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INTRODUÇÃO
Este trabalho é fruto da parceria entre a Orquídea Libertária Comunidade
Autogestionária (Orquídea) e a Faculdade de Arquitetura da UFRGS,
iniciada em agosto de 2021.

A Orquídea busca construir um projeto de vida e, desde 2007, está
construindo um conjunto habitacional em Gravataí-RS. O projeto deste
conjunto envolveu um processo participativo e resultou na proposta de
blocos com 4 tipologias diferentes de apartamentos e áreas comuns,
como um centro comunitário que possui lavanderia e cozinha coletivas.

A UFRGS, por sua vez, atua na Orquídea por meio do programa de
extensão “Junt(X)s", do projeto de pesquisa “Objetos-de-Fronteira" e da
disciplina de graduação “Projeto Arquitetônico 2”. Em agosto de 2021,
foram desenvolvidos mobiliários para as áreas coletivas da Orquídea,
entendido como uma tática de ativação social. Em janeiro de 2022,  foi
iniciado um segundo projeto, o "culturas do encontro e do morar". Como
reflexões do primeiro, foram desenvolvidas propostas para as praças da
Orquídea. O trabalho aqui apresentado, por sua vez, se volta à reflexões
sobre a "cultura do morar".

CULTURA DE MORAR
A proposta nasce da identificação de possíveis problemas. A comunidade,
vivencia uma rotatividade dos envolvidos, o que permite questionar se os  
espaços propostos atenderão aos seus modos de morar, já que muitos
não participaram da discussão original do projeto.

A cozinha e lavanderia comunitárias serão assumidas como projeto 
 comum? Nos apartamentos, a máquina de lavar e o tanque na cozinha e
a "cozinha-americana" corresponderá à desejos e expectativas? Os
móveis-objetos que possuem são compatíveis com as configurações dos
espaços já construídos?

Diante destes questionamentos, nos pareceu importante discutir com a
comunidade a Casa-do-Hoje e a Casa-do-Amanhã. 

Entendemos que essa discussão pode revelar não só os desejos
individuais-familiares, mas também conflitos futuros entre esses desejos 
 e os coletivos. Pensar neste momento tais conflitos, portanto, é construir,
desde já, soluções comuns que, desenvolvidas de modo solidário,
poderão preparar a comunidade para a própria vida coletiva por vir.

O projeto teve adesão inicial de 16 dos 27 envolvidos, ou seja, mais de
50% dos moradores, representando, portanto, uma amostragem.

AS CASAS DO HOJE
Onde e como os futuros moradores vivem hoje? Quais atividades
desempenham? Quais objetos possuem? Como ocupam seus espaços? Quais
o valores atribuem a eles ?

Para responder essas questões, foi proposto que os próprios moradores
fotografassem suas casas. Esse exercício contou com a parceria do
projeto de extensão "A Cara da Rua", coordenado pela professora Daniela
Cidade da UFRGS, e com o apoio da arquiteta Ana Paula Vieceli.

As fotos foram entendidas como uma oportunidade para os participantes
"olharem para si", um momento de (re)conhecimento de seus lares que 
 são suporte não só de precariedades, mas também de riquezas que
poderiam ser valorizadas, frente a modelos de morar impostos pelo
consumo de "modismos e tendências". Por outro lado, elas poderiam ser
um valioso material para identificar possíveis padrões socioespaciais que  
orientassem ações coletivas para constituir as Casas-do-Amanhã. 

AS CASAS DO AMANHÃ
Quais desejos e expectativas individuais ou familiares para as novas casas?
Como esses dialogam com o projeto de vida coletivo da Orquídea? Quais
móveis-equipamentos iriam para casa-do-amanhã e quais suas dimensões?

Para discutir estas questões, foi proposto o desenvolvimento de um
projeto participativo de mobiliários para as Casas-do-Amanhã. Como
um "laboratório" inicial, se centrou no projeto das salas-cozinhas, onde
estavam propostas possíveis "inovações" para os modos de morar. Por
outro lado, este é um lugar privilegiado da vida doméstica: lugar de
convivências, de conflitos na atribuição de tarefas do lar e de
consolidação dos hábitos alimentares. É também um lugar complexo, 
 cujo arranjo de instalações, equipamentos e eletrodomésticos
compromete o armazenamento e o trabalho.

Após analisar as Cozinhas-do-Hoje e retomar a discussão do papel dos
espaços coletivos da comunidade, foram propostas as diretrizes: 

a) aproveitamento do que já se tem, ressignificando a cultura do consumo e
valorizando individualidades de cada lar; 

b) construção de alternativas aos móveis-de-mercado: flexíveis, executados
em etapas e com possibilidades de diversos usos e acabamentos;
modulares, com a otimização dos cortes das chapas de madeira; de fácil
montagem, executados coletivamente.

Hipoteticamente, estes poderão ser mais baratos, se a compra de
materiais e a execução for coletiva, contudo, isso exigirá estudos futuros
de viabilidade econômica. 
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Comtempla diversos arranjos que o espaço das quatro tipologias de
apartamentos permite, a partir de móveis modulados.

Compõe um "banco de ideias" que poderá ajudar na ocupação dos
espaços ao longo do tempo, de acordo com necessidades,
possibilidades financeiras e personalidades de cada morador.

Indica dimensões máximas de móveis futuros, evitando compras que
venham a comprometer o uso do espaço.

Contempla arranjos com mobiliários já disponíveis e desejos de cada
núcleo familiar-indivíduo.

Pode agregar ou não as soluções desenvolvidas nos projetos
genéricos.

TRAMANDO O HOJE E O AMANHÃ
Para tramar relações entre as casa do Hoje e do Amanhã. foram
propostos dois estágios de projeto, com etapas de interlocução com os
moradores:

1.Projetos genéricos - "possibilidades de morar":

2. Projetos específicos - "mundos particulares":

CONCLUSÃO
Os projetos aqui apresentados não pretendem ser definitivos, mas apenas
dispositivos capazes de abrir espaços para a reflexão e de alimentar o
imaginário de uma vida privada futura que, neste caso, não se constitui
independente de uma vida coletiva.

Para nós, esses projetos representaram uma oportunidade profunda de
humanização. Cada um foi tratado como "indivíduos" e cada casa, como um
"lar" carregado de significados próprios e que, por isso, não podem ser
generalizado, como a academia insiste em ensinar. Isso exigiu grandes
deslocamentos: do arquiteto-distante para o arquiteto-participante, disposto
a dialogar e a se afetar pelo mágico universo de lares e desejos; das certezas
para o incerto e complexo, onde inúmeras variáveis atravessam o difícil
processo de pensar "juntos" a construção de um futuro e impedem que se
alcance o absoluto e e definitivo.

A "Casa" que devolvemos à Orquídea é uma casa a construir, aberta,
derivante, porque, ao fazê-la, fomos também sendo desconstruídos. Fomos
construindo "casas físicas" e, ao mesmo tempo, desconstruindo nossas "casas
emocionais-intelectuais", fomos reconhecendo aquilo que "somos", mas
também o que "poderemos ser"!

Diante disso, só nos resta agradecer à Orquídea por essa maravilhosa e
transformadora experiência.

Ana Elísia da Costa  e alunos de P2
UFRGS

INTRODUÇÃO
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A CASA DO HOJE1.
"Oi gente, esta é minha casa... Não é perfeita, mas é que a gente tem no

momento. Graças a Deus a gente tem, né? Um lugarzinho para morar, um
teto, digamos assim.  Mas que Deus abençoe que a gente consiga, né?... Logo

vamos lá para a Orquídea. Vai ser ser maravilhoso..." (M)





oficina de fotografia

Como discutido, foi proposta uma oficina de fotografia para que os próprios
moradores registrassem o interior de suas casas.

DESLOCANDO LENTES
O registro fotográfico de espaços interiores de casas populares vem sendo
usado explorado por vários profissionais. Na Ásia, pode-se citar Benny lam e
Sim Kyu-dong e, no Brasil, os trabalhos de Rochelli Costi, Antonello Veneri,
Renata Castello Branco e Antoine Horenbeek.

No entanto, esses registros se dão desde a lente "de outros" e não dos
"próprios usuários", o que limita o potencial de usar a experimentação da
própria fotografia para se pensar sobre as condições impostas ao viver.

Ao reconhecer o potencial de "fotografias reflexivas" foi proposto neste
exercício o deslocamento da lente das câmeras em relação aos sujeitos - de
observados (em frente à lente) a participantes (atrás das lentes). Nos
inspiramos no deslocamento proposto pelo projeto de extensão da UFRGS "A
Cara da Rua", coordenado pela professora Daniela Cidade, em que moradores
de rua são convidados a fotografar-pensar sobre a vida urbana em que estão
inseridos.

Obviamente, essa mudança de perspectiva possu implicações estético-políticas
(ARAÚJO, 2012). A fotografia aqui assume o papel de um instrumento de
emancipação social para aquele que fotografa e é também um modo de
ampliar "o diálogo" entre diferentes - o fotógrafo e os espectadores.

Assim, a essa oficina não interessava só argumentos ‘sobre’ as fotos, que
nunca retratam integralmente uma realidade, mas também ‘sobre’ a
representação dessa realidade, ou seja, interessava a metafotografia (ARAÚJO,
2021). E, por serem fotografias de espaços domésticos, interessava não só o
registro de uma intimidade natural, não interrompida pela presença de um
intruso, mas também a possibilidade das própria fotos legitimarem valores em
modos-outros de “morar”..

Sobre o assunto, consultar: 
ARAÚJO, Juliano José. A realização de documentários por comunidades Indígenas. Intexto, n. 26, 2012.
https://photographyofchina.com/blog/benny-lam
https://www.hypeness.com.br/2020/08/como-e-a-vida-nos-minusculos-apartamentos-de-3m%C2%B2-
da-coreia-do-sul/
https://rochellecosti.com/Quartos-Sao-Paulo-1998
https://www.vice.com/pt/article/5gjq78/mare-interior-photographing-favela-876
https://casaclaudia.abril.com.br/bem-estar/retrato-emocionante-da-decoracao-na-favela-de-
paraisopolis/; https://rioonwatch.org.br/?p=38617

PROCEDIMENTOS
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oficina de fotografia

PROCEDIMENTOS:

1.OFICINA: Para instrumentalizar a comunidade para fotografar suas próprias
casas, foi proposta uma Oficina de Fotografia, cujo convite foi enviado ao
Whatssap do grupo da comunidade, em forma de texto, áudio e card.

Foi proposto o uso de celulares, para facilitar a execução, atentando para as
condições impostas pelas dimensões e iluminação dos ambientes.

2. CHAMAMENTO: Novo conjunto de mensagens foram enviados ao grupo, já
introduzindo questões relativas aos desejos individuais-familiares, frente ao
projeto de uso coletivo de lavanderia e cozinha.

Aos adolescentes da comunidade e aos próprios alunos, foi sugerido um
exercício de fotografia diferenciado que levasse à composição de um mosaico
que confrontasse mundos domésticos, "os nossos e os deles". Esse exercício
deveria seguir um vídeo-tutorial desenvolvido pela professora Daniela Cidade.

Aos demais membros da comunidade, foi proposto o registro livre de cozinhas
e salas

3. RESPOSTAS:
A despeito de terem sido só solicitadas fotos, recebemos também da
comunidade vídeos e áudios que versavam sobre o que era a casa, mas
também como gostariam a casa "nova", o que demostra que a discussão
proposta era relevante. As respostas serão apresentadas na sequência.

PROCEDIMENTOS
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"Essa é minha casa por dentro, claro
que a mesa está do lado de fora,
porque a mesa eu não consegui botar
para dentro de tão pequena a casa.
O fogão à lenha também tá do lado
de fora, porque também não
consegui botar pro lado de dentro... 
Essa é minha casa... quero dizer
minha não, né? é alugada, mas é
onde eu moro." (M)

"na minha casa... hoje, a tv é no quarto. (J)

" Essa é a casa alugada que eu estou morando...É quarto e cozinha junto, tem
uma cortina repartindo." (C)

" eu tenho fogão à gás e fogão à lenha... essas coisinhas, a cuba da pia, porque a
caixa da pia tem jogar fora..." (M)

A sala e a cozinha da casa onde eu estou morando hoje, como eu moro de
aluguel, é uma cozinha e sala junto... tá bem desorganizado, tipo fogão do lado
da geladeira." (E)
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identificação de padrões
PROCEDIMENTOS
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04 famílias: já vivem em casas com sala e cozinha integrados; 
02 famílias: já possuem máquina de lavar na sala ou cozinha;

07 famílias: móveis de distintos momentos (comprados ou doados);

02 famílias: móveis já instalados (casas de aluguel).

2 lug.; 3 lug.; de canto; conj, 2/3 lugares; poucas poltronas

tamanho (2 a 6 lug.), formato (redonda, quadrada e retangular) e
disposição (encostada na parede, centralizada, desmontada)

CONFIGURAÇÃO:

INTEGRAÇÃO ESTAR-COZINHA E AREA DE SERVIÇO-COZINHA:

Adaptação aos espaços propostos na Orquídea? 

MOBILIÁRIO:

             alguns móveis precários; estética fragmentada.

Necessidade de aquisição de móveis novos?

IMPACTARÃO OS ESPAÇOS:
      SOFÁS/ POLTRONAS: 

     MESAS: 

NÃO IMPACTARÃO OS ESPAÇOS:
      CADEIRAS
      TV
      RECK

à gás (4; 5; 6 bocas); à lenha (02 casos); 02 cooktops.

elétricos e microondas (08 casos);

não há um padrão, mas a maioria tem geladeiras grande, do tipo duplex.

não há um padrão, mas em 3 casos grandes.

três casas evidenciaram possíveis conflitos com a posição dos lixos

ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS:
IMPACTARÃO OS ESPAÇOS:
      FOGÕES: 

 
      FORNOS: 

      GELADEIRAS: 

      MÁQUINA DE LAVAR: 

      LIXEIRAS: 

OUTROS EQUIPAMENTOS:
máquinas de costura (02), equipamentos de jardinagem, bancada de estudo 
     Natalina: costura e faz artesanato, marcenaria; Janete: costura; Lucilene: faz bolo, marcenaria;      
     Mônica: planta; Eclea: estuda

SOLUÇÕES ALTERNATIVAS:
objetos dependurados nas paredes, divisórias leves (prateleiras e cortinas),
adesivagem de móveis

ORNAMENTAÇÃO:
quadros, fotos, cortinas, mantas, plantas



identificação de padrões

A ESTÉTICA DOS FRAGMENTOS
Nas cozinhas, as coisas de justapõem e sobrepõem. São
objetos acumulados ao longo do tempo, quer por doação,
quer por aquisição, conforme recursos e possibilidades.

Não buscam uma unidade: móveis, eletrodomésticos,
utensílios de diferentes cores, tamanhos e formatos e diferentes
estados de conservação compõem uma "colagem". Sobre ela,
alguns agregam fotos, plantas, objetos de valor, fazendo da
cozinha mais do que espaço funcional. Outros empilham
sobre balcões e mesas mercadorias e objetos acumulados ou
ostentam os seus eletrodomésticos modernos.

Na aparente desordem, há uma "ordem do possível" que
suporta alguma eficiência.

Essas cozinhas ensinam a moldar espaços com o tempo e com
poucos recursos, sustentam uma lógica e uma estética
própria!

Ana Elísia

PROCEDIMENTOS

12



2. A CASA DO AMANHÃ
 "...quando a gente está aí, a gente vai tendo ideias de como que vai ser a casa, como que vai

ser a cozinha, como fazer tudo, né?..." (E)
 

Como a gente já conhece ali o ambiente, como fica, como é cada espaço, claro que a gente já
planeja algumas coisas, onde vai colocar cada coisa, tudo ... até porque é um sonho que a

gente fica planejando na cabeça da gente, né? (J)
 



 "Na minha casa, eu gostaria que na sala ficasse o sofá e a TV ... para
ajudar a família, todo mundo ali no mesmo lugar para olhar um filme... 

 Para trás do sofá, eu queria que tivesse uma mesa, já ali na parte da
cozinha, né? E, mais para o lado, fogão, pia, geladeira, essas coisas...

porque, no meu entendimento, a sala e a cozinha seria uma área coletiva
da família toda, onde a gente se encontra mesmo, né? ... e a mesa acho

um lugar bem importante na cozinha, até porque o horário da refeição é o
horário que a gente senta com mais calma, consegue conversar... eu acho

bem legal fazer uma refeição assim todo mundo reunido na mesa." (J)



O QUE LEVAR E COMPRAR: 
Por desejo, por falta ou porque os móveis que possuem estão precários, muitos
indicam a intenção de comprar móveis novos. 

" não tenho muita coisa porque moro com minha vó, mas tenho tv, fogão,
geladeira e alguns objetos de cozinha...que estão tudo guardado na casa da minha
vó e mãe. E ainda pretendo comprar mais algumas coisas antes de mudar." (T)

"eu na verdade não tenho muita coisa, pois moro com minha mãe. Então, os
móveis são dela, mas tenho minha cama, guarda roupa e uma TV que são o que
pretendo levar e até lá ir adquirindo meus móveis!"(A)

"não tenho muita coisa pra casa nova, vou levar um kuki top que mede 55 por
43, geladeira 1,75 de altura por 65 de largura, armário de cozinha de 1,19 de
comprimento por 69 de altura e 29 de largura, mesa de 1,53 por 90 o kuki top ainda
está na caixa, ganhei em um sorteio no tenho balcão para colocar." (MH)

"Estou explicando porque eu não tenho tudo que preciso ainda porque depois do
Incêndio da minha casa em dois mil e 18 eu morei de favor ate agora" (L)

"vou levar pra casa nova algumas coisas que não estão aqui e outras que estão
na casa da minha mãe.... o q vou levar, tipo geladeira, duas camas de solteiro
estante e pia... Acho q e isso! Não tenho guarda roupas... mas na casa nova vou
comprar o guarda roupas e as outras coisas q faltam devagarinho. (L)

"quando a gente começa esse negócio de mudança, né? a gente acaba estragando
tudo..." (L)

DESEJOS

"...só vou levar o que tá bom, não
muita e só vou saber o que vou
precisar depois da mudança,
concorda?" (L)

"...a casa é grande, né? Aí eu vou ver
aqui. Vou botar as coisas, né? Porque
eu tenho que comprar as coisas ...
...então vai ser assim, quando eu
chegar, quando eu for aí, quando
tiver atividade, daí vou ver aonde
é que eu vou botar as coisas... (N) 

.
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POTENCIALIDADES LOCAIS:
A proposta que os móveis sejam construídos a partir dos próprios atores emerge
da identificação de vocações locais:

"Eu vou levar ... a bancada que eu estou terminando,
que não terminei ainda, falta pintar ela e lixar, mas estou
usando." (N)

"Eu que monto os móveis mesmo, eu sou metida para
essas coisas...
Eu fiz um closet, eu invento umas modas...
Eu gosto muito de decorar a casa, eu gosto de inventar
coisas também... eu pegava madeira e eu fazia
coisa... eu tinha feito um painel de televisão de pallet.
Muito legal.
As pessoas fazerem o móvel... é muito interessante...
tendo o material... dá para fazer muita coisas legal."
(L)



COZINHA E LAVANDERIA COMUNITÁRIAS: 

O uso comunitário da lavanderia e cozinha não foi plenamente aceito,
impondo nos arranjos das casas máquina de lavar e tanque.

"Essa ideia é bom a gente pensar, pensar junto, né? O que a gente vai fazer na
cozinha coletiva, né? É muito importante para o grupo, né? pensar nas atividades,
né? ... muito bom fazer uma renda para para ajudar, né?" (N)

"Eu vou levar... minha máquina de lavar, porque é minha privacidade. Tudo
bem que vai ter lavanderia coletiva, mas eu prefiro levar minha máquina... a gente
vai ter tudo coletivo, vai participar é lógico, ... minhas coisinhas, assim, é
pouquinho, mas eu pretendo ter elas por perto." (M)

"Eu tenho uma máquina de lavar, aí eu vou manter ela comigo, porque,
assim, como vocês falaram ali no grupo, que vai ter uma lavanderia comunitária e
uma cozinha, né? mas, eu não sei quando que ela vai começar a funcionar. Eu não
sei se é em seguida, se é com tempo. Isso aí tem que ser esclarecido mais, né? Tinha
que conversar mais sobre isso... é uma boa a cozinha comunitária e a lavanderia,
mas a gente tem que ver... se as pessoas vão aceitar dessa ideia, né? 
Na cozinha, eu acho que a gente pode fazer pão caseiro, fazer rosquinha e vender
... se eu tiver que fazer... e vender na esquina, eu vou, entendeu? Arrumar uma
renda que vai ser bem boa para o grupo.
E lavanderia tem que tem que estudar, né? Tem que ser bem explicado, bem claro,
né? Porque eu não sei se as pessoas vão aceitar, né? Isso é meu pensamento, não
vou dizer que não..." (MT)

DESEJOS

COZINHA E SALA INTEGRADAS:

Sugere vários arranjos, o que impôs o estudos de dois arranjos, com e sem
balcão:

"cozinha e sala junto...eu acho que não é do jeito que eu gostaria.... tipo fogão do
lado da geladeira é uma coisa que não eu não gostaria que tivesse, né? E a sala
junto com a cozinha aí fica tudo junto. Assim não é um jeito que eu
gostaria que ficasse. Claro que nossa cozinha aí do Orquídea é uma cozinha
conjugada... O jeito que eu gostaria que fosse ser um pouco diferente, mais
organizado e com um pouco mais de espaço, tanto na cozinha como na sala.
Tipo botar o fogão longe da geladeira, dar uma espaço maior." (E)

"não quero muita coisa não. Vou comprar uma cozinha assim menor. Não vou
comprar muito grande não ... quero fazer um balcão americano que eu acho
muito legal, sabe? Eu tinha na minha casa... um balcão americano dividindo a
sala da cozinha, sabe? E aí eu nem sei se vou levar esse sofá ... fazer o balcão
americano no meio e botar um sofá de canto, assim, para ficar bem legal, muito
tri..." (L)

"montar uma mesa para dividir a sala e a cozinha ... uma mesa que eu não
tenho porque o espaço aqui é muito pequeno aí eu gostaria de espaço para uma
mesinha, porque almoço em família é todo mundo junto, né? e também a sala e a
TV. Essa organização que eu gostaria de ter aí: a cozinha com espaço para uma
mesa pequena e a sala, com o rack e a TV" (E)

.
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Acatar valores "deles", atentando para não cair no apelo da "estetização da
pobreza“ ou da "museificação do precário“;

Não impor valores "nossos", atentando para não sustentar discursos vazios
de "educar" as pessoas para arquitetura;

Adotar medidas padrão, com melhor aproveitamento dos materiais;
Buscar menor número de peças e maior número de combinações.

Prever mudanças de arranjos no tempo e espaço;

Propor objetos que possam exercer diferentes funções.

Prever um fácil execução, permitindo a autoconstrução;
Padronizar o uso de materiais, sistemas e componentes;

Contemplar a troca de acabamentos ou revestimentos, de modo a permitir
que cada um personalize seus espaços.

Contemplar materiais de baixo custo, duráveis e de fácil limpeza;
Reaproveitar móveis-equipamentos disponíveis.

GERAIS
MEDIAR: 

ESPECÍFICAS
MODULAÇÃO:

FLEXIBILIZAÇÃO: 

MULTIFUNCIONALIDADE:

SIMPLICIDADE DE MONTAGEM-DESMONTAGEM

PERMUTABILIDADE

ECONOMIA

PROCEDIMENTOS
diretrizes - cozinha colagem
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INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Os pontos de água e esgoto já estão instalados nos apartamentos. Não há
ponto para o desague da máquina de lavar, o que poderá se dar no tanque. 

Considerou-se que havia alguma flexibilidade na posição da máquina e do
tanque, usando canalização externas para os pontos de água e tubos
flexíveis para as saídas de esgoto. 

Observa-se que a canalização dos tanques já instalados usa esse recurso. 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
São previstas 03 pontos de tomadas/interruptores nas cozinhas. 

Considerando a quantidade de eletrodomésticos que os moradores já
possuem, entre os quais fornos elétricos, entende-se que o que está previsto
necessitará ajustes quanto ao número de tomadas, bem como reforços na
fiação, buscando assim evitar o uso de extensões e situações de risco.
Sugere-se o uso de conduítes externos.

GÁS:
Não há instalações para gás, devendo ser previsto botijões nos mobiliários. 



comunicação - cozinha colagem

3 ou 4 moradores;
2 ou 3 alunos;
professora responsável.

Apresentação do exercício
Apresentação dos integrantes dos alunos, por meio de um vídeo que
buscava humanizar a relação.
Perguntas: Mobiliários a aproveitar
Tarefas: Levantamento métrico dos mobiliários a aproveitar

GRUPO WHATSSAP - ALUNOS E MORADORES

Para discutir diretamente com a 16 famílias/indivíduos que aderiram ao projeto,
os 14 alunos de P2 foram distribuídos em 5 grupos. 

Composição dos grupos: 

Meio de comunicação:
Como as atividades ainda ocorreram de modo remoto, devido à pandemia do
Covid, a comunicação entre os integrantes se deu em um grupo no Wjatssap,
canal que a comunidade já tem familiaridade

Mobilização:
Nos grupos, foram enviadas mensagens com:

Paralelos:
Em paralelo aos diálogos com a comunidade, cada grupo desenvolveu uma
proposta de modulação dos móveis, relacionado dimensões do espaço e das
chapas de MDF. A partir disso, cada aluno desenvolveu um estudo para as 4
tipologias do Orquídea, o que totalizou 56 estudos. Estes, por sua vez, foram
agrupados por semelhanças em seus arranjos, totalizando 27 estudos que
foram reformulados a partir de módulos padronizados para todos os alunos,
estando estes aqui apresentados.

falta de tempo para realizar a tarefa; 

falta de material para o levantamento; 

dificuldade de entender as três dimensões dos móveis; 

dificuldade de transmitir a informação via whatssap.

MEDIÇÃO DOS MÓVEIS:
Foi proposto que eles próprios levantassem as medidas dos móveis, usando
régua, fita métrica, trena ou até os palmos da mão.

A tarefa não foi fácil, sob vários pontos de vista:: 

"Desculpem a demora pra responder, é q tava na correria aqui."

"Boa noite pessoal não tenho trena e nem uma régua para medir minhas coisas...,
mas assim que conseguir eu mando aqui."

"Olha só, eu não sei medir muito...eu nunca medi nada na minha vida..."

"Geladeira 4 pal  largura 9 pal altura  fogao a gas 4 pal  larg 5 pal  altura armari o
3 pal larg  7 palt balcao 3 pal  larg 7 alt cama  7 pal larg 11 pal  alt". 

A avaliação final é que deveríamos ter feito uma oficina preparatória para a
tarefa. Diante das dificuldades ou por rejeição ao exercício mesmo, das 16
famílias-indivíduos que participaram inicialmente, apenas 8 conseguiram
mandar as medidas solicitadas. 

PROCEDIMENTOS
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2.1 POSSIBILIDADE DE MORAR
 





MÓDULOS
BALCÃO

NICHO

BALCÃO (90 cm - 75+15 pés) 
APARADOR (60cm)
NICHO (45cm)

1 (120 cm)
2 (90cm)
3 (60cm) 
4 (45cm)

a (90cm)
b (45cm) 

a:(45cm)
b (30cm)

sem compartimentação
com 1 prateleira
com 2  prateleiras
com 3 prateleiras

OS MÓDULOS VARIAM CONFORME ALTURA:

CADA UM DELES COMPORTA AS SEGUINTES VARIAÇÕES:
COMPRIMENTO

LARGURA/PROFUNDIDADE
Balcão

Aparador/nicho

COMPARTIMENTAÇÃO: 

PLANOS DE CORTE: 
As dimensões dos módulos

foram pensadas a partir das
dimensões do ambientes e das

dimensões das chapas de MDF,
buscando  otimizar  ao máximo

o seu aproveitamento.

APARADOR
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60
45

90

45 30

60 60

45 30

45 45

90



M1 (120): M1a (120x60X90); M1b (120x45X90)
M2 (90):   M2a (90X60X90);   M2b (90X45X90)
M3 (60):   M3a (60X60;X90);  M3b (60X45X90)
M4 (45):   M4a (45X60X90);   M4b (45X45X90)

M1 (120): M1a (120x45X60); M1b (120x30X60)
M2 (90):   M2a (90X45X60);   M2b (90X30X60)
M3 (60):   M3a (60X45;X60);  M3b (60X30X60)
M4 (45):   M4a (45X45X60);   M4b (45X30X60)

M1 (120): M1a (120x45X45); M1b (120x30X45)
M2 (90):   M2a (90X45X45);    M2b (90X30X45)
M3 (60):   M3a (60X45;X45);   M3b (60X30X45)
M4 (45):   M4a (45X45X45);    M4b (45X30X45)

MÓDULOS BALCÃO: H-90 
CXLXH: comprimentoXlarguraXaltura

MÓDULOS APARADOR: H-60 
CXLXH: comprimentoXlarguraXaltura

MÓDULOS AÉREOS-NICHOS: H-45
CXLXH: comprimentoXlarguraXaltura

22

M1                                     M2                            M3                      M4

M1                                     M2                            M3                      M4

M1                                     M2                            M3                      M4

MÓDULOS

BALCÃO - Variações da compartimentação.
Os módulos aibda podem ter portas ou outros
fechamentos, com material e cores diferentes



Foram propostos dois arranjos:
 

SEM BALCÃO ENTRE SALA E COZINHA
Exploradas diversas relações entre cozinha

e área de serviço.
 
 

COM BALCÃO ENTRE SALA E COZINHA
Exploradas diversas disposição do balcão.

Exploradas diversas relações entre cozinha
e área de serviço.

TI
PO

LO
G

IA
 1
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SEM BALCÃO ENTRE SALA E COZINHA
TIPOLOGIA 1



1 2 3



Essas soluções, sem balcão, exploram principalmente diversas formas de
arranjo da máquina de lavar e tanque. 

27



Essa solução prevê a compartimentação do tanque e máquina de lavar
numa espécie de "armário" que pode ser fechado por porta ou cortina
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COM BALCÃO ENTRE SALA E COZINHA
TIPOLOGIA 1



2 31 4 5



As duas primeiras soluções exploram o balcão ao lado do banheiro
 e a terceira, o balcão solto, entre a sala e a cozinha. 

31



As duas soluções, com balcão ao lado da porta, indicam as
possibilidades desse balcão ser alto ou baixo..
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Foram propostos dois arranjos:
 

SEM BALCÃO ENTRE SALA E COZINHA
Exploradas diversas relações entre cozinha

e área de serviço.
 
 

COM BALCÃO ENTRE SALA E COZINHA
Exploradas diversas disposição do balcão.

Exploradas diversas relações entre cozinha
e área de serviço. 33
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SEM BALCÃO ENTRE SALA E COZINHA
TIPOLOGIA 2



1 2 3



Essas soluções, sem balcão, exploram principalmente diversas formas de
arranjo da máquina de lavar e tanque. 

37



Essa solução prevê a compartimentação do tanque e máquina de lavar
numa espécie de "armário" que pode ser fechado por porta ou cortina

38



COM BALCÃO ENTRE SALA E COZINHA
TIPOLOGIA 2



2 3 4 51



41

A primeira soluções explora o balcão solto, entre a sala e a cozinha. e a segunda, o balcao ao lado do
banheiro. A terceira, um misto entre balcões ao lado da porta e do banheiro, com fogão cookto 

 



As duas soluções, com balcão ao lado da porta, indicam as
possibilidades desse balcão ser alto ou baixo..

32



Foram propostos dois arranjos:
 

SEM BALCÃO ENTRE SALA E COZINHA
Exploradas diversas relações entre cozinha

e área de serviço.
 
 

COM BALCÃO ENTRE SALA E COZINHA
Exploradas diversas disposição da mesa -

ligada à sala ou à cozinha.
Exploradas diversas relações entre cozinha

e área de serviço.

TI
PO

LO
G

IA
 3
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SEM BALCÃO ENTRE SALA E COZINHA
TIPOLOGIA 3



1



47
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COM BALCÃO ENTRE SALA E COZINHA
TIPOLOGIA 3



1 2 3 4



Essas soluções exploram a mesa na cozinha, 
separada da sala por um balcão. 

51



Essas soluções exploram a mesa na sala, 
separada da cozinha por um balcão. 
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Foram propostos dois arranjos:
 

SEM BALCÃO ENTRE SALA E COZINHA
Exploradas diversas relações entre cozinha

e área de serviço.
 
 

COM BALCÃO ENTRE SALA E COZINHA
Exploradas diversas disposição da mesa.

Exploradas diversas relações entre cozinha
e área de serviço.

TI
PO

LO
G

IA
 4
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SEM BALCÃO ENTRE SALA E COZINHA
TIPOLOGIA 4



1



57
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COM BALCÃO ENTRE SALA E COZINHA
TIPOLOGIA 4



1 2 3 4



Essas soluções exploram diversas disposição da mesa. 
Na primeira, tranque e máq. de lavar estão numa espécie de armário,

que pode ser fechado por portas ou cortina
Na segunda um balcão baixo separa cozinha do jantar

61



Essas soluções exploram diversas possibilidades de disposição da mesa. 
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2.2. MUNDOS PARTICULARES



66



APLICAÇÃO
A partir da indicação do arranjo eleito, de desejos expressos ao longo da
construção do trabalho e dos móveis eleitos para reaproveitamento, novos
estudos foram realizados. 

Estes estudos, valeram-se dos estudos já desenvolvidos, conciliando móveis
existentes e novos móveis a serem produzidos coletivamente.  

Neste contexto, de um lado, avaliou-se que os layouts propostos se mostram
muito flexíveis. Por outro lado, que essas soluções podem ainda ser
hibridizadas com outras tantas apresentadas no capítulo anterior deste
trabalho que se comporta como uma espécie de "catálogo".

Assim, os estudos aqui apresentados são prévios, ilustrativos, estando abertos
à livre apropriação no tempo-espaço de cada morador, conforme seus
desejos, suas disponibilidades e possibilidades.

Retomar o pedido, aos que ainda não tinham feito, de levantamento das
medidas dos móveis a reaproveitar;

Escolher, a partir de ilustrações esquemáticas, qual dos arranjos, a família
preferia em sua casa:

GRUPO WHATSSAP - ALUNOS E MORADORES

Cada um dos cinco grupos enviaram novas mensagens, agora, para cada
morador, já considerando as tipologias que este iria ocupar no futuro - T1/T2
ou T3/T4  -, conforme informações da Orquídea. Essas buscaram:

Aos futuros moradores das T1/T2: 
         Qual proposta você gosta mais: com-balcão ou sem-balcão entre a cozinha e a sala?
         Responda por áudio ou texto:
         a) se gosta sem-balcão
         b) se gosta com-balcão

Aos futuros moradores das T3/T4:
          Qual proposta você gosta mais: com-balcão ou sem-balcão entre a cozinha e a sala?
          Responda por áudio ou texto:
          a) se gosta sem-balcão
          b) se gosta com-balcão, ficando a mesa na cozinha
          c) se gosta com-balcão, ficando a mesa na sala

comunicação e aplicação
PROCEDIMENTOS

T1/T2

T3/T4 65





Eclea, o seu estudo foi feito para
caso você venha ocupar um

apartamento da T1

Tamanho máx. sugerido
para mesa: 180cm x 80cm)

As dimensões dos sofá que você já
tem, por serem grandes, impede

outros arranjos no espaço

ECLEA 

"eu quero ter um cantinho de estudos. Esse cantinho
que eu montei... é o cantinho que eu sempre chego,

depois que eu faço minha janta, lavo uma roupinha...
tomo banho, meu chimarrãozinho e eu vou estudar...

é um cantinho que eu quero fazer com muito
carinho... porque... estudar nunca é demais, ter

conhecimento nunca é demais... é o lugar onde eu vou
estar mais tempo."

 
"o fogão de um lado e geladeira de outro, para ficar
longe do fogão... montar uma mesa para dividir a

sala e a cozinha ... uma mesinha, porque almoço em
família é todo mundo junto, né? e também a sala e a

TV. Essa organização que eu gostaria de ter: a cozinha
com espaço para uma mesa pequena e a sala, com o

rack e a TV" 
 

A APROVEITAR
Sofá em  L  (250 x 178 x 80 cm)

Geladeira sem freezer (60 x 60 x 146 cm)
Fogão  de 4 bocas (55 x 68 x 88 cm)

Forno elétrico (51 x 45 x 31 cm)
Microondas (49 x 39 x 28 cm)

Rack para TV (136 x 45 x 60 cm)
Mesinha de estudos (69 x 45 x 77 cm)
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Comprimento máx. sugerido 
para balcão da pia da cozinha:
120cm (ou cuba de  80 cm) 



LORECI

'"eu não tenho tudo que preciso ainda..." 
 

"só vou levar o que tá bom, não muita e só vou saber
o que vou precisar depois da mudança..."

 
Gostei mais do modelo sem balcão, ok? Obrigada!'

A APROVEITAR
Geladeira (80cm x 80cm x 180cm)

Fogão a gás (80cm x 70cm x 100cm)
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Loreci, o seu estudo foi feito para
caso você venha ocupar um

apartamento da T1

Comprimento máx. sugerido 
para sofá: 210cm de comprimento

 Comprimento máx. sugerido
 para mesa: 210 cm 

Comprimento máx. sugerido 
para máq. de lavar: menor que 60cm



LUCILENE

"botar assim uma mesinha no centro ali... eu acho
muito tri... aí bota ela no centro. Assim fica muito
legal, sabe? ... também bota umas duas folhagens
assim no canto da sala. Fica muito tri, sabe? "

" ou comprar uma cozinha assim menor. Não vou
comprar ... quero fazer um balcão americano que eu
acho muito legal, sabe?... um balcão americano
dividindo a sala da cozinha, sabe? E aí eu nem sei se
vou levar esse sofá ... fazer o balcão americano no
meio e botar um sofá de canto, assim, para ficar bem
legal, muito tri..." (L)

 
 

A APROVEITAR
Mesa de 6 lugares de madeira (155 x 85 cm)

Barzinho (82 x 82 x 190 cm)
Sofá de canto (222 -200 x 78 cm)

geladeira (60 x 61,8 x 171,5)
pia (50 x 35)
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Lucilene, o seu estudo foi feito para
caso você venha ocupar um

apartamento da T4

Balcão para eletrodomésticos.

Tamanho máx. sugerido
para mesa: 150cm x 90cm

Bar existente.

Comprimento máx. sugerido 
para balcão da pia da cozinha:

120cm (ou cuba de  80 cm) 



MARIA HELENA

" não tenho muita coisa pra casa nova"
 

"Vou levar um kuki top [...]. O kuki top ainda está na
caixa, ganhei em um sorteio e não tenho balcão para

colocar."
 

"Todas (as opçãoes de layout) são lindas, mais tem
que escolher uma né,  gostei mais  com balcão ."

A APROVEITAR

Cooktop (55 x 43)
Geladeira (70 x 65 x 175)

Armário da cozinha
(119 x 29 x 69)

Mesa
(153 x 90)
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Maria Helena, o seu estudo foi feito
para caso você venha ocupar um

apartamento da T3

Comprimento máx. sugerido 
para sofá: 240 cm 

Comprimento máx. sugerido 
para máq. de lavar: 60cm 

Comprimento máx. sugerido 
para balcão da pia da cozinha:

120cm (ou cuba de  80 cm )



MARIA TOMÁSIA

"...sobre a ideia do balcão, é muito boa. Eu gostei mais
a com balcão. Muito boa. Que dá um diferencial, né?

Para não ficar aquela coisa tudo junto."
 

"Eu tenho uma máquina de lavar, aí eu vou manter
ela comigo"

 
 

A APROVEITAR

Mesa de ferro e tampo granito (120 x 80 X 74 cm)
4 cadeiras

Geladeira com freezer (50 x 60 x 180 cm) 
Fogão de mesa de 4 bocas (55 x 46 x 11 cm) 
Balcão para apoio do fogão (56 x 49 x 90 cm) 

Forno elétrico (52 x 57 x 37 cm) 
Armário da pia (150 x 60 x 90 cm)

Armário aéreo do balcão pia (150 x 30 x 60 cm)  
Máquina de lavar roupas (54 x 61 x 104 cm)

Usar balcão apoiado no banheiro, 
pois o balcão de pia existente não
permite o balcão ao lado da porta.

Maria, o seu estudo foi feito para
caso você venha ocupar um

apartamento da T1

Usar balcão de canto com 
45 cm de largura, para comportar
o balcão de pia existente. 

O móvel superior da atual cozinha foi dividido.
Observe que a pia tem que ficar em baixo da janela,
por causa do ponto de água, e ali tem a janela
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Comprimento máx. sugerido
para sofá: 240 cm 



MÔNICA

"Eu vou levar... minha máquina de lavar, porque é
minha privacidade"

 
"...eu tenho duas mesas, daí posso colocar uma sala e

outra na cozinha, daí acho sem balcão melhor."
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A APROVEITAR
Sofá (145 x 76 x 90 cm)

Armário com pia (118 x 58 x 74 cm
Fogão à lenha (83 x  82 x 58 cm) 

Fogão à gás (76 x 80 x 90 cm)
Geladeira (59 x 59 x 168 cm)

Mesa (157 x 76, x 76 cm)

Mônica, o seu estudo foi feito para
caso você venha ocupar um

apartamento da T3

 Espaço para posicionar 
a segunda mesa, caso necessário

OBS: 
O fogão à lenha não foi colocado,

pois deve ser aprovado pelas regras
do condomínio

Comprimento máx. sugerido 
para máq. de lavar: 60cm 



SPERANZA

"Só tenho 4 camas, geladeira, "cocina", mesa de jantar
pequena, balcão de pia, ropeiro, uma tv, um

ventilador." 
 

"Eu gostei (com balcão)!"

A APROVEITAR
Balcão da pia (1,20 x 53 x 87 cm)

Fogão (51 x 62 x 80cm)
Mesa (160 x 76 x 75cm)

Geladeira (55 x 60 x 150cm)
Sofá (150 x 73 x 90cm)

Speranza, o seu estudo foi feito para
caso você venha ocupar um

apartamento da T3

O móvel superior da atual cozinha foi dividido.
Observe que a pia tem que ficar em baixo da janela,

por causa do ponto de água, e ali tem a janela

Comprimento máx. sugerido
para sofá: 210 cm



TALITA

"Bom dia, eu tambem não tenho muita coisa porque
moro com minha vó, mas tenho tv, fogão, geladeira e
alguns objetos de cozinha tipo pratos, copos, talheres,
potes e panelas que estão tudo guardado na casa da

minha vó e mãe. E ainda pretendo tenta comprar
mais algumas coisas antes de mudar."

 
"Olha a proposta que eu acho mais interessante seria

a com balcão, alternativa b. 
Acho que talvez possa ficar mais organizado"

A APROVEITAR
Cooktop (53 x 43 cm)

Geladeira (55 x 55 x 143 cm)
Televisão (42")
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Tamanho máx. sugerido 
para mesa 140cm x 80cm

Tamanho máx. sugerido 
para sofá: 
2 sofás de lugares: 145 x 80cm ou
1 sofá de 3 lugares: 210 x 90cm 

Tamanho máx. sugerido 
para pia: 120 x 60cm  

Talita, o seu estudo foi feito para
caso você venha ocupar um

apartamento da T2

Comprimento máx. sugerido 
para máq. de lavar: 60cm 





APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E RESPOSTAS INDIVIDUAIS
 
 

APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS AO GRUPO
 

1.CONVOCAÇÃO PARA EVENTO VIA WHATSSAP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.EVENTO
 

APRESENTAÇÃO DO CONJUNTO DO TRABALHO
 

APRENDENDO COM A ESCALA
Planta impressa A1, quadriculada, disposta numa mesa

Conjunto de mobiliários na mesma escala, para serem dispostos
 

APRENDENDO COM O CORPO - ESCALA 1 X 1
Marcar planta de uma das propostas no próprio piso do apartamento, usando

fita crepe.
 

APRESENTAÇÃO RESULTADOS INDIVIDUAIS:
PERSPECTIVAS  E/OU GIFS enviados por whatssap: 

1. espaço vazio; 2. móveis existentes; 3. móveis
novos

comunicação 
PROCEDIMENTOS



2.3. MEDIDAS PARA MÓVEIS A ADQUIR
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Cada "quadradinho" possui 30x30 cm



QUAL O TAMANHO DAS COISAS?
 
 

SISTEMA DE MEDIDAS:
Para auxiliar a definir medidas de  novos
móveis/eletrodomésticos  ou saber se os

existentes vão caber nos ambientes, foi proposto
um sistema de medidas  pelo "piso" das plantas.

 
No piso, cada "quadradinho" possui 30x30 cm.

 Assim, contando os mesmos, é possível estimar 
 dimensões máximas  sugeridas para que cada

mobiliário/eletrodoméstico não venha a
comprometer o uso futuro dos espaços.

 
No caso ao lado, por exemplo, 

seria possível concluir:
 

MESA:
largura/profundidade: "menor que 3

quadradinhos", ou seja 90cm, e maior que "3
quadradinhos e meio", ou seja, 75cm.;

comprimento: maior que "5 quadradinhos e menor
que 5 quadradinhos e meio", ou seja, entre 150cm

e 175cm.
 

GELADEIRA:
comprimento: "3 quadradinhos e meio", ou seja,

75cm;
 

FOGÃO: 
comprimento: menor que "2 quadradinhos", ou

seja, menor que 60cm
 

SOFÁ:
largura/profundidade: "3 quadradinhos", ou seja, 90

cm; 
comprimento: "6 quadradinhos", ou seja, 180cm. 
Nesse caso, como tem quadradinhos sobrando

dos lados, o sofá poderia ter até 8 quadradinhos,
ou seja, 240cm  
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