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Abstract 
New housing’s paradigm refers conceptually, neither as a single nor as a restricted 
physical space, but as a harmonious interaction of three-dimensional character, as 
shelter, access and tenure. 
The purpose of the study is to develop deeper knowledge about relationships between 
behaviour and the environmental qualities. It focus on the identification of user needs, 
habitability and performance evaluation of pensions in Ijuí, RS. Ijuí is a universitary’s 
city whith 80.000 inhabitants. 
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1- Introdução 

Pensão é o rótulo atribuído a serviços que oferecem um pacote de benefícios 
composto, em geral, por direito a uso compartilhado do imóvel (edificação), alimentação, 
serviço de quarto, lavanderia e outros benefícios menos importantes. Particularmente na 
cidade de Ijuí-RS, cenário do presente estudo, este serviço tem crescido significativamente 
nos últimos anos, atrelado, sobretudo, ao forte crescimento da UNIJUÍ- Universidade 
Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, sediada na referida cidade, a qual 
experimentou índices de crescimento importantes no seu contingente de alunos, sendo 
estes, os maiores clientes deste tipo de negócio. 

 Segundo registros da universidade, o número de alunos matriculados regularmente 
na instituição saltou de 2.500 em 1991, para 7.000, em 2000. Com efeito, estes números 
são extremamente alentadores para os serviços de pensões locais, representando um 
expressivo crescimento deste tipo de mercado. Entretanto não se tem conhecimento de 
estudos avaliatórios das condições de habitabilidade das edificações e dos serviços 
prestados na cidade de Ijuí.  



Frente à expansão da universidade e o conseqüente acréscimo na demanda por 
pensões destinadas aos estudantes, e a inexistência de diagnósticos e análises das 
condições de conforto e habitabilidade das edificações utilizadas para este fim, na cidade 
de Ijuí,  desenvolveu-se um projeto de pesquisa para  avaliar o desempenho daquelas, na 
perspectiva de apresentar subsídios para uma possível qualificação na oferta dos serviços 
de pensões.  

Este artigo apresenta apenas a primeira etapa da pesquisa caracterizada como a 
percepção do técnico em relação as condições físicas das edificações, pretendendo-se a 
continuidade da mesma, a partir da percepção dos usuários dos espaços analisados.  
 
2. Ambiente Construído, Comportamento e Qualidade Ambiental 
 Embora no Brasil a incidência de estudos específicos desta natureza seja incipiente, 
Ornstein (1993) referencia estudos de APO (Avaliação Pós-Ocupação), nos EUA, sobre 
dormitórios para estudantes datados de 1967, sugerindo que estudos regulares nas áreas de 
APO e RAC (Relação Ambiente Comportamento) naquele país já atingem mais de três 
décadas. 
 Estudos desta natureza envolvem conhecimentos técnicos relativos à construção 
dos espaços habitados, bem como sobre comportamento humano. Neste sentido, contata-se 
existir diferenças entre ambiente objetivo ou real que existe em torno dos indivíduos, do 
ambiente subjetivo, entendido como a imagem que o indivíduo possui do ambiente 
objetivo (KOFFKA, 1935; LEWIN, 1951 e KIRK, 1963, cit. por LANG, 1987, p. 7). 
 GIBSON (1979), salienta que o ambiente objetivo é transformado pelas 
oportunidades positivas ou negativas, oferecidas pelo ambiente construído e percebidas 
pelos indivíduos.  

Segundo LANG (1987), os diferentes padrões do ambiente construído propiciam 
diferentes comportamentos, ou seja, as ações do homem em determinado espaço físico.  
Estes estudos incluem o exame sistemático das relações entre o ambiente construído e o 
comportamento humano, englobando além da simples funcionalidade, a psicologia do 
usuário, as necessidades de relacionamentos sociais, as diferenças sub-culturais refletidas 
nos estilos de vida, o significado e simbolismo dos ambientes construídos, e ainda a 
estética e a tecnologia (MOORE, 1978). 
 LANG (1987), afirma que o comportamento das pessoas num determinado espaço 
depende de seus atributos ambientais, assim como vários estudos também demonstram as 
relações entre a organização espacial, percepção e comportamento humano (LANG, 1987, 
p. 102).  
 Os elementos relacionados à definição física e social dos espaços podem 
condicionar a organização espacial (LAY, 1992, p. 79). O desempenho do ambiente por 
sua vez, depende de alguns fatores relacionados à organização espacial que afeta a 
identidade, a estrutura e o significado do espaço (LAY, 1992, p. 73; LANG, 1987 p. 137; 
LYNCH, 1988, p. 13). 
 Segundo BERTRAND (1974), o ambiente visto como uma rede de significados é 
entendido diferentemente, quer seja por indivíduos ou grupos. Por exemplo, não basta 
prover uma sociedade, apenas com abrigo; é necessário saber se é conveniente a 
habitabilidade e necessidades dos indivíduos, para entender-se como o comportamento dos 
mesmos é modificado pelo meio em que vivem. A identificação das dimensões espaciais 
que proporcionem condições favoráveis para os indivíduos é de utilidade prática para o 
planejamento dos espaços. 
 Portanto, organização espacial pode afetar a percepção de seus usuários, como uma 
resposta física, social e psicológica, referindo-se como adequação espacial, o ajuste entre 



comportamento e espaço. LYNCH (1985), salienta que a adequação de um espaço depende 
da cultura: das expectativas, normas e formas de se fazer às coisas. Os lugares modificam-
se para adequar-se às formas de conduta e as condutas alteram-se para adequar-se a um 
determinado lugar. Portanto, adequação relaciona: conforto, satisfação e eficiência 
(LYNCH, 1985, p. 114). 
 A revisão da literatura através da análise do papel dos espaços arquitetônicos 
sugere quais os atributos e elementos ambientais que podem afetar o desempenho destes 
espaços, dos quais destacam-se os de interesse nesta pesquisa: percepção do caráter 
espacial, privacidade, conforto, satisfação e adequação dos espaços, que por sua vez, 
afetam a percepção da habitabilidade destes espaços. 
 Acredita-se que investigações que visem identificar os diferentes comportamentos 
espaciais, bem como os elementos e atributos que interagem na avaliação de desempenho, 
permitem que o planejamento seja uma atividade mais coerente com a realidade e ao fim a 
que se destina. 
 
2- Metodologia 

A pesquisa partiu do cadastro de pensões destinadas a estudantes universitários. 
Das 60 pensões cadastradas, 38 apresentaram condições viáveis para a execução da 
pesquisa;  as demais estavam desativadas ou não foram encontradas no endereço indicado. 

Definida a amostra, a primeira etapa do trabalho foi localizar as pensões, num mapa 
da cidade, com o objetivo de avaliar as distâncias entre as pensões e o campus universitário 
e as demais dependências da universidade (reitoria, sede acadêmica, etc), localizadas 
atualmente fora do campus. 

Os dados necessários para a caracterização e avaliação das condições físicas das 
edificações, foram coletados através de check-list, registros fotográficos e observações “ in 
loco”.  Os itens avaliados pelo check-list compreenderam: a quantidade de pensionistas, as 
características gerais da edificação, como número de dormitórios, banheiros e demais 
dependências de uso dos pensionistas; tipo de revestimentos, aberturas, assim como seu 
estado de manutenção e levantamento sobre os mobiliários disponibilizados. 
 Estes dados permitiram a realização de uma avaliação quantitativa e qualitativa das 
edificações, sob a ótica do técnico. 
 
3- Resultados e Análises 
 As pensões para estudantes inseridas neste estudo apresentam uma característica 
comum: originam-se em sua maioria, de moradias unifamiliares, localizadas próximas a 
universidade, que adaptam uma parte da edificação para ser ofertada aos estudantes. Isto 
ocorre por meio de ampliações ou reformas da edificação original, adaptação de garagens, 
construção de edículas no terreno, ou mesmo pelo aluguel de algumas peças da casa.  

Poucas destas pensões são construções planejadas para esta finalidade, o que talvez 
justifique as baixas condições de habitabilidade encontradas: ambientes com ventilação, 
conforto acústico e iluminação inadequados para moradias de estudantes. 

O crescimento de um mercado imobiliário, na cidade de Ijuí, que lentamente toma 
contornos de cidade universitária, leva consigo um contra-senso: oferece baixa qualidade, 
com custos relativamente altos. As pensões para estudantes universitários constituem-se 
em um mercado em potencial, pois atendem uma demanda garantida pela universidade. 
 As figuras 1 e 2, exemplificam os dois casos encontrados na cidade: edificações 
residenciais adaptadas para funcionarem como pensões e edificações já projetadas e 
executadas com este propósito. 
 



 
Figura 1: Fachada principal de uma residência unifamiliar, adaptada para receber 

pensionistas 
 

 
Figura 2: Fachada principal de uma pensão (em construção) 

 
Capacidade das pensões 
 No que se refere ao número de quartos disponíveis em cada pensão, observa-se que 
cerca de 57% tem até três dormitórios, caracterizando-se como construções surgidas de 
ampliações e reformas; pensões com mais dormitórios aparecem em menor escala, como 
mostra o Gráfico 1. 
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Gráfico 1: Estratificação das pensões quanto ao número de quartos 
 
 O número de moradores por dormitório variou de um a cinco, ficando a maior 
incidência entre uma e duas pessoas por dormitório com cerca de 63% dos casos. Apenas 



quatro pensões possuem dormitórios individuais, e dezessete possuem dormitórios que 
podem servir tanto para uma, duas, três e até quatro pessoas (Gráfico 2). 
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Gráfico 2: Número de pensionistas por dormitório 

 
Da amostra de 38 (trinta e oito) pensões, 25 (vinte e cinco) tem apenas uma cozinha 

para atender seus pensionistas e quatro pensões possuem cozinhas individuais para cada 
dormitório. Na mesma perspectiva, analisou-se o número de banheiros: 18 (dezoito) 
pensões possuem apenas um banheiro, 15 (quinze), possuem entre dois e quatro banheiros 
e as demais (cinco), possuem mais de quatro banheiros. Paralelamente, observou-se que 
apenas duas pensões oferecem maior número de banheiros, cozinhas e dormitórios.  

Estas características podem ser consideradas como causas das precárias condições 
que apresentam grande parte das pensões. Não sendo concebida para finalidade, as pensões 
apresentam deficiências que comprometem qualidade da edificação, como por exemplo, 
pé-direito mal dimensionado, ventilação precária e acessos inadequados. Também 
observou-se que a adaptação na estrutura original da edificação no sentido de adequá-la 
aos pensionistas aconteceu sem acompanhamento técnico. Desta forma, as adaptações 
físicas executadas sem conhecimento das necessidades e aspirações dos usuários acabam 
produzindo impactos negativos no que diz respeito a  sua satisfação. 

  
 Avaliação das Condições das Dependências das Pensões 
 A avaliação dos ambientes foi realizada por meio de uma escala de valores 
variando em cinco graus: de fortemente satisfatório a fortemente insatisfatório. A 
classificação foi realizada pelo pesquisador observando as características locais e 
parametizando uma pensão com a outra. Os gráficos 3, 4, 5 e 6 apresentam informações 
que caracterizam as pensões quanto às condições das cozinhas, salas de estar, dormitórios e 
banheiros.  

Cozinha

3% 13%

24%

13%

31%

16% Inexistente
Fort.Satisfatório
Satisfatório
Nem Satis/Nem Ins.
Insatis.
Fortem. Insatis.

Gráfico 3: Avaliação das pensões quanto as cozinhas 
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Gráfico 4: Avaliação das pensões quanto as salas de estar 
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Gráfico 5: Avaliação das pensões quanto aos dormitórios  

 

Banheiro

13%

21%

21%

27%

18%
Fort.Satisfatório
Satisfatório
Nem Satis/Nem Ins.
Insatis.
Fortem. Insatis.

 
Gráfico 7: Avaliação das pensões quanto aos banheiros 

Tratando-se das condições dos mobiliários disponíveis nos dormitórios, cozinhas e 
banheiros, obteve-se resultados que traduzem a falta de qualidade dos mesmos. Notou-se 
que geralmente são mobiliários antigos, que já não tem mais utilidade para os proprietários 
das pensões e por isso são repassados para o uso dos pensionistas. 
 Quanto aos banheiros, 45% se mostraram insatisfatórios ou fortemente 
insatisfatórios, semelhantemente a 47% das cozinhas pesquisadas. Já a avaliação dos 
dormitórios mostrou-se mais preocupante, na medida em que apenas 26% foram 
classificados como satisfatórios ou fortemente satisfatórios e 56% receberam indicações de 
insatisfatórios ou fortemente insatisfatórios. Das pensões pesquisadas, praticamente 
metade delas não oferece sala de estar aos usuários; as que possuem este ambiente, 
oferecem mobiliários adequados e relativa qualidade. 

 



 
Figura 3: Vista interma da cozinha de uma das pensões 

 
 Caracterização das edificações quanto o tipo de materiais  

Foram levantadas informações referentes aos materiais utilizados nas edificações, 
constatando-se que referente ao tipo de cobertura, há um predomínio do cimento amianto 
(68%); quanto ao piso, os dados revelaram que a cerâmica (42%) aparece como o material 
de revestimento mais adotado, seguido pelo piso bruto ou cimentado (30%). Os dados 
apontaram que a maioria das edificações (61%) apresenta forro de madeira, sendo que 29% 
utilizam laje de concreto armado com revestimento de argamassa. As aberturas, na maioria 
dos casos são do tipo metálicas (60%), sendo que 21% das pensões pesquisadas utilizam 
aberturas de madeira, em razoável estado de conservação. Quanto às paredes, predomina o 
tipo misto, ou seja alvenaria/madeira (65%). 

Este indicador pressupõe que a maioria das construções passou por ajustes 
estruturais objetivando receber pensionistas, e que, conforme diagnosticado, estas 
adequações em geral, foram executadas informalmente, sem projeto e sem 
acompanhamento técnico, portanto não legalizadas. Se tivessem sido adotadas soluções 
técnico-construtivas adequadas, com certeza as pensões estudadas teriam melhores 
condições de habitabilidade, pois ficou evidenciado na pesquisa que em vários casos 
observados predomina a precariedade e inadequação dos materiais empregados. 

Salienta-se também que o tipo e a qualidade dos materiais empregados são de 
extrema importância ao desempenho final da edificação, pois influenciam diretamente nas 
condições mínimas de habitabilidade, como conforto acústico e térmico, estanqueidade, 
pureza do ar, higiene, adaptação ao uso, durabilidade, economia entre outros.  
 
Avaliação do estado de conservação das edificações 
 O gráfico abaixo apresenta informações referentes à preocupação dos proprietários 
das pensões com a conservação e manutenção das edificações.  
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Gráfico 8: Estratificação das edificações quanto à manutenção geral da edificação 



 Conforme ilustram os dados, a preocupação por parte dos proprietários com a 
manutenção geral da edificação é deficiente, pois praticamente na metade das pensões  
analisadas (48%) o estado de conservação é insatisfatório ou fortemente insatisfatório. 
Percebeu-se que grande parcela dos proprietários das pensões não tem maiores 
preocupações com a qualidade das moradias oferecidas, procurando sempre obter um 
retorno financeiro sem grandes investimentos. Isto denota, de certa forma, uma 
desconsideração por parte dos proprietários com aspectos referentes a habitabilidade e 
condições de ambiência das edificações pesquisadas, o que acaba refletindo negativamente 
na qualidade dos serviços oferecidos aos pensionistas.  
 
4- Considerações Finais 
 A moradia para estudantes em Ijuí sem dúvida é um mercado potencial, no entanto, 
as atuais condições de oferta, configuradas pelas pensões pesquisadas, não possuem 
condições satisfatórias para o atendimento desta demanda. São construções adaptadas, sem 
auxílio técnico, e por isto na maioria das vezes prescindindo da questão habitabilidade da 
edificação.  

Analisando os dados obtidos pela aplicação do check-list pôde-se perceber que 
existe uma grande deficiência no estado geral de manutenção das edificações. A grande 
maioria dos itens avaliados apresentaram condições insatisfatórias ao uso. 

Considera-se de extrema importância a continuidade desta pesquisa, a fim de fazer 
um comparativo entre os resultados obtidos através do check-list, que se trata de uma 
verificação in loco feita pelo pesquisador, já apresentada no presente relatório, e a opinião 
dos usuários (Avaliação Pós-Ocupação). 
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