “condomínios” analisados 
V

ila
s 

e 
co

nd
om

ín
io

s 

Plantas-Baixas das vilas e “condomínios” 

Quantidade de 
habitações nas 

vilas e 
“condomínios” 

Quantidade 
de 

habitações 
investigadas 

Percentual 
das 

habitações 
entrevistadas 

vi
la

 A
 

 

3 2 66,66% 

vi
la

 B
 

 

9 2 22,22% 
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vi
la

 C
 

 

4 2 50% 

vi
la

 D
 

 

8 2 25% 
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do
m

ín
io

” 
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9 2 22,22% 
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” 
2 

 

16 3 18,75% 
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io

” 
3 

 

20 2 10% 
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do
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” 
4 

 

16 4 25% 

“c
on

do
m

ín
io

” 
5 

 

10 2 20% 

Fonte: Elaboração própria. 
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Para essa etapa, constatou-se a necessidade de conhecer como os inquilinos utilizam seus 

espaços e o que mais os incomoda nesses ambientes. Com os dados da pesquisa seria possível 

confirmar os indicadores de habitabilidade que foram constatados na pesquisa piloto e 

poderiam ser relacionados aos critérios adotados.  

A seqüência adotada na obtenção dos dados foi a de realizar primeiro uma entrevista 

estruturada para conhecer a composição familiar. No segundo momento indagou-se quais 

eram os espaços de dormir, de higiene pessoal, de realizar as refeições, das atividades 

domésticas (lavar roupa, estender roupa, lavar prato e tratar alimentos), de estudo, de receber 

as pessoas, de lazer (crianças brincam e adultos conversam) e de encontro com os vizinhos. 

Quando o morador respondia os locais dessas atividades, a entrevistadora demarcava através 

de siglas nas plantas-baixas das residências dos “condomínios” e vilas que estavam sendo 

analisadas. (Ver Tabela 2.) 
Tabela 2: Análise do uso dos espaços (tabela padrão para a investigação das moradias). 

 
 

Planta baixa Vila 02 
 

 

 
                  Espaços de dormir            Espaço de realizar refeições 

 
                    Espaços para receber as pessoas (família/vizinhos) 
 
                       Espaço para atividade doméstica:  

 
LR- Lavar roupa/  ER-    Estender roupa/ 

 
LP- Lavar prato/  TA - Tratar alimentos 

 
                    Local de estudo                 Espaço da higiene pessoal 
 
                               :Espaço do Lazer :  

 
(CB- crianças brincarem, AC- adultos conversarem) 

 
Encontro com os vizinhos 

A configuração das vilas Legenda 
Fonte: Elaboração própria 

No terceiro momento, realizaram-se entrevistas estruturadas com os inquilinos das vilas e 

“condomínios”, questionando se o quarto, banheiro, cozinha, sala, quintal, espaços livres, 

frente da casa e frente dos “condomínios” e vilas atendiam às suas necessidades. (Ver 
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Apêndice C). Caso a resposta fosse negativa, questionava-se o que mais os incomodava 

nesses espaços. 

Os dados foram contabilizados, transformados em percentuais e foram comparadas as 

respostas dos inquilinos das vilas com as dos inqulinos dos “condomínios”, quanto aos 

espaços que atendiam e não atendiam às necessidades e quais eram os aspectos que mais os 

incomodavam. 

Etapa 4: Segunda pesquisa de campo 

Concluída a etapa anterior, foi preciso conhecer a avaliação qualitativa dos inquilinos sobre os 

elementos da configuração físico-espacial dos espaços de moradia (cômodos e espaços livres). 

(Ver Apêndice C). Essa avaliação permitiu a identificação dos critérios de habitabilidade e 

sua posterior transformação em indicadores. 

Para a aferição dos resultados, os dados foram transformados em percentuais, visando 

comparar a avaliação qualitativa dos inquilinos das vilas e dos “condomínios” entrevistados.  

Etapa 5: A reflexão 
 
A partir das informações da pesquisa piloto e pesquisa de campo nesta etapa, foi possível 

constatar se os espaços atendem às necessidades dos inquilinos e como a configuração físico-

espacial das vilas e dos “condomínios” periurbanos de Maceió-AL influencia as condições de 

habitabilidade na perspectiva dos inquilinos.  



 51 

4. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO: O LOTEAMENTO SIMOL COM 

SUAS VILAS E “CONDOMÍNIOS”. 

 

 

Este capítulo tem como objetivo evidenciar as peculiaridades do loteamento Simol, 

perpassando pela sua localização, seu projeto, características sócio-espaciais até os objetos 

empíricos- as vilas e “condomínios” existentes no loteamento. Os itens que tratam das vilas e 

“condomínios” abordam: as distinções físico-espaciais existentes entre esses tipos de 

habitações, quem são os inquilinos, as relações sociais existente nesses espaços e as 

características físico-espaciais das moradias. Este último item é determinante para a análise da 

pesquisa, pois é a partir dele que os inquilinos irão avaliar suas condições de habitabilidade e 

serão gerados os indicadores de habitabilidade.   

 

 

4.1 O loteamento Simol e a (re) divisão dos lotes 

 

 

O loteamento Simol está localizado no Norte da cidade de Maceió no bairro da Cidade 

Universitária. Os limites do bairro são: ao Norte, o município de Flexeiras; ao sul, o bairro do 

Tabuleiro dos Martins; a leste, o Conjunto Benedito Bentes; e a oeste, o município de Satuba 

e o município de Flexeiras. (Ver Ilustração 7) Para se ter acesso ao bairro, há duas vias: a Via 

Expressa e a BR-104. A primeira é a que funciona como eixo de ligação, principalmente dos 

bairros da planície litorânea. A BR-104 é uma importante via da cidade que faz a ligação entre 

os bairros centrais e a planície litorânea. 
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Ilustração 7: Bairros da cidade de Maceió , destaque para o bairro da Cidade 
Universitária 

Fonte: Base Cartográfica de Maceió PMM 1999/2000 

O bairro da Cidade Universitária se encontra em processo de expansão urbana, com conjuntos 

populares e loteamentos para pessoas de baixa renda. Entre os conjuntos e loteamentos 

habitacionais voltados para a população de baixa renda, têm-se: o conjunto Gama Lins, Santa 

Helena, Lucila Toledo, Denisson Menezes, Village Campestre, Canto do Mainá, Conjunto 

Multifamiliar Tabuleiro dos Martins e o loteamento Simol. (Ver Ilustração 8.) Dentre os 

conjuntos e loteamentos existentes na Cidade Universitária, destaca-se o loteamento Simol.  

Município de Flexeiras 

Cidade 
Universitária 

Oceano Atlântico Lagoa Mundaú 

Satuba 
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Ilustração 8: Conjuntos e loteamentos habitacionais do bairro da Cidade Universitária  

Fonte: Adaptado da base cartográfica da PMM 1999/2000. 

Elaborado na disciplina Projeto de Urbanismo I (2004/2005), UFAL. 

 

Essa porção periurbana da cidade, que se encontra nas “franjas da cidade”, pode ser 

compreendida como uma área de transição entre a área urbana e a área rural. Ao percorrer o 

loteamento, pode-se observar a criação de animais, como galinhas, porcos, gado e cavalos nos 

fundos dos lotes, como se aquele cenário lembrasse uma pequena fazenda. Em alguns lotes 

encontram-se grandes jambeiros, pés de acerola e mangueiras e nos fundos o cultivo de 

hortaliças. Muitas das glebas do loteamento são sítios, onde se pode observar o cultivo de 

hortifrutigranjeiros.  

As ruas de barro e o verde das árvores complementam o “ar campestre”.  (Ver Ilustrações 9, 

10 e 11.) Apenas é possível perceber que a área se encontra na zona urbana devido à presença 

de equipamentos urbanos que induziram o deslocamento da população das áreas centrais para 

a localidade, tais como: Hospital Universitário e Universidade Federal de Alagoas.    

 

Ilustrações 9, 10 e 11: Os logradouros do loteamento Simol. 

Graciliano 
Ramos 

Simol 
UFAL 

Complexo 
Penitenciário 

Área estudada 

Simol 
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Fonte: Visita de campo-15/8/2005 

A população que reside no loteamento sofre com a precariedade da infra-estrutura. Uma 

pesquisa realizada por Lima (2006) nas quadras mais próximas à UFAL na disciplina Projeto 

de Urbanismo I do Curso de Arquitetura e Urbanismo (2004/2005) confirmou essa realidade. 

Foram realizadas visitas de campo, tendo como objetivo conhecer a realidade sócio-físico-

espacial dos conjuntos habitacionais existentes em parte do bairro Cidade Universitária. Nesta 

pesquisa foram aplicados um questionário para cada vinte residências, perfazendo um total de 

vinte questionários (aproximadamente 5% do total de residências). (Ver Apêndice B.) Dada a 

uniformidade da ocupação, esses dados podem ser extrapolados para as quadras vizinhas sem 

grandes distorções. 

A pesquisa mostrou a precariedade urbanística do loteamento: 50% das residências utilizam 

poço particular, apenas 5% são ligadas à rede local da Companhia de Abastecimento de Água 

do Estado de Alagoas – Casal, e 45% possuem outro tipo de abastecimento. Mais grave ainda 

é o serviço de esgotamento sanitário uma vez que 95% da população utilizam fossa 

rudimentar e 40% despejam seus dejetos em valas a céu aberto. Atente-se que esse resultado 

ultrapassou os 100%, pois alguns entrevistados relataram que utilizam a fossa para os dejetos 

sanitários e também as valas a céu aberto para as águas servidas. 

Outro problema grave é a falta de pavimentação das ruas, sendo que esse problema se agrava 

nos períodos chuvosos, tornando-as intransitáveis. Os inquilinos afirmam que a insegurança 

pública é outra grande preocupação no bairro, decorrente do deficiente sistema de iluminação 

pública e da falta de policiamento ostensivo (postos policiais e rondas noturnas). 

Quanto à inserção da população nas atividades econômicas, verificou-se que, mesmo com a 

existência do Hospital Universitário, UFAL e comércio (Via Expressa), que são centralidade 

na área, estes não empregam a população do entorno. Não há alternativas de emprego local, 

provocando o movimento de grandes massas para outras localidades, aumentando os custos 

com transporte, por exemplo. Predomina na atividade comercial a informalidade, havendo no 

loteamento várias barbearias, mercadinhos, pequenas lojas de confecção, cabeleireiros, dentre 

outros. Note-se que tais atividades, geralmente, são extensões da unidade habitacional. A 

indústria está presente por meio dos serviços de extração e distribuição de água mineral, pois 

o lençol freático é um grande potencial econômico na área.  

A população se encontra longe dos centros de emprego, das áreas de lazer e dos serviços que 

atendem às necessidades básicas da população. Ademais, há apenas cerca de 3 ou 4 linhas de 
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transporte público, o que leva a população a pegar vários ônibus até chegar a seu destino final, 

ocasionando-lhe um desgaste físico e mental. Esses problemas favorecem a exclusão e 

segregação social da população que reside na Cidade Universitária. 

Essa característica deve-se não só à escolha do local para o loteamento, mas às características 

do próprio projeto urbanístico da prefeitura datado de 1960. Seu traçado viário é ortogonal, 

com quadras de 200 m x 100 m, sendo os lotes de 20 m x 50 m, ou seja, de 1000m². Estava 

previsto no projeto do loteamento um parque municipal, o qual constituiria uma grande área 

verde com dimensões de 415 m x 330 m e uma área para prefeitura. (Ver Ilustrações 12 e 13.) 

 

Ilustração 12: Projeto da PMM para o loteamento Simol (1960) 

Fonte: Pesquisa do grupo MEP 

 

Ilustração 13: Detalhe da quadra tipo do loteamento Simol 

Segundo os inquilinos antigos e o representante da associação de moradores do bairro, o 

processo de ocupação se deu de forma desordenada, ou seja, cada um escolhia o lote que 
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gostaria de ocupar, sem que houvesse qualquer interferência ou preocupação por parte dos 

gestores municipais. Entretanto, o loteamento foi efetivamente implantado tal qual o projeto 

original, excetos o parque municipal e a área da prefeitura que não foram implementados. 

(Ver Ilustração 14.)   

 

 

Ilustração 14: O loteamento Simol e seu traçado viário 

Fonte: Mapa da PMM base cartográfica de 2005 

Naquele momento, a cidade intensificava seu crescimento populacional devido ao êxodo 

rural. Os bairros periféricos passaram a ser ocupados, assim como o loteamento Simol, cujos 

terrenos foram invadidos pela população oriunda do campo, segundo o relato do representante 

da associação e dos inquilinos mais antigos do loteamento. Esse aspecto não pôde ser 

comprovado, pois não foi verificado nos órgãos municipais se as propriedades existentes 

atualmente no loteamento são habitações informais, até porque este não é objetivo desta 

pesquisa. No entanto, as informações “não-oficiais” que seguem abaixo foram relatadas pelos 
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entrevistados. Essas informações foram importantes para conhecer como se deu a ocupação 

no loteamento.   

No início do processo de ocupação, os terrenos do loteamento Simol tinham apenas 

plantações de cana-de-açúcar. Os primeiros habitantes passaram a desmatar a cana-de-açúcar 

e cultivar a mandioca, visando demarcar seus lotes na dimensão desejada. A população não 

possuía nenhum tipo de renda, e o loteamento não possuía infra-estrutura. Alguns passaram a 

vender seus terrenos ou trocá-los por objetos, realizando um processo do tipo “escambo”. 

Outros passaram a desmembrar os grandes lotes em terrenos de 5m x 5m ou de 20 m x 50m, a 

fim de construir vilas e “condomínios” para alugar a baixo custo para a população de baixa 

renda.  

Atualmente, suspeita-se que uma grande quantidade desses imóveis, tanto as vilas quanto os 

“condomínios”, são frutos de invasões. Alguns invasores se dizem hoje “proprietários11” de 

vilas, sendo que muitos se apropriaram dos lotes de forma ilegal e ainda assim cobram 

aluguéis dos inquilinos, como se aquelas terras fossem legalmente suas. Tal situação pode vir 

a gerar a proliferação de habitações ilegais no loteamento, que hoje se constitui fonte de 

lucros abusivos por parte desses “proprietários”. Segundo o relato dos entrevistados, alguns 

imóveis que se encontram no loteamento foram legalizados por meio da usucapião, sendo os 

únicos a pagarem corretamente seus impostos à gestão municipal.  

 

 

4.2 As vilas e os “condomínios” do loteamento Simol 

 

 

Ao iniciar a análise no loteamento Simol, foi descoberto que havia diferentes denominações 

para os lotes desmembrados. Como já foi mencionado anteriormente, para melhor análise e 

compreensão do trabalho, serão adotadas, para os agrupamentos de moradias, as 

denominações usualmente utilizadas pelos habitantes do loteamento Simol, ou seja, vilas e 

“condomínios”. 

                                                 
11 Será utilizado o termo proprietário entre aspas, pois não há uma certeza se os mesmo detêm a posse legal dos imóveis seja 
das vilas ou dos “condomínios”. 
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As vilas são caracterizadas como residências de aluguel, destinadas à população de baixa 

renda e que possuem um único “proprietário”. As vilas possuem um conjunto de moradias, 

sendo uma ao lado da outra e com a mesma configuração de planta baixa. Apesar de já ter 

sido explicado anteriormente, pode-se perceber através do desenho que todas as unidades 

habitacionais estão inseridas em um mesmo lote e o acesso a elas se dá por meio de becos ou 

vielas, que acabam se tornando as áreas livres de uso comum. (Ver Ilustrações 15, 16 e 17.) 

 
 

 
 

Ilustração 15: Planta baixa da residência da vila B Ilustração 16: Vila B 

 
 

Ilustração 17: O conjunto de casas da vila B 

Fonte: Levantamento de campo- 5/9/2005 

Os “condomínios”, objeto empírico da pesquisa, possuem as mesmas características das vilas, 

pela disposição das habitações nos lotes, pelos inquilinos serem de baixa renda e por existir 

um único “proprietário” responsável pelas residências e cobrança dos aluguéis. Para as 

análises da pesquisa permanecerá a mesma denominação dada pelos inquilinos do loteamento- 

“condomínios”. Entretanto, é importante destacar a similaridade em relação às vilas quanto à 

implantação das moradias no lote.  

Segundo o relato dos inquilinos do loteamento Simol, a única diferenciação existente entre a 

vila e o “condomínio” é que este último possui maior quantidade de residências no lote se 
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comparado à vila e as moradias estão cercadas por muros para controlar melhor o acesso e 

promover a segurança. Outro aspecto que os diverge é que os espaços livres dos 

“condomínios” possuem calçamento. (Ver Ilustrações 18, 19 e 20.) 

 

 
 

Ilustração 18: Planta baixa da residência do “condomínio” 3 Ilustração 19: “Condomínio” 3 

 

Ilustração 20: O conjunto de casas do “condomínio” 3 

Fonte: Levantamento de campo- 5/9/2005 

 

Os espaços livres possuem características de semiprivado e semipúblico, não havendo limites 

claros, principalmente no caso das vilas. Os inquilinos dos “condomínios” são alertados pelos 

“proprietários” que os espaços livres (em comum) devem estar bem cuidados e ser 

preservados para que todos possam usufruir deles. Alguns inquilinos dos “condomínios” 

tentam demarcar os seus espaços ao estender suas roupas, como se criassem espaços 

individualizados e não de uso comunitário. 

Ao conversar com alguns dos inquilinos das vilas fica claro o quanto eles se sentem 

marginalizados por residirem nessas habitações coletivas, onde a própria configuração 

espacial é para eles sinônimo de moradia voltada à população de baixa renda, como pode ver 

abaixo em uma declaração da moradora: 
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Tenho vergonha de chamar algum amigo para me visitar, porque primeiro falo que 
moro no Simol, eles nunca conhecem. Quando falo que é atrás da Ufal e em uma 
vila, sinto vergonha. Eles vão ver logo um beco com mau cheiro e um monte de 
casas empilhadas. (Declaração da moradora da vila D) 

O loteamento Simol parece ser marginalizado até mesmo pelos residentes no loteamento, não 

só pela localização periférica, mas também por estar “escondido” das instituições importantes 

como a Ufal e o Hospital Universitário. Esse isolamento passa a ser agravado pelas condições 

da moradia e do entorno imediato, devido à falta de infra-estrutura. Para os inquilinos das 

vilas, privilegiados são aqueles que residem nos “condomínios”, pois eles estão mais seguros 

e até a denominação “condomínio” tem certo status social diferentemente das vilas.  

As casas são mais bonitas, mais seguras, não tem esgoto na porta de casa. Só em 
falar que mora em um condomínio, pensa logo que é coisa de rico. O único 
problema de morar lá é que o aluguel é alto, aí não tivemos condições de morar nos 
condomínios, o jeito foi ficar aqui mesmo. (Declaração da moradora da vila C) 

Diante da declaração exposta acima, fica clara a distinção social existente entre 

“condomínios” e vilas, não só na estética, mas no próprio status da denominação 

“condomínio”. Poderá ser constatado na pesquisa que essa distinção estará também na 

configuração físico-espacial das moradias das vilas e dos “condomínios” e poderá afetar nas 

condições de habitabilidade dos inquilinos. 

 

 

4.3 Os inquilinos e os “proprietários”: perfil sócio-demográfico e as relações sociais 

 

 

Para se conhecer a realidade dos inquilinos das vilas e dos “condomínios", foram realizadas 

várias visitas de campo e entrevistas. No total foram aplicados nove questionários, sendo um 

para cada vila e “condomínio”. (Ver Apêndices A e B.) 

Os inquilinos que residem tanto nas vilas como nos “condomínios” são jovens, de faixa etária 

entre 30 e 50 anos, provenientes de outros municípios próximos à cidade de Maceió. A falta 

de escolaridade e o curto tempo de estudo revelam uma população sem qualificação e que 

sofre com a não-inserção no mercado de trabalho. Os inquilinos entrevistados trabalhavam 

como servente, mestre de obras, empregado doméstico ou faziam alguns bicos. A família é 

basicamente composta por um casal com ou sem filhos, que habitam nas vilas devido à 
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escassa oferta de moradia. Os entrevistados residem nessas moradias há pouco tempo, sendo 

que a inquilina mais antiga mora há dois anos e os demais apenas há alguns meses. 

Moro há dois anos nessa vila. No início meus filhos ajudavam no aluguel, depois 
eles não puderam mais ajudar, foi então que falei com o dono e disse que não podia 
mais pagar. Ele fez de tudo para eu ficar, disse que eu podia ir pagando aos poucos. 
Aí eu disse: -Não posso! Mal tenho dinheiro para comer. Aí ele disse: -Então você 
fica morando aqui, mas vai ter que cuidar daqui, limpando, olhando os inquilinos 
para ver se eles estão perturbando.. sujando ou fazendo “algazarra”. E aí...fui 
ficando. (Depoimento da moradora da vila B) 

Para residir em uma vila é necessário ter algum tipo de remuneração para pagar o aluguel 

mensalmente. A renda de 90% dos entrevistados é de até 1 salário mínimo (R$ 300,00 à época 

da pesquisa), notadamente a dos chefes de família. Os outros 10% recebem 1 salário mínimo e 

meio, havendo a contribuição de outro integrante da família.  

Verificou-se que a permanência dos inquilinos nessas moradias é temporária, eles 

permanecem apenas alguns meses, até surgir uma oferta de moradia que ofereça melhores 

condições de habitação com custo do aluguel reduzido.. A casa própria ainda permanece 

como um sonho da população. Segundo os entrevistados, a renda mensal não é suficiente para 

a satisfação de suas necessidades básicas e para pagar o aluguel.  

Os inquilinos residem nesses espaços por falta de acesso a moradias dignas. Por utilizarem o 

mínimo de infra-estrutura, mesmo não sendo a mais adequada, eles se sentem privilegiados, 

principalmente os inquilinos dos “condomínios”. Segundo eles, a maioria da população de 

baixa renda da cidade não possui sequer uma moradia e renda para pagar o aluguel.  

Outro aspecto positivo relatado por alguns é a proteção conferida a eles pelos “proprietários”. 

Estes estão sempre observando o comportamento dos inquilinos e dos visitantes e, havendo 

algum problema de conduta, esses inquilinos são expulsos quer seja das vilas como dos 

“condomínios”. 

Uma vez um morador chegou bêbado e fez a maior bagunça. Chamava as mulheres 
de tanto nome Ave Maria! Estava doido....Todo mundo se trancou nas casas, mas 
logo um morador foi chamar o proprietário e disse o que estava acontecendo. No 
outro dia o morador que bebeu, foi falar com o proprietário e não sei como ele não 
saiu daqui. Também..nunca mais ele fez isso!! Agora ele fica bêbado dentro da casa 
dele!(Declaração da Moradora da vila B) 

Para conhecer quem são esses “proprietários” e como é a sua relação com os inquilinos, foram 

realizadas entrevistas com dois “proprietários”, sendo um de uma vila e a outra de um 

“condomínio”, o Sr. Antônio e a D. Cícera, que moravam nos lotes vizinhos a essas 

habitações. Segundo eles, os donos das vilas que têm o menor número de habitação residem 
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nas proximidades. Já os “proprietários” dos “condomínios” que possuem uma maior 

quantidade de moradias residem nas chácaras do loteamento Simol ou em bairros vizinhos. 

Os donos dos imóveis relataram a existência de um bom relacionamento com os inquilinos, 

havendo também laços de amizade entre os mesmos e os “proprietários”. Alguns inquilinos 

estabeleceram um relacionamento de lealdade, prezando pela ordem e pela boa conduta na sua 

posição de morador. Assim, havendo algum conflito entre eles que gere alguma discussão, os 

“proprietários” dialogam com estes, e se tal comportamento se repete, os inquilinos saem das 

residências. Segundo Sr. Antônio, houve casos em que um inquilino furtou equipamentos 

fixos das suas residências (chuveiro, pia ou vaso sanitário), levando à sua expulsão. Maus 

comportamentos e vários meses sem pagar aluguel são alguns dos motivos que podem 

provocar a saída dos inquilinos das vilas e dos “condomínios”.  

 Os “proprietários” também mencionaram os benefícios de morar nas vilas e “condomínios”, 

utilizando-se do discurso “bom e barato” e estabelecendo um relacionamento de confiança 

com os inquilinos, visando conquistar sua clientela. Quando há um atraso no pagamento do 

aluguel por um ou dois meses, os “proprietários” negociam a forma de liquidar o saldo, 

através de parcelas mensais, cobrindo os aluguéis atrasados juntamente com as taxas do 

referente mês. Esta é uma forma de o proprietário manter o inquilino, já que sua saída 

comprometeria seu lucro. 

Os dois “proprietários” entrevistados disseram que tanto a vila como o condomínio foram 

deixados como herança: um pelo pai e a outra pelo marido. Os mesmos contaram a mesma 

versão sobre o porquê do desmembramento do lotes. Como a família residia no interior, ao 

mudar-se para Maceió, eles compraram dois lotes no loteamento Simol, visando construir a 

sua moradia em um lote e desmembrar o outro para construir as vilas e os “condomínios” e 

alugar as habitações, pois essa renda seria o único meio de vida da família. Essa similaridade 

de práticas chama atenção para o fato de que a exploração da carência de habitações de baixa 

renda pode ser algo já difundido. 

Os “proprietários” afirmam que os aluguéis são a única fonte de renda da família, mesmo 

assim dizem não viver tranqüilamente do ponto de vista econômico, devido ao alto índice de 

inadimplência. Esse é um dos motivos que alegam para não pagar os impostos municipais. O 

outro motivo alegado é a falta de intervenção do Poder Executivo Municipal no sentido de 

promover melhorias na infra-estrutura do bairro. 
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Enfim, questiona-se até que ponto essa relação afetiva entre inquilinos e “proprietários”, não 

representa atitudes de interesses, sendo o “proprietário” do imóvel o único beneficiado, já que 

os inquilinos residem em habitações com precária infra-estrutura e ainda assim pagam o 

aluguel. 

 

 

4.4 A configuração físico-espacial das vilas e dos “condomínios” 

 

 

Diante da distinção do “status” social existente entre aqueles que residem nas vilas e nos 

“condomínios”, como foi visto anteriormente, neste item poderá ser conhecida a configuração 

físico-espacial das moradias, e assim poderão ser discutidas as semelhanças e divergências 

entre as mesmas. Para a presente pesquisa, os elementos da configuração físico-espacial que 

serão investigados são: área das habitações, disposição dos cômodos, quantidade de cômodos, 

número de aberturas e estrutura física. 

Observe-se que, a despeito de haver diferentes denominações para os tipos de habitações, 

existe uma característica semelhante entre os mesmos, quanto à implementação das 

habitações no terreno.  As habitações estão dispostas de modo enfileirado nos lotes, estando 

uma geminada à outra. Essa característica acaba sendo denominada pela população como vila, 

mas, nesse caso, encontra-se também nos “condomínios”.   

Foram analisados nove conjuntos de habitações coletivas, sendo cinco “condomínios” e 

quatro vilas. (Ver Anexos 1 a 20.) Note-se que as habitações estão localizadas de forma 

dispersa na área de estudo. (Ver Ilustração 21.) 
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Ilustração 21: As vilas e os “condomínios” analisados do loteamento Simol 

Fonte: Adaptado da base cartográfica da PMM 1999/2000. 

 

As áreas das habitações possuem uma dimensão mínima de 17 m² (área da vila A) e 

alcançam uma área de até 33 m², referente ao condomínio 3. Os menores valores das áreas das 

habitações foram encontrados nas vilas e as maiores nos “condomínios”. O valor que se 

repetiu nos dois tipos de habitações é o de 25m² referentes às áreas das residências da vila C e 

condomínio 4. (Ver Tabela 3.) 
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Essa situação pode ser explicada, segundo o argumento de alguns “proprietários”, pela 

necessidade de construir o maior número possível de habitações que caibam no lote, para 

assim poder alugar uma maior quantidade de moradias e garantir sua renda mensal. 

Tabela 3: Valor quantitativo dos cômodos nas residências das vilas e dos “condomínios”. 

CÔMODOS  

Residências 
ÁREA 

(m²) 
n° de 

Cômodos Sala Cozinha 
Quarto 
solteiro 

Quarto 
casal Banheiro Serviço 

Residência da 
vila A 

17 3 x - - x x - 

Residência da 
vila B 

24 6 x x x x x x 

Residência da 
vila C 

25 5 x x - x x x 

Residência da 
vila D 

22 4 x x x - x - 

Residência do 
condomínio 1 

27 6 x x x x x x 

Residência do 
condomínio 2 

26 4 x x x - x x 

Residência do 
condomínio 3 

33 6 x x x x x x 

Residência do 
condomínio 4 

25 5 x x x - x x 

Residência do 
condomínio 5 

28 5 x x x x x - 

Média  5       

Fonte: Pesquisa de campo 

Nas habitações que possuem menor área, como é o caso da vila A e do condomínio 2, pode-se 

perceber que alguns ambientes foram subdimensionados, como é o caso do banheiro da 

residência da vila A e do condomínio 5. (Ver Ilustrações 22 e 23.) Foi observado que os 

ambientes sociais tendem a ser mais amplos (sala-de-estar), enquanto outros foram tão 

reduzidos que tiveram seu uso comprometido, a exemplo dos quartos e do banheiro da vila A.  

Com a área disponível para essas habitações, seria possível dar um novo arranjo nas plantas e 

resolver essas questões, no entanto a falta de assistência técnica acaba gerando essa 

configuração de planta baixa, podendo até interferir no uso desses espaços.  
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Sala
Área: 7,72 m²

Quarto
Área: 6,75 m²

Quarto
Área: 5,48 m²

BWC
Área: 1,92 m²

Cozinha
Área: 4, 57 m²

Acesso

 

Ilustração 22:  Planta baixa da vila A Ilustração 23: Planta baixa do “condomínio” 5. 

Fonte: Produção própria 

Além da questão das áreas dos ambientes, a disposição dos cômodos foi um aspecto que 

chamou atenção. Tanto nas residências das vilas como nas dos “condomínios”, constatou-se 

que ambientes íntimos, como é o caso dos quartos, ficam próximos às salas (área social) e 

cozinhas (área de serviço). Tal fato pode ser observado nas residências do condomínio 3 e da 

vila C, que possuem maior área comparada aos outros “condomínios” e vilas, mas não há um 

zoneamento nas plantas das áreas sociais, íntimas e de serviço, o que acaba gerando uma 

mistura dessas zonas. (Ver Ilustrações 24 e 25.) 

 

Ilustração 24: Planta baixa do “condomínio” 3 Ilustração 25: Planta baixa da vila C. 

Fonte: Produção própria 

 

Sala

Quarto

BWC

Acesso
0           1          2 

m 

0           1          2 

m 
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Ao investigar a quantidade de cômodos das residências das vilas e dos “condomínios”, 

percebeu-se que há uma média de 5 cômodos em cada moradia, sendo que os ambientes 

presentes em todas as habitações são a sala-de-estar e o banheiro. Os cômodos que mais se 

ausentam tanto em algumas residências das vilas como nas dos “condomínios” são os quartos 

e os espaços de serviços, como é o caso do quintal.  

Outro aspecto relevante é a quase ausência de aberturas nessas habitações. Constatou-se a 

existência de no máximo 1 cômodo provido de janela baixa, sendo a sala-de-estar o ambiente 

privilegiado nesse aspecto. Nesse quesito, o interessante foi não ter sido encontrada abertura 

em um conjunto de casas de um condomínio (condomínio 4), já que para os inquilinos das 

vilas eles possuem uma melhor qualidade de moradia. (Ver Tabela 4.) 

Tabela 4: Valor quantitativo de janela baixa por cômodo nas vilas 
 

Residências 
Quantidade de 
cômodos total 

Quantidade de cômodos 
com janela baixa 

Cômodo provido 
de janela baixa 

Relação dos 
cômodos com/sem 

janela baixa 

Residência da 
vila A 

3 1 Sala-de-estar 1/2 

Residência da 
vila B 

6 1 Sala-de-estar 1/5 

Residência da 
vila C 

5 1 BWC 1/4 

Residência da 
vila D 

4 1 Quarto 1/3 

Residência do 
condomínio 1 

6 1 Quarto 1/5 

Residência do 
condomínio 2 

4 1 Sala-de-estar 1/3 

Residência do 
condomínio 3 

6 1 Quarto 1/5 

Residência do 
condomínio 4 

5 0 Não Possui 0 

Residência do 
condomínio 5 

5 1 Quarto 1/4 

Fonte: Pesquisa de campo 

Outros tipo de abertura é encontrados nas moradias das vilas e “condomínios” são as 

aberturas que funcionam como elemento de passagem de um cômodo para outro. Os 

inquilinos acabam utilizando uma cortina de tecido para isolar um ambiente do outro e 

tentar manter sua privacidade. A maioria das habitações (vilas e “condomínios”) 

possui cômodos escuros, sem iluminação natural e pouco ventilados, exceto as salas-
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de-estar e alguns quartos providos de janelas. Os inquilinos relataram a existência de 

infiltrações e pingueiras nos períodos chuvosos, principalmente nas salas e cozinhas, o que 

tem gerado a proliferação de fungos e a deterioração dos espaços. 

As condições externas da moradia das vilas e dos “condomínios” se assemelham. Nos recuos, 

fachadas e paredes, foi observado que 43% das residências analisadas possuem recuo nos 

fundos, sendo todas as construções em alvenaria. (Ver Ilustrações 26 e 27.) Quanto à 

estrutura física, constatou-se que não há laje, as coberturas são aparentes, com estrutura em 

madeira, e apenas 14% utilizam telha amianto, sendo que a maioria das moradias das vilas e 

os “condomínios” utilizam a telha cerâmica na cobertura. (Ver ilustração 28.) 

  

Ilustrações 26 e 27: As perspectivas (condomínio x vila) 

 

Ilustração 28: A cobertura 

Fonte: Visita de campo 15/08/2005 
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Nos becos que acessam a vila, observam-se os esgotos a céu aberto, lamas e solo barrento. O 

mau cheiro é evidenciado ao percorrer as proximidades dessas habitações. Nos 

“condomínios”, não se exala esse cheiro, pois o solo é impermeável devido a um calçamento 

de cimento. Quanto à infra-estrutura, constatou-se que as vilas e os “condomínios” analisados 

possuem poço particular e, como esgotamento sanitário, utilizam a fossa rudimentar, sendo 

que não há qualquer sistema de manutenção ou de tratamento desta. 

Um aspecto que diverge as vilas dos “condomínios” são as fachadas.  Todas essas habitações 

possuem uma seqüência de portas e janelas, padronizadas pelo tipo de esquadria e cores pelos 

“proprietários”, no entanto nos “condomínios” há maior controle na preservação da pintura 

das casas e esquadrias comparada à das vilas, percebendo-se neles um melhor estado de 

conservação. (Ver Ilustrações 29 e 30.) 

  

Ilustrações 29 e 30: A estética dos “condomínios” e das vilas 

Fonte: Visita de campo 15/08/2005 
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5. A INFLUÊNCIA DOS ELEMENTOS DA CONFIGURAÇÃO FÍSICO-ESPACIAL 

NAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE 

  

 

Este capítulo tem como objetivo analisar as informações da pesquisa piloto e pesquisas de 

campo, como também realizar uma discussão sobre a influência da configuração físico-

espacial das moradias nas condições de habitabilidade segundo os inquilinos. Para isso, 

percorreram-se alguns caminhos. Primeiramente se conheceu como os espaços eram 

utilizados e questionou-se o que mais incomodava os inquilinos nos mesmos. O segundo 

passo consistiu daquilo que é determinante na qualidade da moradia a partir de conversas 

informais com os inquilinos. Com essas informações, formularam-se os critérios e indicadores 

de habitabilidade. Os indicadores estão relacionados aos elementos da configuração físico-

espacial das vilas e dos “condomínios”. No terceiro passo, os inquilinos avaliaram a 

habitabilidade das suas moradias de acordo com os indicadores de habitabilidade e foi 

questionado se os espaços atendiam às suas necessidades No quarto e último passo, 

identificaram-se quais os elementos da configuração físico-espacial mais importantes na 

opinião dos inquilinos, na definição das condições de habitabilidade.   

 

 

5.1 O uso dos espaços de moradia 

 

 

Para se entender como os espaços de moradia são utilizados pelos inquilinos, foi necessário 

entrar no cotidiano das famílias, que têm uma composição familiar peculiar, assim como seus 

hábitos e costumes. Ao conversar com alguns, percebeu-se a importância de elementos além 

do universo físico para a qualidade da moradia. As relações de sociabilidade que o espaço 

físico propicia são fundamentais para a qualidade da moradia. 

Constatam-se semelhanças na implantação das moradias nos lotes, tanto da vila como nos 

“condomínios” e estas favorecem o estreitamento dos laços de amizade entre os inquilinos. 

Foi possível perceber a importância das interações sociais, ao serem observadas as conversas 

entre os inquilinos e as brincadeiras das crianças nos espaços livres das vilas e 
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“condomínios”. Dessa forma, a análise irá perpassar do interior para fora da moradia (espaços 

livres).   

O ambiente interno da moradia é agrupado em quatro ambientes: ambientes íntimos, social e 

serviço. Os quartos, ambientes íntimos, possuem a função principal de espaços para dormir e 

descansar. No entanto, as crianças moradoras da vila C e B utilizam o quarto também como 

local de estudo, principalmente para realizar suas leituras. (Ver Ilustrações 31 e 32.) O quarto 

deve ser um local tranqüilo, com menos barulho havendo, segundo os inquilinos das vilas 

entrevistados, sempre a presença ou movimentação de pessoas nos outros cômodos da casa.  

 
 

Composição 

familiar da 

vila C: 

Chefe de 

família, 

esposa e 

enteada 

Ilustração 31: Planta baixa tipo da vila C (casa 3) com seus usos 

Fonte: Pesquisa de campo 

 
                                      

Composição 

familiar da 

casa 4 ( vila 

B): 

Chefe de 

família 

(mãe) e três 

filhos. 

Ilustração 32: Planta baixa tipo da vila B (casa 4) com seus usos 

Fonte: Pesquisa de campo 
 

 

As próprias crianças procuram um local para estudar. Quando as mesmas não possuem uma 

mesa de apoio, o sofá da sala de estar acaba sendo o local adaptado para essa atividade. (Ver 
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Ilustrações 33 e 34.) As crianças deitam no sofá para realizar suas leituras ou sentam e apóiam 

seus cadernos nos braços do sofá para responder suas tarefas de casa. Quando há mesa em 

algum cômodo da casa, seja na sala ou na cozinha, elas a utilizam. (Ver Ilustração 34.) 

Percebe-se, então, que os cômodos são utilizados para mais de uma atividade, como é o caso 

da sala (espaço de receber as pessoas mas também adaptado ao estudo). Algumas mães 

argumentaram que, como não há um local próprio para o estudo as crianças acabam ficando 

dispersas, pois nos espaços de estudo são realizadas outras atividades. Nos depoimentos da 

família, constata-se que as crianças precisam estudar em um cômodo sem interferência de 

outras pessoas, sendo este, em geral, o quarto.  

.  

Composição 

familiar da 

casa 2 (vila 

D): 

Chefe de 

família, 

esposa e 

dois filhos. 

 

 

Ilustração 33: Planta baixa tipo da vila D (casa 2) com seus usos 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

Composição 

familiar da 

casa 13 ( 

vila B): 

Chefe de 

família, 

esposo e 

dois filhos. 

 

 

Ilustração 34: Planta baixa tipo do “condomínio” 3 (casa 13) com seus usos 

Fonte: Pesquisa de campo 

Nos banheiros (ambientes íntimos), além do uso para higiene pessoal, observou-se na vila D 

que eram realizadas também outras atividades como: lavar roupa e lavar prato. (Ver 

Ilustrações 35 e 36.) Os inquilinos explicaram que o uso do banheiro para essas atividades 

deve-se à inexistência de uma pia na cozinha e ao fato de o tanque comunitário estar sempre 
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ocupado. O uso inadequado desses espaços gera ambientes insalubres, focos de contaminação 

e de proliferação de doenças. Os inquilinos constataram a necessidade de equipamentos 

dentro das suas moradias para lavar roupa (tanque) e pia para lavar os pratos. No entanto, 

mesmo não dispondo desses equipamentos, é importante que eles conheçam o quanto essa 

prática pode causar danos à saúde, e assim passem a utilizar os tanques comunitários.  

 

 

 

Composição 
familiar da 
casa 6 (vila 

D): 

Chefe de 
família, 
esposa e 

três filhos. 

 

 

 

 

 

Ilustração 35: Planta baixa tipo da vila D (casa 6 ) com seus usos 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

Composição 
familiar da 
casa 2 (Vila 
D): Chefe 
de família, 
esposa e 

dois filhos. 
 

 

Ilustração 36: Planta baixa tipo da vila D (casa 62) com seus usos 

Fonte: Pesquisa de campo 

Os ambientes sociais são espaços que reúnem a família como a sala-de-estar. A sala atrai os 

membros da família devido à presença da televisão, mesmo que eles se sintam “empilhados”. 

Os inquilinos comentam que gostam de receber os familiares e outras pessoas do círculo 

íntimo de amizades também na cozinha (ambiente de serviço), pois, ao prepararem uma 

refeição, os visitantes “batem um papo” e ajudam na culinária. (Ver Ilustração 37.) No 
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entanto, quando alguma visita chega e não há intimidade com essa pessoa, eles a recebem na 

sala-de-estar.  

O bom de receber a família é que eles ajudam com a comida. Às vezes a gente faz 
um churrasquinho, aí são as mulheres preparando as coisas e os homens se 
reunindo na porta de casa com as cervejas. Os vizinhos acabam se reunindo. No fim 
de semana sempre tem muito som, muita criança correndo pelo condomínio, muita 
comida e bebida. Quando a gente está animado é bom, mas quando está querendo 
descansar é um problema! (Declaração da moradora do condomínio 4) 

 

                                             

 

Composição familiar da 
casa 6 (Condomínio 5): 

Chefe da família, esposa, 
sogra, cunhado e dois 

filhos. 

 

Ilustração 37: Planta baixa tipo do “condomínio” 5 (casa 6) com seus usos 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

Nesses espaços de encontro os inquilinos interagem com amigos e conhecidos. São ambientes 

que estão tanto no interior da moradia (salas e cozinhas), como no exterior (espaços livres das 

vilas e “condomínios”). No entanto, as relações sociais entre os mesmos parecem ser 

estabelecidas mais fortemente nos espaços livres.  

Os ambientes de serviços para tratar alimentos e cozinhar, lavar prato, roupa e estender 

roupas, são geralmente na cozinha e no quintal. Um dos espaços que permitem também as 

trocas sociais entre os inquilinos são os tanques comunitários. São nos tanques onde as 

mulheres lavam suas roupas, lavam prato e tratam seus alimentos, como é caso do 

condomínio 4. (Ver Ilustrações 38, 39 e 40.) São nesses espaços onde eles “fofocam” sobre a 
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vida dos outros vizinhos, falam da vida pessoal, sobre os acontecimentos do bairro e cuidam 

das crianças enquanto realizam seus serviços. 

 

 

                                                                   
 

Ilustração 38: Planta baixa tipo do “condomínio” 4 com seus usos 

Fonte: Levantamento de campo- 5/9/2005 

 

  

Ilustrações 39 e 40: Moradoras utilizando os tanques comunitários  

Fonte: Visitas de Campo 07/07/2007 

Nos espaços livres dos “condomínios”, foi possível constatar uma maior permanência e 

circulação dos adultos e crianças. Tal fato pode ser explicado por estarem cercados pelos 
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muros dentro de um território delimitado, sentindo-se assim mais seguros fisicamente e 

psicologicamente, para usufruir desses espaços. São nos espaços livres onde as crianças 

brincam e os adultos conversam. (Ver Ilustrações 41 e 42.) Esses espaços acabam se tornando 

o ambiente de recreação dos inquilinos das vilas e “condomínios”. Constatou-se nas visitas de 

campo que muitas festas anuais (Carnaval, São João e Natal), pequenas festas nos finais de 

semana e feriadões eram compartilhadas pelos inquilinos dos “condomínios” 4 e 5 nesses 

espaços livres.  

  

Ilustrações 41 e 42: Crianças brincam e adultos conversam 

Fonte: Visitas de Campo 07/07/2007 

 

O espaço de encontro localiza-se na frente das vilas, onde as pessoas conversam e as crianças 

brincam. (Ver Ilustrações 43 e 44.) No entanto, a frente da vila é constituída por becos e 

vielas, que se encontram mal cuidados, com lama, buraco, havendo em algumas vilas valas de 

esgoto a céu aberto, podendo causar algum acidente às crianças ou até mesmo a proliferação 

de doenças. (Ver Ilustração 45.) 

 

Ilustração 43: Planta baixa do conjunto de casas da vila A 

Fonte: Levantamento de campo- 5/9/2005 
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Ilustração 44: Planta baixa do conjunto de casas da vila D. 

Fonte: Levantamento de campo- 5/9/2005 

Ilustração 45: Valas 
de esgoto a céu 
aberto 

Fonte: Levantamento 
de campo- 5/9/2005 

Apesar de muitos dos entrevistados relatarem relações de amizade com os vizinhos, uma 

moradora do condomínio 1 afirmou que muitos vizinhos se isolavam dentro das suas casas, 

justificando que nem sempre a vizinhança “é confiável”. Uma moradora da vila D foi residir 

naquela vila após ter sua casa desapropriada, por estar embaixo de uma torre de alta tensão da 

Chesf. Quando os antigos vizinhos da moradora descobriram que sua casa estava localizada 

numa favela, passaram a discriminá-la, o que a fez sentir-se isolada dentro daquele conjunto 

de moradias.  

A gente se sente só aqui. Na favela a gente tinha mais amigos, mas como o povo 
que tirou a gente de lá falou: - É um risco morar aqui! Então, o lugar mais barato 
que a gente achou foi nessa vila. Vamos ter que agüentar ficar aqui. Quem sabe eu 
não arranjo um trabalho e me mudo para outro lugar melhor? (Declaração da 
moradora da vila D) 

Após conhecer como os inquilinos utilizam seus espaços de moradia, as relações sociais 

existentes nesses ambientes e até mesmo como eles se sentem residindo nas vilas e nos 

“condomínios”, constataram-se alguns aspectos positivos e negativos sob o olhar da 

pesquisadora. No entanto, sentiu-se a necessidade de conhecer, sob a perspectiva do morador, 

o que mais os incomodava nesses espaços.  

Primeiramente a análise foi iniciada pelos ambientes íntimos: quartos e banheiros. Um dos 

questionamentos dos 37,5 % dos inquilinos das vilas refere-se ao incômodo com a área 

reduzida dos quartos, enquanto esse aspecto foi mencionado por 60% dos entrevistados dos 

condomínios, (Ver Ilustrações 46 e 47.) Cerca de 37,5% dos inquilinos das vilas se queixaram 

quanto ao calor e 30 % dos inquilinos do “condomínios” também reclamaram do desconforto 

térmico, (Ver Ilustrações 46 e 47.) O calor para os inquilinos não está associado à ausência de 

aberturas e sim ao tamanho do cômodo que não permite “circular a ventilação”. 
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 Quanto à área do banheiro, 57,14% dos entrevistados das vilas se sentem incomodados com 

a área pequena e 90% dos entrevistados dos “condomínios” também sentem o mesmo 

incômodo, (Ver Ilustrações 46 e 47.) Alguns inquilinos das vilas reclamaram também do calor 

e das condições do piso, teto e parede nesse espaço (Ver Ilustração 46.) O curioso é que 

14,29% dos inquilinos das vilas reclamaram da área superdimensionada, em relação a outros 

cômodos que poderiam ter áreas mais generosas (Ver Ilustração 46.) Cerca de 10% dos 

inquilinos dos “condomínios” questionaram que poderia haver outro banheiro (Ver 

Ilustração 47.) Pode-se perceber, a partir dessas informações, que os entrevistados dos 

“condomínios” são mais exigentes do que os das vilas em relação às dimensões e conforto 

desses cômodos. 

A cozinha foi questionada quanto à sua área reduzida por 100% dos entrevistados dos 

“condomínios”, enquanto apenas a metade (50%) dos entrevistados das vilas relatou o mesmo 

incômodo (Ver Ilustrações 46 e 47.) A condição do telhado da cozinha também é um 

incômodo para 33,33% dos inquilinos das vilas e 16,67% reclamam do calor no cômodo (Ver 

Ilustração 46.) Quanto ao quintal, 75% dos entrevistados das vilas que possuem esse espaço 

na moradia, se sentem incomodados com a área reduzida, enquanto todos os entrevistados dos 

“condomínios” (100%) sentem esse mesmo incômodo (Ver Ilustrações 45 e 46.) Outro 

aspecto que chateava cerca de 25% dos inquilinos das vilas é o mau cheiro do quintal (Ver 

Ilustração 46.) Esse mau cheiro deve-se às caixas de inspeção de esgoto que normalmente se 

encontram nesses espaços.  

No tocante à sala, ambiente onde os inquilinos das vilas recebem suas visitas, além da 

reclamação quanto à área (37,5%), há um incômodo para 25% dos entrevistados quanto às 

condições do piso, parede e telhado (Ver Ilustração 46.) A estética é um aspecto importante, 

pois são espaços onde eles recebem as pessoas.  Essa questão também foi observada pelos 

entrevistados dos “condomínios”, onde 20% reclamam da pingueira do telhado e também 

20% estão incomodados com o revestimento (tipo) do piso (Ver Ilustração 47.) As infiltrações 

acabam gerando certo desconforto, pois os inquilinos colocam baldes no meio dos cômodos 

para conter a infiltração e evitar molhar esses espaços.  

A questão relacionada à estética aparece também em relação ao revestimento da frente da 

casa. Cerca de 50% dos entrevistados tanto das vilas quanto dos “condomínios” explicitaram 

seu incômodo quanto ao revestimento da fachada da casa (Ver Ilustrações 46 e 47.) A 

fachada é a primeira impressão do morador ou do visitante com a moradia e esse aspecto tem 

sua importância social e estética para o morador. Outro aspecto interessante é que 25% dos 
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inquilinos das vilas citaram o descontentamento por não ter um espaço na frente das suas 

casas para as crianças brincarem (Ver Ilustração 46.) Esse dado confirma a necessidade de 

haver espaços recreativos fora da moradia, onde as crianças e os adultos se sociabilizem.   

Quando se questiona sobre os espaços livres, essa questão é retomada por 20% dos 

entrevistados das vilas, pois para eles há outro fator que incomoda ainda mais - o esgoto a céu 

aberto (Ver Ilustração 46.) O problema na infra-estrutura desses espaços acaba afetando seu 

próprio uso.  Para os inquilinos dos “condomínios”, eles não convivem com esse problema, 

pois esses espaços são calçados; para 42,86% desses inquilinos apenas a área dos espaços não 

é suficiente para circular (Ver Ilustração 47.) A falta de espaço para as crianças brincarem 

nos espaços livres é questionada por apenas 14,29% dos entrevistados dos “condomínios” 

(Ver Ilustração 47.) 

Cerca de 50% dos inquilinos se incomodam pelo fato de não haver portão, ou seja, eles 

gostariam que as vilas fossem cercadas por muros, com um portão para controlar o acesso das 

pessoas, assim como nos “condomínios” (Ver Ilustração 46.) 

Um dado interessante foi constatado quando se questionou sobre a frente do conjunto. Todos 

os inquilinos dos “condomínios” (100% dos entrevistados) estão insatisfeitos com o tipo de 

revestimento da fachada do condomínio (Ver Ilustração 47.) 

Vilas: O que mais incomodo nos espaços
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Ilustração 46: O que mais incomoda nos espaços de moradia das vilas 

Fonte: Produção própria 
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Condomínios: O que mais incomodo nos espaços
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Ilustração 47: O que mais incomoda nos espaços de moradia dos “condomínios” 

Fonte: Produção própria 

Os dados da pesquisa apontam que os maiores percentuais atingidos dizem respeito ao 

desconforto ocasionado pela área pequena dos cômodos tanto das vilas quanto dos 

“condomínios”, no entanto os dados mais expressivos desse incômodo foram vistos no caso 

dos inquilinos dos “condomínios”. A questão do desconforto térmico nos quartos foi citada 

por todos os entrevistados (tanto das vilas como dos “condomínios”), e alguns entrevistados 

das vilas falaram também do desconforto nos cômodos do banheiro, da cozinha e da sala. 

Problemas de infiltrações (pingueiras) devido a um problema construtivo da coberta da 

moradia foi um aspecto mencionado pelos entrevistados, sendo a sala das residências dos 

“condomínios” a mais prejudicada nesse aspecto.  

Outro aspecto curioso é a preocupação dos inquilinos com a estética dos seus cômodos que 

vai desde o revestimento do piso das salas das residências dos “condomínios” e das vilas até 

os revestimentos da fachada das suas casas. Os espaços livres e a frente da casa são vistos 

como locais que poderiam ser utilizados como recreação e sociabilização dos inquilinos, no 

entanto os esgotos a céu aberto da frente das vilas tornam o local inviável para realizar essas 

atividades. Segundo os entrevistados, principalmente os das vilas, esses espaços deveriam ser 

mais seguros, o que traz à tona o fato de não haver portão para controlar o acesso dos 

inquilinos e visitantes.  
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5.2 Os critérios e indicadores de habitabilidade 

 

 

Após conhecer como os inquilinos utilizavam os espaços da moradia, buscou-se entender, 

segundo seus usuários, o que é determinante para a qualidade da moradia, visando à sua 

habitabilidade. Diante desse contexto, procurou-se, através das conversas informais e da 

observação do comportamento dos inquilinos, identificar quais os critérios e indicadores de 

habitabilidade que serão adotados a partir dos elementos da configuração físico-espacial da 

moradia. As conversas informais foram descontraídas, com questionamentos sobre os espaços 

da moradia e os espaços livres das vilas.  

Para os inquilinos, os espaços livres são a projeção da casa e onde se estabelecem as relações 

sociais. As indagações estavam relacionadas ao que desagrada nos espaços da casa, como: os 

espaços de dormir, os espaços de realizar as refeições, os espaços do lazer, os espaços de 

realizar as atividades domésticas e os espaços de receber as pessoas. Esses espaços se 

relacionam com a classificação dos quatro ambientes: íntimos, social e serviço. No entanto, 

essas questões extrapolam o universo do interior da moradia quando os inquilinos 

argumentam as condições físicas dos espaços livres.  

Nos ambientes íntimos pôde-se observar as questões abaixo apresentadas. 

Tabela 5: Declaração dos inquilinos quanto aos ambientes íntimos 

Declarações mais marcantes dos 
inquilinos quanto à avaliação da 
moradia  

Problema 
encontrado 

pelos inquilinos 

Classificação 
quanto aos 
critérios de 

habitabilidade 

Indicadores 
de 

habitabilidade 

“O que não me agrada é porque não 
há portas nos quartos e no banheiro”. 
(Inquilina do “condomínio” 1) 

Falta de 
privacidade 

Privacidade 

Existência ou 
não de 

esquadrias 
(portas e 
janelas) 

A
m

bi
en

te
s 

ín
ti

m
os

: 
ba

nh
ei

ro
s 

e 
qu

ar
to

s.
 

“O quarto não é reservado, não pode 
dizer para os filhos...olha ..não é para 
entrar aqui! Assim entra todos os 
meninos à noite para dormir ..ficamos 
empilhados”. (Inquilina da vila C) 

Falta de 
privacidade. 

Privacidade 

Existência ou 
não de 

esquadrias 
(portas e 
janelas) 

Fonte: Visita de Campo 10/08/2007 

A falta de privacidade devido à ausência de portas é uma realidade de todas as moradias 

investigadas. A privacidade está relacionada à conservação da vida íntima e não se refere 

apenas aos banheiros, como também aos quartos, onde os inquilinos podem realizar atividades 
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privadas. Quanto aos quartos, foram questionadas as dimensões e a falta de privacidade, 

devido ao número de pessoas que utilizam o ambiente. Tal aspecto acaba gerando uma alta 

densidade nos ambientes. No caso da vila 6, a composição família é formada por: chefe da 

família, esposa, três filhos e quatro netos. A moradia é composta por uma sala de estar, 

cozinha, serviço, banheiro e apenas um quarto. (Ver Ilustração 48.) 

 
Ilustração 48: Planta Baixa tipo da vila C 

Fonte: Levantamento de campo- 5/9/2005 

Percebe-se que, dependendo do tamanho do grupo familiar e das características ambientais, é 

gerado segundo Cordeiro (2005), um congestionamento espacial. São necessidades 

dimensionais que acabam afetando o bem-estar dos inquilinos. Esses espaços não são 

projetados prevendo a quantidade de pessoas que irão habitar. A ausência de esquadrias 

(portas e janelas) deve-se à redução do custo do projeto dessas moradias, o que acaba 

prejudicando também o bem estar dos usuários.  

O desconforto térmico foi um aspecto observado. Os inquilinos nem sempre relacionam essa 

situação à falta de abertura ou ao mau posicionamento das aberturas de entrada e saída de ar, 

no entanto esse é um aspecto preponderante para a obtenção do seu conforto térmico.  Outro 

aspecto observado é que as habitações analisadas possuem no máximo uma abertura em um 

único cômodo, ou seja, os outros ambientes não são privilegiados quanto à ventilação, 

iluminação natural ou até mesmo exaustão do ar. Para os inquilinos não há desconforto pela 

falta de iluminação natural, pois a energia elétrica resolve todas essas questões. 

Em outros ambientes nos quais são estabelecidos o convívio familiar (ambiente familiar), 

local de estudo (ambiente pessoal) e relações sociais (ambientes sociais) foram observadas as 

seguintes questões abaixo. 
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Tabela 6: Declaração dos inquilinos quanto aos espaços sociais. 

Declarações mais marcantes dos 
inquilinos quanto à avaliação da 
moradia  

Problema 
encontrado pelos 

inquilinos 

Classificação 
quanto aos 

critérios  

Indicadores 
de 

habitabilidade 

“O sufoco é quando chove...molha 
a sala porque não tem laje.”( 
Inquilina da vila D) 

Desconforto causado 
pelo problema 

construtivo 

Técnico 
construtivo 

Tipo de 
coberta 

“ A sala é pequena, a gente come 
lá....ficamos sentados na cadeira e 
outros ficam no chão mesmo” 
(Inquilina da vila D) 

Espaço mal 
dimensionado e 
adensamento. 

Dimensionamento/ 
Funcionalidade  

Densidade 
(m²/hab) 

A
m

bi
en

te
 f

am
ili

ar
, p

es
so

al
 e

 s
oc

ai
l:

 a
 s

al
a 

“A minha família não pára em 
casa. Eu, quando fico em casa com 
os meus netos, não gosto da falta 
de espaço. É muito pequeno.” 
(Inquilina do “condomínio” 2) 

Falta de espaço 

 

 

Dimensionamento/ 
Funcionalidade 

 

Densidade 

(m²/hab) 

Fonte: Visita de Campo 10/08/2007 

Nessas confirmações, retoma-se o problema da falta de espaço para comportar as pessoas que 

usufruem desses ambientes. Aparece uma nova questão: os problemas construtivos da 

moradia. As cobertas de todas as residências são em madeira e muitas vezes são projetadas 

incorretamente, o que acaba provocando infiltrações na moradia. Foi possível perceber 

também algumas rachaduras nas paredes.  

Os problemas mencionados pelos inquilinos sobre a unidade física parecem estar relacionado 

às seguintes questões: espaços mal dimensionados, desconforto térmico, falta de privacidade e 

problemas estruturais. Quando se questiona sobre o que agrada ou desagrada na casa, as 

respostas foram as apresentadas abaixo. 

Tabela 7: Declaração dos inquilinos quanto à aparência da casa 

Declarações mais marcantes dos 
inquilinos quanto à avaliação da 
moradia  

Problema 
encontrado pelos 

inquilinos 

Classificação 
quanto aos 

critérios  

Indicadores de 
habitabilidade 

A casa é muito feia, todas são 
iguais...O proprietário não deixa pintar 
de outra cor, tem que ser tudo branco. 
(Inquilina do “condomínio” 5). 

Padronização da 
fachada 

Estética 
Tipo de fachada 

da casa 

Não gosto do piso da casa ..é feio esse 
cimento. Se eu tivesse uma casa, 
colocaria cerâmica nela toda. (Inquilina 
da vila A) 

O piso da casa não 
ser de cerâmica. 

Estética 

 

Tipo de 
revestimento do 

piso 

Fonte: Visita de Campo 10/08/2007 

É interessante notar que, por mais questionável que tenha sido o dimensionamento das 

moradias, aspecto esse retomado na fala do morador, aparece outra questão: a estética. A 

padronização da fachada existente em todas as residências dos “condomínios” parece 
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incomodar alguns inquilinos. Como o proprietário impõe normas para que o morador não 

interfira na constituição física das moradias, alguns se sentem chateados por não poderem 

modificar suas fachadas, seja com uma nova pintura ou novo revestimento.  

Outro aspecto que incomoda é o tipo de revestimento no piso da residência. Alguns 

entrevistados, que possuem revestimento de cerâmica nos pisos, declararam que esses 

revestimentos foram colocados por eles mesmos, pois os “proprietários” não estão 

preocupados com essas questões. O curioso é que os inquilinos, mesmo pagando seus 

aluguéis, passam a investir com essas reformas, como se as moradias fossem suas. A partir 

desses fatos, constatou-se que alguns inquilinos estão se apropriando desses espaços de 

moradia, ao zelar e cuidar de cada cantinho da casa, seja colocando um arranjo de flores na 

sala ou no cantinho da parede, cortinas floridas, objetos de coração pendurados pelas paredes 

e quadros nas paredes. (Ver Ilustrações 49, 50 e 51.) 

   

  
Ilustrações 49, 50 e 51: As salas das habitações da vila C, “condomínio” 10 e vila A. 

Fonte: Visita de Campo 14/08/2007 

Durante as entrevistas foi possível perceber a ausência de um espaço para atividades 

domésticas nas moradias. Esse espaço é o quintal, conforme pode ser observado abaixo. 
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Tabela 8: Declarações dos inquilinos quanto a necessidade de ter mais cômodo 

Declarações mais marcantes dos 
inquilinos quanto à avaliação da 

moradia 

Problema encontrado 
pelos inquilinos 

Classificação 
quanto aos 

critérios 

Indicadores de 
habitabilidade 

“Não tem um quintal para lavar roupa. A 
gente lava roupa no banheiro.... Tento 
lavar o banheiro para ficar higiênico 
porque a gente também toma banho lá” 
(Inquilina da vila D). 

Falta de espaço para 
realizar atividade 

doméstica (lavar roupa). 
Problemas de salubridade 

do ambiente. 

Função 

 

Quantidade de 
cômodos 

relacionada aos 
ambientes: sociais, 

íntimos e de serviço. 

 

“Eu queria mesmo era ter um quintal 
para fazer meus serviços de casa, para   
plantar verdura e criar galinha” 
(Inquilina do “condomínio” 1). 

Necessidade de ter um 
quintal 

Função 

Quantidade de 
cômodos 

relacionada aos 
ambientes: sociais, 

íntimos e de serviço. 

“Deveríamos ter um quintal para 
lavarmos as nossas roupas em nossa 
própria casa.” (Inquilina do 
“condomínio” 2) 

Falta de espaço para 
realizar atividade 

doméstica (lavar roupa).  
Função 

Quantidade de 
cômodos 

relacionada aos 
ambientes: sociais, 

íntimos e de serviço. 

A gente estende nossa roupa na frente da 
casa...mostrando nossas roupas íntimas” 
(Inquilina do “condomínio” 2) 

Falta de espaço e de 
privacidade. 

Função 

Quantidade de 
cômodos 

relacionada aos 
ambientes: sociais, 
íntimos e de serviço 

Fonte: Visita de Campo 14/08/2007 

A ausência de um espaço para atividade doméstica permite que alguns utilizem outros 

espaços não apropriados para lavar suas roupas, como é o caso dos inquilinos da vila 7, que 

utilizam os banheiros. O tanque comunitário, presente em alguns “condomínios”, é 

questionado por alguns inquilinos, pois, ao lavar suas roupas nesses tanques e estendê-las na 

frente das suas casas, eles se sentem constrangidos. Tendo um quintal nas suas casas, eles 

poderiam lavar e estender as roupas, não necessitando expô-las aos outros vizinhos nos varais 

coletivos, preservando assim a sua vida íntima.  

Os inquilinos questionam o desconforto térmico dentro das suas casas e começam a descrever 

como eles gostariam que fossem seus espaços de morar. 
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Tabela 9: Declarações dos inquilinos quanto aos espaços de encontro. 

Declarações mais marcantes dos 
inquilinos quanto à avaliação da 
moradia  

Problema encontrado pelos 
inquilinos 

Classificação 
quanto aos 

critérios  

Indicadores de 
habitabilidade 

“A gente conversa na frente da vila...os 
meninos brincam nestes becos porque 
não tem espaço para brincar...”( 
Inquilina do “condomínio” 1) 

Falta de espaços para lazer 
(crianças brincarem e 

estabelecer relações sociais) 
Sociabilidade 

 

Área dos 
espaços livres 

(atividades 
recreativas)  

 

“Apesar do mau cheiro a frente da vila é 
o local onde conversamos e encontramos 
os vizinhos. O que eu gosto de morar 
aqui é porque confio nos vizinhos, em 
olhar a casa quando eu não estou. Eu 
cuido dos filhos deles também”. 
(Inquilina da vila D) 

Ausência de local para 
estabelecer as relações sociais. 

Aspecto positivo: relações de 
solidariedade 

Sociabilidade 

Àrea dos 
espaços livres 

(atividades 
recreativas)  

“Ficar conversando na porta ou deixando 
os meninos brincando aí na frente pode 
ser perigoso pelos maloqueiros. Quando 
saímos trancamos tudo, porque não tem 
um portão que a gente veja quem entra e 
quem sai”. (Inquilina da vila B) 

Insegurança Segurança 
Existência ou 
não de portão 

Fonte: Visita de Campo 14/08/2007 

Um aspecto que chamou atenção nesses depoimentos foram as relações de solidariedade 

estabelecidas pelos inquilinos. Muitos relatam as relações de amizade, quando um vizinho 

está doente e o outro se solidariza ao se dispor a cuidar das crianças ou até mesmo ao doar 

uma xícara de açúcar quando falta na despensa de casa. 

As relações sociais se dão nos espaços livres que passam também a ser questionados pelos 

inquilinos das vilas. Estes não oferecem condições seja de infra-estrutura como de áreas 

maiores para atividades recreativas e de sociabilização. Percebe-se o quanto eles se sentem 

inseguros sob o ponto de vista da segurança pública, chegando até a questionar a ausência de 

portões na vila. Outro aspecto ressaltado é a falta de espaços confortáveis para receber os 

amigos. Os inquilinos passam a descrever ambientes do interior da casa onde possam se sentir 

confortáveis, protegidos dos olhares do público, onde as crianças possam brincar mais 

livremente, conversar com os vizinhos, onde eles possam ter um contato com a natureza e 

realizar o cultivo de hortifrutigranjeiro. Esses locais são os quintais, bastante citados nas 

entrevistas. O interessante é que todos os inquilinos, tanto das vilas quanto dos 

“condomínios”, tinham esses mesmos desejos. Tal fato parece ser justificado pelas 

características das habitações do próprio loteamento, que são grandes chácaras e sítios que 

possuem uma extensa área no fundo do lote onde são realizadas essas atividades.  
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Após toda essa análise, foi possível observar uma relação existente entre algumas variáveis 

independentes da configuração físico-espacial com os critérios de habitabilidade e os 

indicadores de habitabilidade (vista no subitem 7.4). 

Tabela 10: Relações entre as variáveis independentes da configuração físico-espacial, os critérios e indicadores 

de habitabilidade 

Variáveis independentes da 
configuração físico-espacial  

Critérios de 
habitabilidade 

Indicadores de 
habitabilidade 

Tipo de fachada,  

Estética; Tipo de revestimento 
do piso  

Estrutura física 

Técnico construtivo Tipo de coberta, 
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5.3 Vilas e “condomínios”: avaliação da habitabilidade na perspectiva dos inquilinos 

 

 

Após definir as variáveis da configuração físico-espacial, os critérios e indicadores de 

habitabilidade, realizou-se a pesquisa a partir dessas informações, visando à avaliação 

qualitativa (muito ruim, ruim, regular, bom e muito bom) dos inquilinos quanto aos espaços 

interiores da moradia e os espaços livres dos “condomínios” e vilas.  

Foram escolhidas algumas questões que estavam relacionadas aos indicadores. Por exemplo, 

para avaliar os cômodos da moradia, as perguntas estavam relacionadas: à área (quantidade de 
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cômodos e densidade); ventilação e iluminação natural (existência ou não de aberturas e 

esquadrias), revestimento do piso, parede e condições da coberta (tipo de revestimento do piso 

e coberta). Quanto à unidade habitacional, foram questionados em relação à fachada da casa 

(tipo de fachada) e à sua segurança (existência ou não de portão). Em relação à vila e aos 

“condomínios”, no sentido de conjunto de unidades habitacionais, os quesitos estavam 

relacionados à sua fachada (tipo de fachada), à segurança (existência ou não de portão), a 

espaços de encontro com os vizinhos e a espaços para as crianças brincarem (área dos espaços 

livres). 

Para avaliar os quartos das residências das vilas e dos “condomínios”, o quesito tamanho foi 

considerado ruim por 50% dos inquilinos entrevistados. (Ver Ilustrações 52 e 53.) A área, 

como já vimos no subitem anterior, foi a mais questionada pelos inquilinos nos seus espaços 

de morar. A ventilação natural foi avaliada como ruim por 62,5% dos entrevistados das vilas. 

(Ver Ilustração 52.) Já nos “condomínios” houve um empate nas distintas avaliações: 41,67% 

dos entrevistados consideraram a ventilação natural ruim e este mesmo valor, 41,67% achou-a 

boa, (Ver Ilustração 53.) No entanto, é importante destacar que 8,33% dos entrevistados dos 

“condomínios” avaliaram a ventilação dos quarto como muito boa. Esse resultado permitiu 

interpretar que os quartos nos “condomínios” parecem promover maior conforto térmico 

comparado aos quartos das vilas. Quanto à iluminação natural nos quartos, tanto os inquilinos 

das vilas quanto os dos “condomínios” a avaliaram como ruim, com percentuais na ordem de: 

62,5% e 41,67%. (Ver Ilustrações 52 e 53.) Esse dado confirma o que já era esperado, pois 

apenas a residência da vila D possui janela no cômodo e as residências dos “condomínios” 1, 

3 e 5 possuem aberturas, o que acabou gerando um percentual menor e insatisfação 

comparada às vilas. Em relação à avaliação do piso, parede e coberta, os resultados foram 

bastante distintos. Cerca de 50% dos inquilinos das vilas entrevistados consideraram o piso 

ruim, no entanto a parede foi considerada boa com o mesmo valor -50%. (Ver Ilustração 52.) 

A insatisfação com o piso foi observada também nos depoimentos, onde muitos reclamaram 

do cimento batido. Houve um empate na opinião quanto à coberta, onde 37,5% a consideram 

ruim e 37,5% a consideram boa. (Ver Ilustração 52.) Os dados obtidos na entrevista com os 

inquilinos dos “condomínios” foram surpreendentes, pois 58,33% dos entrevistados avaliaram 

o piso como bom, 75% a parede como boa, sendo a coberta a única avaliada como ruim, 

alcançando o percentual de 41,67%. (Ver Ilustração 53.) Um dos aspectos de eles terem 

avaliado o revestimento como bom deve-se à reforma que muitos realizaram para 

implementar as cerâmicas nos pisos e pintar suas paredes.  
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Vilas: Quarto 1
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Ilustração 52: Avaliação qualitativa dos inquilinos das vilas quanto aos 

indicadores de habitabilidade nos quartos  
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Ilustração 53: Avaliação qualitativa dos inquilinos dos “condomínios” quanto 

aos indicadores de habitabilidade nos quartos 
 

Ao avaliar os banheiros, se pôde observar um maior conflito nas opiniões dos entrevistados 

das vilas e dos “condomínios”. Cerca de 50% dos inquilinos das vilas entrevistados 

consideraram o tamanho bom, enquanto nos “condomínios” 66,67% avaliaram como ruim. 

Um dos aspectos que demonstram essa avaliação é a reforma realizada pelo morador da casa 

34 do condomínio 2, o qual mesmo reduziu a área do banheiro a fim de construir um quarto. 

(Ver Ilustrações 54 e 55.) 

 
Ilustração 54: Disposição das residências no lote do “condomínio” 2 
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Ilustração 55: As casas (24, 34 e 8) do “condomínio” 2 analisadas na pesquisa 

 

Quanto à ventilação natural, 50% dos entrevistados das vilas avaliaram como ruim, já os 

entrevistados dos “condomínios” empataram suas opiniões com o valor de 33,33% nos itens 

ruim e regular. (Ver Ilustrações 56 e 57.) O banheiro não provê de nenhum tipo de abertura, o 

que é necessário para a exaustão do ar, e assim promover a salubridade do ambiente.  O piso 

foi avaliado como ruim por 50% dos entrevistados das vilas, enquanto nos “condomínios” 

41,67% o consideram bom, devido às suas intervenções, implementando as cerâmicas. (Ver 

Ilustrações 56 e 57.) Em relação à parede e a coberta, tanto os inquilinos das vilas quanto os 

dos “condomínios” tiveram a mesma opinião, sendo a parede avaliada como boa com os 

percentuais de 50% e 58,33% e a coberta como ruim alcançando percentual de 50% e 41,67%. 

(Ver Ilustrações 56 e 57.) As paredes, apesar de os entrevistados das vilas não terem realizado 

nenhum tipo de intervenção, como a pintura, se encontram em um bom estado de 

conservação. 
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Ilustração 56: Avaliação qualitativa dos inquilinos das vilas quanto aos 

indicadores de habitabilidade nos banheiros 



 91 

Condomínios: BWC
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Ilustração 57: Avaliação qualitativa dos inquilinos dos “condomínios” quanto 

aos indicadores de habitabilidade nos banheiros 
 

Sobre a cozinha, a opinião dos entrevistados das vilas e dos “condomínios” apenas diverge no 

quesito parede e se assemelha quanto à coberta. Quanto ao tamanho, 50% dos entrevistados 

das vilas opinaram como bom, enquanto 75% dos entrevistados dos “condomínios” tiveram 

uma opinião contrária, achando-o ruim. (Ver Ilustrações 58 e 59.) No quesito ventilação 

natural, houve um empate de opinião dos entrevistados das vilas, onde 37,5% a consideram 

regular e 37,5% a consideram boa. (Ver Ilustração 58.) Cerca de 58,33% dos entrevistados 

dos “condomínios” têm uma opinião positiva sobre a ventilação natural, considerando-a boa. 

(Ver Ilustração 59.) Talvez esse dado referente aos “condomínios” possa ser explicado pelo 

fato de as cozinhas estarem próximas ao quintal, e assim as aberturas de acesso ao quintal 

permanecerem sempre abertas. Quanto à iluminação natural, os resultados devem-se à 

existência dessas aberturas voltadas para o quintal, pois cerca de 50% dos entrevistados das 

vilas opinaram como regular, enquanto 50% dos entrevistados dos “condomínios” avaliaram 

como boa. (Ver Ilustrações 58 e 59.) No quesito piso, houve um empate na avaliação dos 

inquilinos das vilas, onde 37,5% avaliaram como ruim e 37,5% avaliaram como bom, 

havendo assim um “conflito de opinião”. (Ver Ilustração 58.) Em relação à parede e à coberta, 

os entrevistados das vilas e condomínios realizaram o mesmo julgamento, avaliando como 

boas as paredes (50% e 66,67%) e como ruim a coberta, com os seguintes percentuais: 50% e 

50%. (Ver Ilustrações 58 e 59.) Alguns inquilinos relataram problemas com infiltrações 

também na cozinha.  
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Ilustração 58: Avaliação qualitativa dos inquilinos das vilas quanto aos 

indicadores de habitabilidade na cozinha. 
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Ilustração 59: Avaliação qualitativa dos inquilinos dos “condomínios” quanto aos 

indicadores de habitabilidade na cozinha. 
 

Em relação à sala, percebeu-se o quanto a opinião dos entrevistados das vilas e dos 

“condomínios” foi semelhante.  O tamanho foi considerado bom por 50% dos inquilinos das 

vilas e por 41,67 % dos inquilinos dos “condomínios”. (Ver Ilustrações 60 e 61.) Quanto aos 

aspectos que interferem no conforto térmico e lumínico (ventilação e iluminação natural), os 

entrevistados das vilas consideraram bons com a respectiva porcentagem de 50% para os dois 

quesitos, enquanto 83,33% dos entrevistados dos “condomínios” consideraram a ventilação 

boa e 66,67% a iluminação natural boa. (Ver Ilustrações 60 e 61.) Esse julgamento deve-se à 

existência de aberturas nas salas das vilas A e B e no condomínio 2. Quanto ao piso, parede e 

coberta, a opinião e os percentuais foram semelhantes dos inquilinos das vilas e dos 

“condomínios”. O piso e a coberta foram considerados ruins por 50% dos entrevistados das 

vilas e condomínios. (Ver Ilustrações 60 e 61.) Mesmo os inquilinos dos condomínios 

realizando as reformas, implementando cerâmicas nas moradias, estes parecem insatisfeitos 

com as existentes atualmente e sempre pensam em colocar outra que seja “mais bonita”, já 
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que é nesse ambiente onde recebem as visitas. Cerca de 50% dos entrevistados das vilas 

consideraram a parede boa e 66,67% dos entrevistados dos “condomínios” também tiveram o 

mesmo julgamento. (Ver Ilustrações 60 e 61.)  

Vilas: Sala

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Tamanho Vent.ilação Luz  natural Piso Parede Coberta

Quesitos

P
er

ce
n

tu
al

Muito Ruim

Ruim

Regular

Bom

Muito Bom

 
Ilustração 60: Avaliação qualitativa dos inquilinos das vilas quanto aos indicadores de 

habitabilidade na sala 
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Ilustração 61: Avaliação qualitativa dos inquilinos dos “condomínios” quanto aos 

indicadores de habitabilidade na sala. 
 

Após a discussão dos dados qualitativos dos cômodos os inquilinos foram questionados a 

respeito da unidade habitacional. No questionamento sobre a fachada da casa, 62,5% dos 

entrevistados das vilas a consideraram boa, enquanto os entrevistados dos “condomínios” 

ficaram entre regular (33,33%) e boa (33,33%). (Ver Ilustrações 62 e 63.) Esses dados 

parecem comprovar uma maior insatisfação dos inquilinos dos “condomínios” quanto à 

estética da fachada da casa, quando comparados aos inquilinos das vilas. Quanto à segurança 

da casa, percebeu-se que 62,5 % dos entrevistados das vilas a consideraram ruim, enquanto 

houve um empate nos “condomínios” entre aqueles que opinaram como boa (41,67%) e ruim 

(41,67%). (Ver Ilustrações 62 e 63.) A questão da segurança esteve presente em vários 

depoimentos dos entrevistados, e os dados acima demonstram o quanto os inquilinos das vilas 
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se sentem inseguros. Esse fato pode ser explicado por eles associarem a segurança à 

existência de muros, como nos “condomínios”. Isso ficou explícito em vários depoimentos 

dos inquilinos. Em relação à fachada das vilas e dos “condomínios”, tanto os entrevistados 

das vilas quanto os dos “condomínios” a consideraram boa, com percentuais de: 50% e 

66,67%. (Ver Ilustrações 62 e 63.) No questionamento sobre o número de cômodos da 

moradia, os resultados das entrevistas foram iguais, pois cerca de 50% dos inquilinos das vilas 

e dos “condomínios” o acham ruim. (Ver Ilustrações 62 e 63.) Esses dados confirmam os 

resultados do item “uso”, sobre a necessidade de haver mais cômodos tanto para acomodar 

melhor os familiares, quanto para realizar outras atividades, como: estudar e realizar os 

serviços domésticos (tanque).  
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Condomínios: A unidade habitacional
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Ilustração 62: Avaliação qualitativa dos 
inquilinos das vilas quanto aos indicadores de 
habitabilidade da unidade habitacional. 

Ilustração 63: Avaliação qualitativa dos inquilinos dos 
“condomínios” quanto aos indicadores de habitabilidade 
da unidade habitacional. 

 

Questionou-se também sobre a segurança, os espaços de encontro e os espaços para as 

crianças brincarem nas vilas e “condomínios”. No quesito segurança, os entrevistados das 

vilas ficaram entre ruim com 42,86% e regular com o mesmo percentual. (Ver Ilustração 64.) 

Cerca de 41,67% dos entrevistados dos “condomínios” a consideraram boa. (Ver Ilustração 

65.) Esse resultado demonstra explicitamente o contraste de opinião entre os inquilinos das 

vilas e os “condomínios”, já que os inquilinos das vilas se sentem inseguros por não estarem 

cercados pelos muros. O espaço destinado ao encontro com os vizinhos foi considerado ruim 

por 71,43% dos entrevistados das vilas, enquanto 50% dos entrevistados dos “condomínios” o 

avaliaram como bom. (Ver Ilustrações 64 e 65.) Esse resultado demonstra também o que foi 

relatado nos depoimentos, e os dados acabam reafirmando o descontentamento dos inquilinos 

das vilas com as características dos espaços livres (não serem calçados e terem esgotos a céu 

aberto). Os espaços para as crianças brincarem foram considerados ruins tanto pelos 

inquilinos das vilas como dos “condomínios”, com percentuais de: 62,5% e 41,67%. (Ver 

Ilustrações 64 e 65.) Observa-se que, apesar dos “condomínios” terem seus espaços livres 
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“mais bem cuidados” se comparados aos das vilas, seus inquilinos sentem a necessidade de ter 

espaços recreativos para as crianças.  
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Ilustração 64: Avaliação qualitativa dos inquilinos 
das vilas quanto aos indicadores de habitabilidade  

do conjunto da moradia. 

Ilustração 65: Avaliação qualitativa dos 
inquilinos dos “condomínios” quanto aos 

indicadores de habitabilidade do conjunto da 
moradia 

 

Mesmo após a avaliação qualitativa dos espaços da moradia a partir dos quesitos, buscou-se 

também conhecer o julgamento dos inquilinos sobre a questão de esses espaços atenderem às 

suas necessidades humanas.  

Todos os cômodos (quarto, banheiro, cozinha e sala) não atendem às necessidades dos 

inquilinos entrevistados das vilas e dos “condomínios”. Como nem todas as moradias 

possuem quintal, os resultados sem resposta na avaliação desse cômodo alcançaram um 

percentual de 50 % tanto em relação aos inquilinos das vilas como em relação aos dos 

“condomínios”. (Ver Ilustrações 66 e 67.) Os espaços livres, a fachada da casa e a fachada da 

vila e dos “condomínios” não foram avaliados por alguns inquilinos. (Ver Ilustrações 66 e 

67.) Esses espaços, segundo os entrevistados das vilas, não atendem às suas necessidades, no 

entanto cerca de 50% dos entrevistados dos “condomínios” têm uma opinião contrária, acham 

que esses espaços atendem às suas necessidades. (Ver Ilustração 67.) 
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Ilustração 66: Avaliação dos inquilinos das vilas: se os cômodos atendem as suas necessidades 
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Ilustração 67: Avaliação dos inquilinos dos “condomínios”: se os cômodos atendem as suas necessidades 
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5.4 Uma discussão sobre a avaliação dos inquilinos quanto à habitabilidade 

 

 

Após essa série de análises, pôde-se tecer algumas conclusões sobre a opinião dos inquilinos 

quanto às suas condições de habitabilidade. Primeiramente, ao realizar a investigação sobre o 

que mais os incomoda nos espaços da moradia, constatou-se o quanto alguns elementos da 

configuração físico-espacial, influenciam na habitabilidade. A partir dos elementos da 

configuração físico-espaciais mais citados pelos entrevistados como: a área e o número de 

cômodos, o conforto térmico, a condição estrutural da coberta, a fachada da casa e da vila 

/condomínio, a segurança da casa e da vila/condomínio, é que foi realizada uma avaliação 

qualitativa com os inquilinos. 

O aspecto área foi o mais questionado pelos entrevistados tanto das vilas quanto dos 

“condomínios”. Esse quesito foi avaliado pelos inquilinos como ruim nos quartos das vilas e 

nos quartos, banheiro, cozinha e quintal das residências dos “condomínios”.  No entanto, 

constatou-se que poucas moradias possuem um quintal.  

Ao questionar sobre o número de cômodos, tanto os inquilinos das vilas como os dos 

“condomínios” avaliaram como ruim. Tal fato deve-se à própria composição familiar que 

passa a se “adpatar” aos espaços existentes. Essa condição parece provocar uma alta 

densidade em alguns cômodos, acabando por afetar a função do espaço, que passa a ser 

adaptado a outras necessidades, como também o conforto e o bem-estar dos seus inquilinos. 

Essa condição pode prejudicar as atividades básicas do cotidiano dos seus inquilinos como a 

de se alimentar, dormir, descansar, ter seu lazer e trabalhar, ou seja, satisfazer suas 

necessidades humanas.  Um fato importante a se ressaltar é que algumas questões foram 

citadas também pelos inquilinos sobre os cômodos como: o conforto térmico (a condição da 

ventilação e iluminação natural desses espaços), o revestimento do piso e parede, como 

também a coberta.  

A ventilação natural foi avaliada como ruim apenas nos quartos das vilas e nos banheiros dos 

“condomínios”. A iluminação natural, segundo os inquilinos das vilas, parece comprometer 

apenas os quartos, enquanto nos “condomínios”, além dos quartos, o outro cômodo 

considerado ruim foi o banheiro. Esse resultando foi bastante curioso, pois em todas as 

residências pesquisadas foi constatada a existência de no máximo um cômodo com janela 

baixa em cada moradia, o que poderia gerar um desconforto térmico em quase todos os 
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cômodos. No entanto, os resultados apontam que apenas poucos cômodos possuem uma 

ventilação e iluminação natural considerada ruim e que provoca um desconforto térmico e 

lumínico aos usuários. Esse fato talvez possa ser explicado pela falta de conhecimento dos 

inquilinos sobre o que poderia gerar maior conforto térmico, ou seja, o posicionamento dos 

cômodos (nascente e poente) e os estratégicos posicionamentos das aberturas de entrada e 

saída de ar. 

Os resultados das condições dos pisos e paredes também foram interessantes. O piso foi 

julgado como ruim em todos os cômodos pelos inquilinos das vilas, enquanto nos 

“condomínios” apenas o piso da sala foi considerado bom. A condição da parede foi avaliada 

como boa pelos entrevistados das vilas e “condomínios”.  Esses quesitos que estão 

relacionados à estética foram questionados principalmente pelos inquilinos das vilas, o que 

permite interpretar que os inquilinos dos “condomínios” se sentem satisfeitos nesse quesito. A 

coberta foi considerada ruim tanto pelos entrevistados dos “condomínios”, quanto os das 

vilas, devido à existência de pingueiras nos períodos chuvosos, o que acaba comprometendo o 

uso de alguns cômodos da casa.  

A fachada da casa incomodava quanto ao seu revestimento tanto nas vilas como nos 

“condomínios”, e os “proprietários” não permitem qualquer intervenção na sua aparência. Um 

dado que veio a contradizer essa afirmação foi quando os inquilinos avaliaram que a fachada 

da sua casa e da frente dos “condomínios” e vilas era boa. Mesmo assim, foi observado que a 

estética da fachada das residências e dos espaços internos é um quesito importante para os 

inquilinos na qualidade das suas moradias.  

Ao questionar sobre a frente dos conjuntos dessas habitações, ou seja, das vilas e dos 

“condomínios”, foi observado que os inquilinos dos “condomínios” continuavam a se 

incomodar com o revestimento do muro da frente do conjunto, enquanto os inquilinos das 

vilas questionavam pela não-existência de um portão que pudesse controlar o acesso a essas 

vilas. A segurança aparece como uma questão que preocupa os entrevistados das vilas cuja 

maioria avaliou como ruim. Os inquilinos parecem relacionar essa questão à existência de um 

portão ou também ao desejo de torná-la mais semelhante a um condomínio e assim adquirir 

certo “status social”.  

Quanto aos espaços de lazer e recreação, as áreas dos espaços livres, foram avaliados os 

espaços de encontro com os vizinhos e os espaços de recreação. Esses espaços, foram 

considerados ruins apenas pelos inquilinos das vilas, dado que confirma o incômodo que eles 

sentem quanto aos buracos, lamas e mau cheiro dos esgotos a céu aberto nesses espaços 
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livres. Nos “condomínios” esses espaços são calçados e pôde-se observar o quanto seus 

usuários usufruem esses espaços para a sociabilização e recreação.  

Quando foi questionado se esses espaços atendiam às necessidades dos inquilinos, o resultado 

foi surpreendente, pois os entrevistados das vilas julgaram que todos os espaços não atendem 

às suas necessidades. No entanto, foi constatado que os entrevistados dos “condomínios” 

avaliaram com um maior percentual de rejeição os espaços como: banheiro, cozinha e sala pó 

não atenderem às suas necessidades, quando comparados aos entrevistados das vilas. Já os 

espaços livres, a frente da casa e a frente dos “condomínios” atendem às necessidades dos 

inquilinos dos “condomínios”. Interpreta-se, então, que os entrevistados dos “condomínios” 

estão mais insatisfeitos com os seus cômodos (espaços internos) comparados aos 

entrevistados das vilas, no entanto estão mais satisfeitos com os espaços externos (espaços 

livres, fachada da casa e fachada do condomínio), devido ao bom estado de conservação das 

fachadas, pelo calçamento dos espaços livres e por estar cercado pelos muros.  

A partir das informações descritas, pode-se identificar os elementos da configuração físico-

espacial das vilas e dos “condomínios” periurbanos de Maceió (AL) que influenciam nas 

condições de habitabilidade segundo seus inquilinos. (Ver Ilustração 68.) 

Ilustração 68: Relação entre habitabilidade e os indicadores. 

  
Fonte: Produção própria 
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Constatou-se sua influência na habitabilidade ao perceber o comprometimento na privacidade, 

segurança, nas trocas sociais e afetivas, bem como atividades básicas do seu cotidiano, como 

a de se alimentar, dormir, descansar, ter seu lazer e trabalhar, ou seja, satisfazer suas 

necessidades humanas.  Um aspecto bastante positivo constatado na pesquisa através do relato 

dos inquilinos é o quanto essas habitações coletivas (vilas e “condomínios”) promovem 

ambientes de sociabilização e trocas afetivas, seja no interior das suas moradias, seja no 

exterior (espaços livres). 
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CONCLUSÃO 

 

 

Ao longo desta dissertação, pode-se perceber como o estudo das condições de habitabilidade é 

algo complexo. Apesar de toda complexidade, compreende-se o quanto cada elemento da 

configuração físico-espacial das moradias é determinante para alcançar níveis de 

habitabilidade satisfatórios nas vilas e “condomínios” periurbanos de Maceió-AL. 

Os elementos da configuração físico-espacial que resultaram nos indicadores de 

habitabilidade para vilas e “condomínios” do loteamento Simol em Maceió-AL e afetam na 

qualidade da moradia foram: a quantidade de cômodos e a densidade; a existência ou não de 

esquadrias; a área dos espaços livres e a existência ou não de portão nas vilas e 

“condomínios”; o tipo de fachada, de coberta e revestimento do piso. Para os inquilinos das 

vilas e “condomínios”, o determinante na qualidade dos espaços de morar é sua privacidade, 

seu bem-estar, o uso adequado dos espaços de moradia, seu conforto, o convívio social e sua 

segurança. Esses elementos foram denominados critérios de habitabilidade para análise.  

Com essas informações, constatou-se como os elementos da configuração físico-espacial da 

moradia influenciavam nas condições de habitabilidade segundo os inquilinos.  Percebeu-se 

que o tipo de fachada, de coberta e o revestimento do piso eram considerados pelos moradores 

no momento da sua percepção sobre as condições de conforto e a qualidade estética dos 

espaços de moradia. A quantidade de cômodos (sociais, íntimos e de serviço) e a densidade 

afetavam o conforto, o bem-estar e o uso dos espaços de moradia. Em relação à existência ou 

não de esquadrias, constatou-se o comprometimento não só da privacidade, mas também do 

conforto dos inquilinos. O último aspecto foi em relação à área dos espaços livres e à 

existência ou não de portão nas vilas e “condomínios”, influenciando no convívio social e na 

segurança dos inquilinos.  

Outra informação obtida na investigação refere-se à avaliação dos inquilinos sobre a 

configuração físico-espacial da moradia e o atendimento às suas necessidades. Em relação 

aos cômodos, os inquilinos das vilas e dos “condomínios” afirmaram que não atendem às suas 

necessidades. No entanto, os inquilinos dos “condomínios” parecem mais incomodados com 

os espaços internos da moradia que os inquilinos das vilas. Ao se tratar dos espaços externos, 

a opinião se inverte: os inquilinos dos “condomínios” estão mais satisfeitos com os espaços 

livres, fachada da casa e do condomínio, que os inquilinos das vilas.  
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Um dos aspectos percebidos na análise é o desejo dos inquilinos das vilas de ter seus espaços 

livres semelhantes aos dos “condomínios”. Suas moradias deveriam ser cercadas por muros, 

com portões para controlar o acesso dos visitantes e amplos espaços livres calçados para as 

crianças e adultos usufruírem como área recreativa. As fachadas desses muros deveriam ser 

bem cuidadas, assim como as das suas casas, aparentando uma melhor “estética” que a 

encontrada atualmente. Para os inquilinos das vilas, essas características encontradas nos 

“condomínios” são um privilégio e expressam certo “status social”.  

Os inquilinos dos “condomínios” parecem também se preocupar com a estética das suas 

moradias. Alguns se incomodam com o fato de todas as residências terem sua fachada 

padronizada, com a mesma pintura e seqüência de portas e janelas, segundo a exigência do 

dono do condomínio, que, como vimos nos capítulos anteriores, ocupou ilegalmente o 

loteamento para construir casas para aluguel. O dimensionamento reduzido dos espaços 

(área), seja no interior da moradia (cômodos), seja no seu exterior (espaços livres), foi 

questionado pela maioria dos inquilinos dos “condomínios”. Segundo os mesmos, essas 

características físicas acabam incomodando e limitando o uso desses espaços.  

Os resultados demonstram uma consciência dos inquilinos quanto aos seus problemas e 

carências nos espaços de morar. Constatou-se também que, apesar de os mesmos terem uma 

condição sócio-econômica inferior à população de média e alta renda, possuem semelhanças 

quanto aos questionamentos e aspirações de ter uma melhor condição de moradia. Usufruir 

habitações com qualidade não deveria ser privilégio apenas de uma minoria da população, 

pois, independente da hierarquia social, todo ser humano almeja ter moradia digna e que 

atenda aos seus anseios. 

A partir das análises realizadas nesta pesquisa, o estudo das condições de habitabilidade 

envolve questões de ordem objetiva e subjetiva. As questões objetivas como foram vistas 

anteriormente, referem-se às questões físicas da moradia, as infra-estruturas, salubridade e 

mobilidade. As de ordem subjetiva pode-se dizer que são reflexos da cultura, dos desejos 

pessoais, lembranças e até vivência de experiências dos inquilinos. 

Este trabalho teve como foco a dimensão física, estando relacionada à ordem objetiva. Apesar 

dessa ênfase, pode-se constatar uma série de fatores de ordem subjetiva que acaba 

influenciando a qualidade da moradia. Pôde-se perceber nos discursos e comportamento dos 

inquilinos questões ligada a: 

i) Identidade: desejo de reformar a fachada da sua casa a partir dos seus anseios; 
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ii) Território: delimitar o espaço dos “condomínios” com muros; 

iii)  Apropriação: demonstração de zelo pelos espaços de morar; 

iv)  Segurança física e psicológica. 

Essas dimensões não foram aprofundadas nas análises, já que este não foi o objetivo do 

trabalho, no entanto captar esses aspectos foi determinante para entender que a qualidade da 

moradia não está ligada apenas aos atributos espaciais, mas também a outros aspectos de 

ordem simbólica. Esses fatores só foram percebidos a partir de uma aproximação da 

pesquisadora com os inquilinos, ao realizar as entrevistas, perceber seus comportamentos 

dentro daquele espaço bastante peculiar. Essas tipologias habitacionais (vilas e 

“condomínios”) promoviam o estreitamento dos laços de amizade e um convívio coletivo 

nesses espaços de morar. A realização das pesquisas de campo foi fundamental para a 

avaliação qualitativa do morador sobre suas condições de habitabilidade. Com essas 

constatações, entende-se que, para realizar esse tipo de análise, é fundamental que o morador 

acabe adquirindo o papel de protagonista. 

A aproximação com o morador é determinante para esse tipo de pesquisa qualitativa, 

notadamente das condições de habitabilidade, como também ao projetar habitações de 

interesse social. O projetista deve pesquisar as necessidades, hábitos e costumes dos futuros 

ocupantes da residência. Os projetos urbanos e habitacionais privilegiam geralmente o 

atendimento das condições mínimas em detrimento das condições dignas, face à pressão da 

lógica mercantil de redução dos custos, fonte de lucro, e à lógica governamental de aumentar 

a quantidade, fonte de popularidade. O resultado disso é a inadequação dos projetos e 

conseqüente insatisfação das pessoas com a moradia. 

Dessa forma, entende-se que esta pesquisa é relevante por tratar o conceito de habitabilidade, 

compreendido como a qualidade dos espaços, sob a ótica dos inquilinos e principalmente por 

gerar indicadores que poderão ser ferramentas para a elaboração de projetos habitacionais. 

Será possível também conhecer, através de outras pesquisas, os índices de habitabilidade não 

só das vilas e “condomínios” periurbanos de Maceió (AL), mas também de outras moradias 

populares do Brasil.  

Teria sido interessante avaliar os níveis reais de habitabilidade das moradias, no entanto este 

não era o objetivo desta pesquisa. Outro resultado atraente seria identificar as ações que 

poderiam ser realizadas nos espaços de moradia. Essas ações poderiam possibilitar uma 
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transformação da situação atual, visando melhorar a condição de habitabilidade desses 

inquilinos.  

Esta pesquisa poderá subsidiar um quadro da política habitacional de Maceió-AL, podendo 

nortear algumas prescrições urbanísticas, através de leis de uso do solo, que permitam não só 

um controle urbano eficaz e eficiente a partir desse processo de (re)divisão dos lotes, mas 

também um planejamento urbano consciente das peculiaridades da área, integrando essa área 

periurbana às áreas centrais de Maceió-AL. Diagnosticar os problemas e carências urbanas, 

assim como conhecer o perfil sócio-econômico da população e os condicionantes físico-

territoriais constituem o primeiro passo, e não o fim, para avaliar e buscar soluções que 

promovam a melhoria desses espaços. Questões que envolvem a qualidade dos espaços, seja 

ele urbano, rural ou habitacional, ainda é um desafio para os planejadores e pesquisadores, 

que discutem esse tema apenas nas metas dos programas de planejamento e nos textos 

acadêmicos. A pesquisa oferece subsídios para os arquitetos e urbanistas envolvidos em 

processos de produção mercantil, governamental ou social do habitat para as populações de 

baixa renda.  

Vivenciar os dilemas que envolvem a questão habitacional, sobretudo a partir da avaliação 

qualitativa dos espaços de morar feita pelos inquilinos, foi muito importante para a 

pesquisadora, como arquiteta e urbanista, e gratificante como cidadã, em virtude da 

possibilidade de aprender lições de vida com esses habitantes que vivem atualmente 

segregados e confinados nessas tipologias habitacionais que aqui se denominaram vilas e 

“condomínios”. 

. 
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APÊNDICE A: Entrevistas (aplicadas no Trabalho Final de Graduação) 

 
Questionário 1 - moradores 

1- Quanto tempo você mora na vila? 

2- Por que você veio morar na vila? 

6- Vocês têm algum tipo de área de lazer nas proximidades ou na vila? 

7- Como é a relação com os vizinhos? 

8- Como é a relação com o proprietário? 

 
Questionário 2 - proprietário 

1- Por que você resolveu construir vilas? 

2- Onde você reside? 

3- Os inquilinos atrasam o pagamento do aluguel?  

4- Como é a sua relação com os moradores?  

5- Você trabalha? Sua renda mensal vem do seu trabalho e do aluguel das vilas?Ou só do 

aluguel das vilas? 
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APÊNDICE B: Questionários (Aplicados na pesquisa da disciplina Projeto de urbanismo, curso de Arquitetura e Urbanismo-UFAL) 

SOBRE OS MORADORES: COMPOSIÇÃO, OCUPAÇÃO E RENDA 

MORADORES NO DOMICÍLIO IDADE (Faixas) ESCOLARIDADE (Completa) Tempo Médio de 
Estudo 

Total Masc. Fem. Filhos 

A
gr

eg
ad

os
 

0 a 6 7 a 14 15 a 30 31 a 59 60 e + Analfabeto 
1° 

grau 2° grau 

U
ni

ve
r-

si
tá

ri
o 

Pais Filhos 

                
SITUAÇÃO RENDA (R$) 

O
C

U
P

A
Ç

Ã
O

 

F
ix

o 

T
em

po
-r

ár
io

 

D
es

em
pr

eg
ad

o 

A
po

se
nt

ad
o 

P
en

si
on

is
ta

 

BAIRRO ONDE 
TRABALHA Chefe Familiar 

N
° 

de
 p

es
so

as
 q

ue
 

co
nt

rib
ue

m
 

          

 

SOBRE A MORADIA: Cobertura e Problemas da casa 
COBERTURA (X) PROBLEMAS DA CASA 

Cerâmica Fibro-
Cimento 

Laje Outro 

    

 

SOBRE A MORADIA: RECUOS DA EDIFICAÇÃO NO LOTE, FACHADAS E PAREDES 
RECUOS FACHADA FRONTAL DEMAIS PAREDES 

Frente Direita Esquerda Fundo
s 

Tijolo Taipa Outro Tijolo Taipa outro 

          

 

SOBRE A INFRA-ESTRUTURA E OS SERVIÇOS LIGADOS À HABITAÇÃO 
ÁGUA ESGOTO LIXO ILUMINAÇÃO 

casal Poço Outro Fossa 
Vala a 

céu 
aberto 

Galerias de 
água pluvial 

Na porta esquina Outro lugar Dias semana Boa Ruim 
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APÊNDICE C: Questionários aplicados para a pesquisa da dissertação 

1) Como o espaço da moradia é utilizado pelos usuários?  

Vila X 
 

Número de cômodos: X 

Sujeito Idade Ocupação 
01-   

02-   

03-   

04-   

05-   

06-   

07-   

Planta baixa Vila X 
 
 

A configuração das vilas Legenda 
 
 

 
 
 

 
• Espaços de dormir 

 
 

• Espaços para receber as pessoas 
(família/vizinhos) 

 
 
 

• Espaço para atividade doméstica 
 

LR- Lavar roupa/  ER- estender roupa/ 
 

LP- Lavar prato/  TA - Tratar alimentos 
 

• Espaço de realizar refeições 
 
 
 

• Espaço do Lazer  
 

(CB- crianças brincarem, AC- adultos 
conversarem) 

 
• Espaço da higiene pessoal 

 
 
 

• Encontro com os vizinhos 
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2) Qual a opinião dos moradores sobre o dimensionamento, conforto ambiental, estética, segurança e sociabilidade dos moradores? 
Avaliação do Quesito 

Espaço 
Muito Bom (MB) Bom (B) Regular (RG) Ruim (R) Muito Ruim(MR) 

QUA-Quarto      

BWC- Banheiro      

COZ- Cozinha      

SL- Sala      

CS- Casa       

VL-Vila      

Legenda: 
Cômodos Questão Quesito Casa/Vila Questão Quesito 

Área 01-tamanho Fachada da casa 01-A frente da casa 
02- Segurança da casa 

Ventilação 02- A ventilação  
Casa 

Segurança da casa 
03- Número de cômodos 

Iluminação 03-A luz do sol que entra . Fachada vila 01-A frente da vila 
Piso 04- O piso  Segurança da vila 02-Segurança da vila 

Parede 05- A parede  03-Espaços de encontro com os vizinhos 

Quarto, 
Sala, 

Cozinha 
Banheiro. 

Teto 06- A coberta  

Vila 
Lazer 

04-Espaços para as crianças brincarem 

 
3) A configuração físico-espacial das moradias atende as necessidades dos moradores? 

4.2) Você acha que espaço atende as 
necessidades de vocês? 

4.1) Se você fosse realizar uma reforma você começaria mudando que espaço? 

(Ver o que é prioritário para eles) 

Ordem 
 

Espaço 
Sim Não 

4.3) O que mais incomoda nesses 
espaços? 

 QUA-Quarto 01 02  

 BWC- Banheiro 01 02  

 COZ- Cozinha 01 02  

 SL- Sala 01 02  

 QUIN- Quintal 01 02  

 ELV- Espaços livres das vilas 01 02  



 113 

 
 

ANEXO 01: Plantas vilas e condomínio (área) 
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Vila C 
Área: 25m² 
casa padrão 

Vila D 
Área: 22m² 
casa padrão 
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ANEXO 02 – Vila A 
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ANEXO 03 – Vila A 
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ANEXO 04 – Vila B 
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ANEXO 05 – Vila C 
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ANEXO 06 – Vila D 
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ANEXO 07 – Vila D 
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ANEXO 08 – Condomínio 01 
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ANEXO 09 – Condomínio 01 
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ANEXO 10 – Condomínio 01 
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ANEXO 11 – Condomínio 02 
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ANEXO 12 – Condomínio 02 



 127 

 
ANEXO 13 – Condomínio 03 
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ANEXO 14 – Condomínio 03 
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ANEXO 15 – Condomínio 04 
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ANEXO 16 –  Condomínio 04 
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ANEXO 17 – Condomínio 05 



 132 

 
ANEXO 18 – Condomínio 05 


