HABITAR A TERRA:
casa quilombola

Habitar a Terra a par r da casa quilombola;
Calcar o chão que sustenta a in midade humana;
Matéria local que ressigniﬁca, o saber, no fazer;
Su leza que se explana no gesto;
Leitura, projeto e construção da paisagem;
Manifestar o extra ordinário a par r do infra ordinário.
“HÁ UM GOSTO DE VITÓRIA E ENCANTO NA CONDIÇÃO DE SER
SIMPLES. NÃO É PRECISO MUITO PARA SER MUITO” – LINA BO BARDI
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01. Cobertura
02. Fossa Ecológica
03. Caixa D’ Água
04. Tanque Captação de Água
da Chuva
05. Poço
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O trabalho consiste na elaboração de um projeto de habitação de
interesse social, para comunidade quilombola do grupo Kalunga,
no interior de Goiás.
A proposta surge a par r de um desejo de entendimento da paisagem
como ves gio vivo de um povo especíﬁco e como a possibilidade de dar
seguimento à história que os quilombolas vêm escrevendo dia após dia.
A par r da leitura das habitações locais, pensou-se na possibilidade da
planta da casa trazer como referência os “metaesquemas”, do ar sta
carioca Hélio Oi cica, onde vê-se uma estruturação bem deﬁnida que
permite o desvio das formas sem que se perca a harmonia do todo.
Assim, a habitação pode ser pensada como uma “meta-casa”.
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PLANTA COBERTURA
B

Metaesquema (1958), Hélio Oi cica.

Croqui Inicial

O raciocínio constru vo se dá a par r de um grid, que gera dois blocos
paralelos, para a enﬁm divisão espacial por meio de quatro pologias
diferentes de vedação ver cal. Há várias possibilidades de ocupação
na casa devido ao modo como a mesma é desenhada.
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Unidade de Medida: 1,2x1,2 = 1,44m²
01. 15 un (menos Complúvio)= 17,19m²
02. 6 un= 8,64m²
03. 4 un= 5,76m²
04. 2un= 2,88m²

O projeto conta com uma cobertura que inverte seu sen do em relação
ao “arqué po de casa”. Esse gesto transforma o lugar, onde o espaço
deixa de ser um esconderijo (devido tenta va de apagamento deste povo)
para celebrar a possibilidade do encontro gratuito e efe var a
reaﬁrmação da própria iden dade Kalunga.
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ÁREA COM LAJE FORRO

PROJEÇÃO
COMPLÚVIO

IMPLÚVIO
ÁREA COM LAJE FORRO

01. Quarto Cama Casal
02. Quarto com 2 Camas
Solteiro
03. Banheiro Com Acesso
Externo
04. Área Des nada Para
Ampliação
05. Sala
06. Cozinha
07. Lavanderia e Fogão a
Lenha
08. Varanda / Abrigo
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A habitação é pensada a par r da mão de obra quilombola e dos
meios e modos para construção local, trabalhar a paisagem e a
par r da paisagem. Portanto o pau-a-pique surge como solução
de vedação ver cal entre os painéis e como um saber que se perpetua
no fazer da cultura quilombola.
A casa foi pensada de forma modular, o que permite uma grande
variação de disposições internas, a simplicidade programá ca também
é um fator que contribui para essa diversidade, onde, quando necessário,
cada morador poderá adaptar o espaço visando melhor aproveitamento.
Como há apenas um uso social, qualquer pequena alteração de layout
pode conﬁgurar um novo uso ao ambiente, mesmo considerando a não
construção do anexo. Todo o programa se localiza nas extremidades da
planta, abrindo espaço ao centro, para o avarandado, que se conﬁgura
como o coração da casa, lugar de convívio e encontro familiar.
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Ocupação
Na casa há quatro pologias de vedação:
01 – Porta;
02 – Janela;
03 - Elemento vazado;
04 - Elemento fechado.
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Devido a modulação da casa, os componentes podem ser revistos
para melhor aproveitamento de acordo com a necessidade do morador.
Os quatro pos de vedação são divididos em três medidas iguais a
par r de dois montantes, modulados igual a própria construção.
Os elementos fechados são divididos em duas formas constru vas,
As portas foram pensadas em MDF com abertura camarão, para
melhor aproveitamento espacial em relação às possibilidades de layout.
As janelas têm o mesmo po de abertura das portas, mas ver calmente,
e elas acontecem em uma subtração das paredes de forma padronizada.
Os elementos vazados, podem variar de acabamentos e materialidades,
como muxarabi feito em bambu, madeira, ou como cobogó.
Por úl mo os elementos fechados, são paredes de pau-a-pique, sem
função estrutural, permi ndo a realocação se necessário.
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Telha
Fibrocimento

Terra

01. Forro de Laje; 02. Gárgula e/ou Iluminação;
03. Fossa Ecológica; 04. Vedação Elemento Fechado (Parede);
05. Vedação Porta; 06. Cobertura em Fibrocimento;
07. Estrutura em Bambu; 08. Vedações em Taipa Estrutural;
09. Vedação Elemento Vazado (Bambu); 10. Laje Piso em Radier;
11. Vedação Janela; 12. Prumada de Água/Eletricidade;
13. Pilar Estrutural Concreto; 14. Caixa D'Água;
15. Tanque Captação Água; 16. Poço.
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O piso da habitação é em laje radier, já conﬁgurando uma fundação
estrutural com possibilidade de adaptação em terrenos com até 5% de
inclinação, sendo uma escolha que prioriza a agilidade na produção se
feito em larga escala e levando em conta a sua economicidade.
Os pilares são em concreto armado, onde as formas em madeira não
serão re das na obra. Esse ato possibilita duas questões: a u lização
da mesma como acabamento e lugar para travamento das vedações
ver cais (painéis).
A par r da racionalização dos pilares no decorrer da planta, espaços
que outrora ﬁcariam vagos agora se ocupam com prumadas (que imitam
as madeiras dos pilares) auxiliando assim na passagem e distribuição das
redes elétrica e hidráulica conforme necessário para cada ambiente
e função.
Todos os ambientes que se conformam a par r de vedações ver cais
(internos) recebem a presença do forro de laje. A logís ca estrutural
da habitação é pensada de modo estratégico, para receber, quando
necessário, o forro de laje no espaço de expansão (anexo mul uso).
Há quatro vedações em taipa de pilão, que se encontram nas extremidades
dos dois grandes blocos paralelos. Elas auxiliam na estruturação dos
outros subsistemas. Para o aporte da cobertura pensou-se em bambus,
devido fato do material ser resistente, leve e de uso comum entre
quilombolas.
Esta malha estrutural ergue as telhas que são em ﬁbrocimento, pensada
devido ao custo e facilidade de acesso a esses materiais. Ela se eleva dos
blocos internos para rebater os efeitos térmicos provenientes do material,
com a separação do telhado em relação ao corpo da ediﬁcação.
Assim se efe va um resfriamento natural na casa, por meio da ven lação
cruzada. Pensando no conforto térmico, os beirais formados colaboram
para bloquear os raios solares de a ngirem as paredes diretamente.
O complúvio central se ar cula para duas principais ﬁnalidades.
São elas: captação de água de chuva e iluminação da área central da casa.
A escolha das espécies de vegetação, foram pensadas como possibilidade
de perpetuação da cultura kalunga, a par r de leguminosas e vegetais
para a nutrição pessoal, como também para folhagens que se aﬁrmam no
artesanato, exemplo: capim dourado.
Aqui entende-se que estas espécies compõe uma função que se
materializa no jardim quilombola, tanto dentro como fora da casa,
e que é uma das parcelas do paisagismo, pois a paisagem se expande
do jardim.
Foi proposto uma listagem síntese, que se vê ao lado, atendendo assim
às demandas. Ademais todo po de hortaliças e ervas podem compor
as cul vares locais.

Abóbora
Curccubira sp

Arroz
Oryza sa va

Capim Dourado
Syngonanthus
nitens

Madioca
Manihot esculenta

Cana-de-açúcar
Saccharum
oﬃcinarum

Ven lação
Cruzada

Mão de Obra
Não Especializada

Materiais
Locais

Captação
de Água

Milho
Zea mays

Bananeira
Musa sp

Captação de água da chuva

Mamoeiro
Carica papaya
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Variações
A par r das formas que podem ser extraídas do raciocínio de modulação do
projeto, as variações aqui apresentadas são a materialização de toda a narra va que
se construiu desde então. Como visto, a possibilidade de ressigniﬁcação dos espaços
se efe va, levando em consideração outras formas de agrupamento familiar e o
requisito, quando necessário, de espaços adaptados para PcD (Pessoas com deﬁciência).

CORTE BB

VISTA FRONTAL

VISTAS LATERAL
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