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Casa Havaí

// Esta casa se volta para dentro, de certa forma 
ela é introspectiva, característica que se desenvolve 
a partir de condicionantes específicas do lugar – a 
conformação linear do lote, 5 x 35m, e as altas empenas 
laterais de seus vizinhos. Assim as vistas para fora 
são escassas. Com exceção do quarto da frente, todos 
os ambientes se voltam para os pátios – o coberto e o 
descoberto.

O descoberto é o jardim, lá o piso é grama, tem 
uma árvore ainda em crescimento, lá se toma banho 
de chuva ou banho de sol. O coberto é onde estão as 
áreas agregadoras da casa – sala, jantar e cozinha. 
Sua cobertura opaca de duas águas não encosta 
nas paredes laterais, deixa uma faixa coberta por 
vidro por onde entra luz. Esse artifício faz com que a 
passagem do tempo fique explícita, pois a luz interna 
fica condicionada às nuances externas do clima, seja 
dia nublado ou chuva, seja a passagem de uma nuvem 
ou a simples movimentação do sol. As manchas de luz 
e sombra nas paredes variam intensidade e forma, 
minuto a minuto, de acordo com sua inclinação - no 
verão ao meio dia, torna-se um prumo vertical de 
luz expondo as irregularidades da parede, onde os 
sobressaltos de alguns blocos materializam sombra. 
Conforme o dia passa, a luz muda, a casa muda, a vida 
muda. 

// Os pátios intercalam no pavimento superior os três 
blocos de alvenaria estrutural, cada qual um quarto. 
São conectados longitudinalmente por uma passarela 
que atravessa os dois pátios. Ela, como o telhado, não 
encosta nas paredes lindeiras da casa, é estreita, de 
forma que a luz natural adentre o pavimento inferior. 
Na área coberta a passarela tem um alargamento, 
conforma um mezanino, uma sala íntima que também 
não encosta nas paredes, sob ele fica a cozinha, o âmago 
da casa que está aberto tanto para o jantar quanto para 
o estar.

// A estrutura da casa é em alvenaria armada, sendo 
as passarelas e a estrutura da cobertura duas águas em 
estrutura metálica, as lajes – moldadas in loco – são 
invertidas para facilitar a distribuição da instalação 
hidráulica, as tubulações elétricas são aparentes, o piso 
é ladrilho hidráulico verde.

 caha

área do terreno 172 m2

área construída total 190 m2

área construída pav. Inferior 110 m2

área construída pav. Superior 80 m2

rua havaí 781, sumaré_são paulo - sp - brasil.
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// os primeiros croquis ensaiam uma estrutura que se abre para dentro
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