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“habitar es un trabajo difícil. Como el oficio de vivir, el de habitar 

exige continuo aprendizaje y atención, demanda un esfuerzo meticuloso y 

sistemático, y reclama una inversión desmesurada de tiempo y energía. 

Sorprende la naturalidad con la que la mayoría de nosotros llegamos a 

ejecutar los complicados rituales del espacio habitable. Al igual que sucede 

en el caso del lenguaje, la pericia en el uso se adquiere con el hábito, que 

pauta y domestica los gestos y las voces a través de la reiteración cotidiana 

de movimientos y palabras. Pues bien, este oficio fatigoso y habitual tiene 

en el arquitecto un obstáculo o un cómplice” 

 

Luis Fernández-Galiano en AV Monografías 56 – Vivienda Europea 
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1. Contexto: o problema da habitação na cidade 

 

A cidade, pela sua forma e organização foi desde sempre facilmente 

vulnerável às grandes movimentações em massa que por diversos 

acontecimentos históricos se foram proporcionando ao longo dos séculos. 

Existindo fatalmente um problema: a dificuldade em acolher e dar resposta 

à população. A cidade necessita de tempo e espaço para conseguir 

enfrentar este problema, onde sempre se constata que a percentagem de 

população é muito superior às habitações disponíveis. 

 

Pode considerar-se o ano de 1785, e a invenção da máquina a vapor, por 

James Watts como um impulso a uma mecanização crescente e a uma 

expansão maciça. É com esta invenção que se começaram a proporcionar 

movimentações das populações, movimentações de grande escala, de 

grandes massas de gente, que tendo em vista uma melhoria de vida 

deixam os meios rurais. Estamos no final do século XIX, perante a 

Revolução Industrial, uma época de mudança que se estendeu da 

Inglaterra a toda a Europa e América do Norte. Surge uma nova profissão, 

jornaleiro ou proletário os quais, de uma forma penosa, ganham o seu 

sustento nas fábricas, e, vão surgindo em número cada vez maior. 
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Após esta invenção, são também o comboio e a primeira estação 

ferroviária, outro fator de crescimento da pequena cidade que, 

rapidamente, se estende numa rede por toda a Europa, aproximando as 

várias cidades e permitindo movimentações de passageiros e mercadorias 

em menor tempo. 

 

 “(...) Com a arquitetura em transformação, a imagem das cidades também 

se alterou. A pequena cidade, dimensionada à escala dos seus habitantes 

foi substituída no final do século XIX pela grande urbe devoradora (...)” 10 

 

Os limites destas cidades, que entretanto se industrializavam, dissolvem-se 

cada vez mais no território circundante. Surgem agora, ao lado das novas 

fábricas, alojamentos para os trabalhadores, que deixam as suas origens na 

tentativa de obter um trabalho que lhes possibilite uma vida melhor. 

Favorecidas pela especulação aparecem, cada vez mais, "casernas" de 

aluguer, insalubres. No entanto a cidade industrial parecia ser uma nova 

esperança. Curiosamente a população aumenta devido à diminuição da 

taxa de mortalidade. As sucessivas gerações encontram-se numa nova 

situação, amontoadas em espaços diminutos, onde a luz do sol e o ar 

fresco não chega. 

Esta "nova cidade", que surge após, e como consequência da revolução 

industrial, revela-se distinta de todos os modelos de cidade precedentes. 

São novos os intervenientes da cidade. O número de habitantes e de casas, 

os quilómetros de estrada e a quantidade de novos serviços são 

significativamente superiores, e continuam a crescer a uma grande 

velocidade. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10!Jürgen Tietz;!História da Arquitectura; p.8!
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O ano de 1848 revela-se decisivo na história da cultura e da experiência 

política do séc. XIX. Pela primeira vez, são projetadas as primeiras 

intervenções urbanísticas. O conceito urbanismo surge como uma tentativa 

ética, além de técnica, para corrigir os danos da cidade industrial.11 

 

Fala-se agora de uma cidade pós-liberal, consequência dos regimes 

conservadores saídos das lutas de "48", baseada em dois novos poderes 

com os seus limites de ação definidos – burocracia e propriedade. Após a 

extinção do feudalismo, é a burguesia a classe dominante, que detém o 

maior interesse sobre estes "novos poderes" que, ao invés de se estudar e 

considerar todas as necessidades públicas, satisfazem as necessidades 

imediatas do "interesse privado" que tem como único objetivo aumentar 

ao máximo o preço do solo, e o valor dos alugueres. A cidade torna-se 

desorganizada. O capitalismo parece ser a causa de todos os problemas. 

 

Numa tentativa de encontrar um conceito de cidade, onde esta é 

considerada como um organismo independente, válido por si mesmo, que 

cresce ao longo dos tempos, aliada ao seu povo, através de uma economia 

própria vai afirmar-se o conceito de Grande Cidade; onde se torna-se 

imprescindível reunir toda a edificação urbana num plano amplo, prévio, 

que reúna de um modo meticuloso as mais variadas necessidades da 

entidade coletiva em constante mutação. A todo este processo de 

desenvolvimento, adapta-se geralmente um sistema urbano geométrico 

que permite uma resposta a longo prazo capaz de satisfazer todas as 

exigências da época. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 “El urbanismo – cuyo “origen” en sentido científico (o, si se prefiere “moderno”) se ha localizado en el siglo XIX 
como tentativa ética, antes aún que técnica, de corregir los males de la ciudad industrial ...” Benedetto 
Gravagnuolo;  Historia del Urbanismo en Europa 1750-1960;  p. 6 
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As cidades Americanas revelam-se o tipo mais evidente de Grande Cidade, 

o traçado ortogonal da rede viária, além de facilitar a circulação torna as 

edificações ortogonais. Manhattan é um exemplo deste novo traçado, no 

entanto no momento da sua construção esta evidencia-se descuidada isto 

é, a planta ao nível da rua torna-se numa acumulação inorgânica de 

elementos contraditórios, determinada apenas por parâmetros 

económicos. Parâmetros estes que consideravam o "problema da 

habitação" como secundário, uma vez que eram maioritariamente para as 

classes desfavorecidas, dos trabalhadores. As questões da habitação 

continuavam a ser um problema enquanto que as questões de circulação 

eram objeto de total atenção. No entanto, julga-se pertinente abordar a 

análise destes dois temas em conjunto, pois os sistemas viários 

representam um serviço ao habitante. 

A habitação e a rede viária revelam-se os dois pontos centrais das questões 

urbanas. Contudo, continuam a surgir algumas contradições onde se 

salienta a oferta de habitação que não corresponde à procura, pois exige-

se a presença de um número elevado de operários que não se consideram 

como utentes da cidade.12 Manhattan, torna-se um bairro caótico, às custas 

da implementação da lei de 1915 que permitia edificações tão altas quanto 

o possível. Numa situação prática, um edifício de 55 plantas, calculando 5 

m2 como área de trabalho, suporta 14.000 trabalhadores, o que para as 

dimensões das ruas deste plano, que apenas permite três vias de circulação 

para os veículos, é insuportável. 

Em suma, foram exemplos desta natureza que vieram colocar em causa 

este tipo de incoerências, alimentando o fracasso destes primeiros planos 

urbanísticos. 13 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 Leonardo Benevolo; A cidade e o Arquitecto; p. 26 
13 Ludwig Hilberseimer, La Arquitectura de la Gran Ciudad; p. 10 e 11 





O problema da habitação na cidade 

 21 

Com todas estas questões, começa a notar-se um desequilíbrio na cidade, 

como consequência das alterações económicas e sociais resultado da 

chegada desta classe trabalhadora. As habitações, que até aqui pertenciam 

aos habitantes, tornam-se insuficientes para a nova população. Surge a 

necessidade de construir de um modo massivo, para dar resposta às 

necessidades, dando solidez à consideração da habitação de aluguer, 

como solução para o problema imediato. Pode considerar-se que a 

construção de habitações se tornou num motivo de especulação com 

elevado interesse capitalista por parte dos empresários/construtores que se 

esqueceram das necessidades mínimas da população. Consequentemente, 

construíram-se lugares propícios a surtos de doenças e descontentamento 

social pois, apenas se atribuía importância ao lucro e à rentabilidade. 

Julgamos que esta época ficou caraterizada pela construção/adaptação de 

habitações baseada em pressupostos falsos. Pretendia-se preservar a 

tipologia isolada, ocultando através das fachadas os problemas que não 

eram apenas formais mas antes organizacionais. Não se tinha em 

consideração, que a habitação para aluguer levantava um problema 

arquitetónico, em que a sua solução estava intrinsecamente ligada à 

resolução de problemas de cariz social. 

A par de uma euforia tecnológica, que entretanto se impulsionou, realizam-

se ciclos de Exposições Universais. A primeira, em Londres, em 1851, onde 

se enfatizavam as novas conquistas técnicas. Aparece um aumento de 

propostas designadas como "futuristas", projetadas face à paisagem 

metropolitana, inicialmente "efémeras".14 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 Esta exposição ficou marcada pela construção do Palácio de Cristal, concebido por Joseph Paxton, expurgado 
de qualquer dos "estilos dominantes". Paxon constrói um edifício com uma estrutura resistente, de elementos de 
ferro com uma fachada de chapas de vidro. Antevia-se a evolução que conduziu a que a arquitetura posterior fosse 
reduzida às componentes funcionais. Para além do vidro, do ferro e do aço, foi o betão que possibilitou uma 
arquitetura totalmente inovadora, o betão permitiu um leque rico de formas, impossíveis de conseguir com 
materiais tradicionais devido ao peso da pedra e á fragilidade da madeira. Jürgen Tietz; História da Arquitectura 
Contemporânea; p.9 
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Após as primeiras intervenções urbanísticas, o final do século XIX fica 

marcado pela tentativa de desenvolver alguns projetos, baseados numa 

diferente ideia de cidade, cidade pós-liberal "corrigida" isto é, um sistema 

racional onde os alojamentos dos populares eram construídos ou facilitados 

pelas administrações. 

 

Em 1898, o britânico Ebenezer Howard desenvolve a ideia de Cidade 

Jardim, com o intuito de tentar corrigir os problemas das Grandes Cidades. 

Independentes e afastadas da antiga metrópole, deveriam ser criadas 

cidades novas, mais pequenas e modernas, com o intuito de acolher as 

populações migratórias que se tornariam autossuficientes através da 

agricultura e da criação de gado pois o aumento do custo de vida 

desproporcional, em relação aos produtos diários adquiridos nos meios 

rurais, tornaram-se insustentável para grande pare destas populações. 

Assim, idealiza-se um conceito de descentralização, conseguido através da 

construção de cidades satélites residenciais, dispostas em torno de um 

parque central, em que metade da área seria reservada para a agricultura e 

a restante para habitações unifamiliares. 

 

A descentralização teve, no entanto, pouco efeito sobre as populações 

uma vez que, os fluxos migratórios estão essencialmente dependentes da 

necessidade de encontrar um local perto da fonte de rendimento, com o 

intuito de economizar nos custos dos transportes e no tempo despendido 

em cada viagem. Tempo esse essencial, para um trabalhador conseguir 

alguma "qualidade de vida". Os defensores da "cidade-jardim", 

consideravam as novas metrópoles como "não naturais", apesar do facto 

de estas serem o resultado mais "natural", como consequência de 

momentos históricos, económicos e sociais da época. A essência desta  
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ideologia "romântica", opunha-se à miséria e à ideia de "feio" das cidades, 

repletas de fumos e fábricas. 

Este jogo "psicológico", onde se defendia que a descentralização traria um 

"novo interesse económico", fez com que esta linha de raciocínio fosse 

seguida pelo "poder" e pela indústria. Afinal, seria possível aumentar os 

lucros se os trabalhadores pudessem viver em condições de vida mais 

saudáveis. Existia então um outro objetivo: descentralizar através da 

construção de cidades satélites residenciais com casas unifamiliares na 

periferia, ou numa zona verde exterior à cidade, concebida para aliviar a 

superlotação.15  

Apesar destes conceitos se basearem essencialmente em princípios 

humanos e na qualidade de vida dos trabalhadores, não representaram 

uma solução real à escala dos problemas que se enfrentavam. Não foi 

possível diminuir o congestionamento nos antigos centros urbanos, pois 

continuavam a ser o cérebro e o coração da cidade. A diferenciação 

funcional dos bairros, os bancos, os escritórios e as funções administrativas 

no centro da cidade, e os bairros residenciais e as industrias no exterior, 

acabaram por agravar o problema da cidade. As redes viárias e os 

transportes não se desenvolveram em função destes movimentos das 

populações. Passou a existir uma perda de tempo considerável entre a 

residência dos trabalhadores e o seu local de trabalho. "Work in the city 

and live in the garden suburb"16 o slogan de arquitetos e urbanistas que 

divulga um sonho inexistente. 

Ebenezer Howard acaba por concretizar o primeiro exemplo de cidade 

jardim — Letchworth, (Inglaterra) em 1903. Uma cidade "ideal", 

independente, planeada de acordo com os seus princípios de modo a 

fornecer, ao mesmo tempo, o que a cidade e o campo tinha de melhor. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 Karel Teige; The Minimum Dwelling, p. 136 e 137 
16 Karel Teige; The Minimum Dwelling, op. cit. p.138 
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No entanto, esta ideia acaba por fracassar como projeto de cidade 

independente, mas faz sucesso como modelo de habitação exclusivo. As 

tendências centralizadoras ganham novamente força entre os arquitetos e 

os urbanistas. 

 

A obra de Tony Garnier, Cité industrielle, do período pré-guerra, revela 

duas temáticas distintas. Por um lado mostra uma linha de continuidade 

com as tradições, por outro mostra caraterísticas inovadoras. Ao fragmentar 

o tecido urbano em zonas funcionais distintas, Garnier, atribui à cidade uma 

nova visão funcionalista baseando-se em conceitos do urbanismo moderno 

do qual foi um importante impulsionador. 

 

Para tornar credível a sua cidade imaginária, Garnier fixa em primeiro lugar 

as condições geográficas da implantação e a dimensão demográfica para 

35 000 habitantes. O lugar é caraterizado por um vale dominado por 

colinas e atravessado por um rio, onde converge uma linha de água 

secundária, canalizada em alguns pontos. A presença vital do curso de 

água é também, ao mesmo tempo, a fonte primária da "moderna" energia 

elétrica. Garnier coloca a zona industrial entre as linhas de água, em 

contacto direto com a linha férrea e distanciada do tecido residencial por 

razões higiénicas e funcionais. A zona residencial é construída a meia altura 

nas colinas separada por uma zona verde, tanto do centro histórico como 

da industria. E, por último a zona de hospitais, no topo da colina. 

A cidade organiza-se segundo três zonas principais: a industrial, a comercial 

e a residencial. Aqui, o arquiteto fragmenta a imagem da cidade de forma 

intencional por razões de higiene, deixando também uma margem para um 

crescimento futuro. Esta arquitetura lógico-funcional acaba por deixar 

fragmentos urbanos, de grande qualidade. Existe um equilíbrio na cidade.  
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As habitações têm por base o conceito de que todos os homens têm as 

mesmas necessidades, não permitindo uma marginalização da classe 

trabalhadora. São projetados dois tipos de habitações coletivas, que 

apenas ocupam cinquenta por cento do solo. Habitações individuais 

germinadas e algumas habitações coletivas, numa tipologia modernizada, 

que apesar de um número mínimo de aberturas para a rua, tinha um pátio 

interior aberto, com vegetação que fornecia às famílias as condições ideais 

de ar, sombra e sol. Garnier idealiza uma casa para cada família, em que 

metade do lote era dedicado ao espaço público, onde não existiam cercas 

nem propriedades privadas. 

 

Estes projetos quase utópicos das grandes cidades do "futuro", basados 

nos seus escritos teóricos começam a desenvolver uma nova orientação de 

projeto, baseada na industrialização do edifício, nas standardizações e 

planificações urbanísticas, dando assim origem a um despoletar de 

edificação de bairros "económicos" e "populares". 

 

Assim, reinterpreta-se o conceito de cidade jardim, surgindo as 

siedlungen17, que se podem definir como uma larga reflexão sobre o 

modelo de cidade jardim, onde é submetido a uma rigorosa depuração 

concetual em relação a temas como as estruturas viárias, as condições de 

salubridade e a hierarquia entre os espaço públicos e os espaços privados. 

Durante este processo de ajuste, que conduz ao conceito de siedlungen, 

surgem projetos intermédios de relevância. Heinrich Tessenow, na sua 

arquitetura residencial critica o "pitoresco" que por vezes acompanha as 

propostas de cidade-jardim e baseia-se na busca de aspetos essenciais e 

permanentes da casa e da cultura doméstica. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 nesta abordagem, a siedlung atribui-se o significado de bairro. 
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O inicio do século XX, fica marcado pelo surgimento de um outro conceito, 

"o funcionalismo", destacando-se a necessidade de uma "inovação 

radical", de um rompimento com a tradição, e com todas as regras e 

experiencias definidas até aí. Pretende-se  um "outro início", uma ideologia 

de "cidade nova" baseando-se na hipótese do "homem novo", radical, 

livre de laços sentimentais com o passado e feliz por viver num "novo 

universo". O do triunfo da mecanização e da "nova era", projetada para 

uma harmonia tecnológica futura e para uma imaginaria igualdade social.18 

No entanto, é certo que todo este ideal "abstracto" de "cidade nova" 

acaba por ficar suspenso no limbo das utopias irrealizáveis, não saindo 

sequer do papel.  

A primeira Guerra, despoletada em 1914 marca o início de uma nova etapa 

mundial. A par destes confrontos vivem-se na Rússia conflitos internos que 

terminam com a Revolução de Outubro de 1917, marcando o início das 

transformações radicais ao nível económico, social, político e cultural. 

Surge o primeiro Estado proletário do mundo, que se identifica com as 

necessidades trabalhadores.19 As leis aprovadas em 1918 por este "Novo 

Estado", pretendem abolir a propriedade imobiliária privada e nacionalizar 

as terras a fim de resolver os problemas habitacionais na União Soviética. 

Desenvolve-se também planos de construção ambiciosos que 

proporcionam aos arquitetos a oportunidade de projetar um "novo futuro", 

como consequência da nova ordem social que reavaliou o conceito e a 

estrutura de família. 

 

A Colónia de Römerstadt pode considerar-se um exemplo do início de uma 

procura pelo novo conceito de família. Em 1925 Ernst May é nomeado,  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 Benedetto Gravagnuolo; Historia del Urbanismo en Europa 1750-1960; op. cit. p. 333 
19 Roberto Segre; Historia de la Arquitectura y del Urbanismo, Paises Desarrollados siglos XIX y XX; p.412 
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juntamente com Martin Elsaesser para conceber novas tipologias de 

habitação para a cidade de Frankfurt. 

Ernst May define duas premissas iniciais. A prioridade das tipologias em 

relação ao plano viário, usando a intervenção urbanística como uma 

melhoria à paisagem. Daí destacar-se também pela subtileza do seu 

traçado, curvando-se suavemente reproduzindo o rio Nidda. 

Este projeto combina duas tipologias de habitação plurifamiliar. Habitações 

em banda, para uma família, ou divididas para duas famílias sobrepostas, e 

ainda blocos de vários pisos. Com áreas distintas, todas estas tipologias 

incluem melhorias significativas na organização das distintas tarefas 

domésticas, de onde se destaca a cozinha Frankfurt, desenhada por Grete 

Schütte-Lihotzky em 1927. Comparada por Inãki Abalos, em La Buena Vida, 

a uma oficina de um carpinteiro, com um banco de trabalho e as 

ferramentas, revelando-se prática e funcional. 

Os custos destas habitações poderiam revelar-se elevados, não pelo custo 

do solo uma vez que este era propriedade do Estado, mas dada a inflação 

e pela construção. No entanto Ernst May recorre à produção industrializada 

para combater este problema.20 

 

Também acresce a independência da mulher, como resultado das políticas 

de igualdade, acaba por se revelar numa solução alternativa, uma vez que 

já não estariam apenas afetas às tradicionais tarefas, ao cuidado da casa e 

dos filhos. "A nova arquitetura deveria refletir isso". 21 E, de facto fazem-se 

investigações em torno deste tema. Existe uma ideia de coletivo dos 

serviços domésticos comuns, através de edifícios comuns, onde se  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 AV Monografia 56 - Vivienda Europea; p. 30 
21 Hilary French; Os + importantes Conjuntos Habitacionais do Século XX, plantas, cortes e elevações  p. 52 
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consegue uma maior percentagem de "serviços" em função dos habitantes 

da comunidade. 

Esta investigação dura cerca de dez anos, e as melhores soluções surgem 

no final dos anos vinte, como a criação de uma Associação de Arquitetos 

Contemporâneos (OCA), assumida pelo Estado que escolheu Ginzburg 

como diretor. Investigam-se novos tipos de células habitacionais, a sua 

agregação e a sua combinação com as funções sociais. Surgem as unidades 

Stroikom que apresentavam seis tipos de habitações de dimensões 

variáveis e com diferentes modos de agregação. Narkomfin é uma 

adaptação dessas unidades. As células F e K, num organismo comum, 

revelam o exemplo mais importante de habitação coletiva na URSS, que se 

afasta das ideias utópicas até aqui investigadas.  

 

No entanto, apenas depois a primeira Guerra Mundial, em 1918, quando a 

crise na habitação se torna catastrófica, é que se consolida o "direito à 

habitação para todos", tornando-se uma necessidade primária e 

indispensável. 

Após os anos vinte, o número de pessoas à procura de uma habitação 

digna é muito superior às habitações disponíveis. Desenvolve-se uma 

consciência civil com o objetivo de encontrar soluções técnicas para os 

problemas habitacionais gerados até então, devido aos êxodos, e à 

primeira Grande Guerra.  

Quando Berlim se encontra fortemente devastada pelos bombardeamentos 

da primeira Grande Guerra. Surge a necessidade de reunir esforços e 

começar a desenvolver soluções para a problemática da habitação. 

Inicia-se agora uma época de construção massiva de habitação, com o 

objetivo de diminuir o défice habitacional. Surgem as primeiras construções 

que caracterizaram os anos 30. 





O problema da habitação na cidade 

 37 

Em 1927, o concurso para a Sociedade das Nações e a organização da 

exposição Internacional de Estugarda, analisa projetos de inúmeros 

arquitetos de várias nações. Em 1928 surge a necessidade de traduzir esta 

suposta unidade numa possível associação.  

O primeiro Congresso realiza-se em La Sarraz, para o qual Le Corbusier 

prepara uma primeira ideia dos pontos fundamentais a debater: técnicas 

modernas e as suas consequências; a standardização; a economia; o 

urbanismo; a educação da juventude; Arquitetura e o Estado,22 são os seis 

principais pontos delineados. 

 

" (...) Para beneficiar um país, a arquitetura deve relacionar-se intimamente 

com a economia geral. A noção de "rendimento", introduzido como 

máxima na vida moderna, não implica, de nenhum modo, o maior lucro 

comercial, mas sim uma produção suficiente para satisfazer por completo 

as exigências humanas. O verdadeiro rendimento deve ser fruto de uma 

racionalização e de uma regra aplicada tanto a projetos arquitectónicos 

como a métodos industriais.(...)". 23 Era fundamental recorrer aos recursos e 

às técnicas industrial de modo a agilizar e economizar as habitações. 

 

É interessante destacar o sexto ponto de trabalho proposto para este 

congresso, "a realização: a Arquitetura e o Estado". Le Corbusier cultiva a 

ideia de que a arquitetura segue as linhas de interesse/necessidade de uma 

minoria, afirmando que: "a arte é uma coisa das elites". No entanto, 

Gropius vê essas "elites" como possíveis mediadores culturais isto é, que  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 Leonardo Benevolo; Historia de la Arquitectura moderna; op. cit. p.512 
23 "(...) Para beneficiar a un país, la arquitectura debe relacionarse íntimamente con la economía general. La noción 

de "rendimiento", introducida como axioma en la vida moderna, no implica, de ningún modo, el máximo provecho 
comercial, sino una producción suficiente para satisfacer por completo las exigencias humanas. El verdadero 
rendimiento será fruto de una racionalización y de una normalización aplicadas elásticamente tanto a los proyectos 
arquitectónicos como a los métodos industriales. (...)" Leonardo Benevolo; Historia de la Arquitectura moderna; op. 
cit. p.514 
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asseguram a transição entre a vida artesanal e as novas produções 

industriais. Apenas por tempo suficiente para que se formule um novo 

sistema de valores numa futura sociedade unificada. Reconhecendo que o 

único ponto comum, capaz de defender igualmente todos os interesses, 

onde a possibilidade de intervir seja do Estado. Tudo isto resulta da 

experiencia de Gropius e Mies, presentes neste congresso, que 

desenvolveram projetos residenciais, destaca-se o exemplo de Weissenhof 

que surgiram de instituições estatais e forma concebidos com dinheiros 

públicos. Unir-se ao Estado passa a significar aceitar a posição privilegiada 

dos artistas de vanguarda, reconhecendo a luta política num plano de 

igualdade perante todos. 

 

Neste congresso dos CIAM, estes conceitos permanecem no ar, e apesar 

do otimismo reconhece-se a gravidade dos problemas expostos e as 

dificuldades das alternativas encontradas. Reconhece-se uma preocupação 

com uma classe social desfavorecida, com rendimentos inferiores mas com 

as mesmas exigências humanas. Encara-se pela primeira vez a 

desigualdade social/económica como um problema ao qual a arquitetura 

também deve dar um contributo para a sua resolução.24 

No entanto regista-se o compromisso de se comparar periodicamente as 

experiências realizadas de modo a aprofundar os problemas encontrados e 

destacar as possíveis soluções. 

 

Em 1929 o segundo Congresso CIAM, de onde resulta a publicação de 

todos os projetos aí apresentados, Die Wohnung für das Existenzminimum, 

(a habitação para um mínimo de subsistência), de onde surge de forma 

mais efetiva o conceito de Existenzminimum. O mínimo de subsistência é  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 Leonardo Benevolo; Historia de la Arquitectura moderna; op. cit. p.515 e 516 
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então o princípio base para um novo tipo de habitação, "habitação-

mínima", de baixo custo, como ponto de partida para a edificação 

subsidiada. As caraterísticas deste tipo de habitação estabelecem-se com 

base na sociologia da época. De acordo com os higienistas de então, as 

dimensões das tipologias podem reduzir-se de um modo considerável 

desde que a iluminação, a ventilação e a luz natural aumentem. À 

emancipação de cada indivíduo, no seio da família, torna-se necessário que 

a cada adulto corresponda um quarto.25 Pois, "a vida privada não é o 

equivalente da vida familiar. No interior do grupo familiar o indivíduo 

continua a ter o seu próprio universo".26  

 

Uma vez definidos os princípios das habitações surge o problema 

económico. As classes economicamente mais vulneráveis que não 

conseguem pagar uma casa habitável necessitam da intervenção do 

Estado, o que torna o problema ainda mais grave. Este novo fator obriga a 

que se economize ao máximo em todas as variáveis, nos terrenos, nas ruas, 

etc. Todas as propostas residenciais executadas até esta época tinham 

focado o problema nas questões relativas à célula, à escala da habitação, à 

escala do Homem. No entanto com este novo fator económico, torna-se 

urgente a necessidade de uma nova solução que imponha uma outra 

implantação. Esta mudança vai alterar de uma forma drástica todas as 

propriedades  conseguidas em torno deste tipo de edificação, edificação 

em linha. O conceito de linearidade tende a reforçar a ideia de cidade 

igualitária para a sociedade moderna, devido à ausência de hierarquia 

imposta por este conceito. 

 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25 Leonardo Benevolo; Historia de la Arquitectura moderna; op. cit. p.553 
26!Philippe Ariès; História da vida privada, Volume 5: da primeira Guerra Mundial aos nossos dias; op. cit. p.492!
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Com a alteração do problema central, que passa da escala da célula, da 

habitação, à escala do bairro, com a consequente alteração das 

características que consolidam o conceito de linearidade, forma como 

conceber as instalações do habitar sobre o território, surge o tema do 

terceiro Congresso CIAM. 

Walter Gropius propõe o tema "Edificações baixas, médias ou altas?" 27 

como tema do III Congresso de Bruxelas, realizado em 1930. Através de 

demonstrações matemáticas expõe dois esquemas gráficos que relacionam 

a densidade das vivendas com a altura dos edifícios e a distância entre 

eles, tendo como referência uma agrupação residencial com edifícios 

paralelos. 

No primeiro esquema fixa-se ao espaço livre entre as edificações e 

demonstra que mantendo este parâmetro, cresce o número de habitações 

à medida que se aumenta a altura de cada edifício. A segunda 

demonstração, em que o critério base é a densidade, torna-se evidente 

que com os maiores edifícios conseguem melhores condições ambientais, 

uma vez que se diminui o ângulo que forma a diagonal dos espaços livre. 

Com esta demonstração, conseguida através das experiências 

esquemáticas, entende-se que existe um fator em comum entre a ideia de 

cidade jardim, e a ideia de cidade concentrada, que através da implantação 

linear se assume que a "cidade jardim" é aquela em que existe um 

contacto direto com o espaço livre, e a segunda tem como preferência o 

bloco plurifamiliar,  garantindo sempre o espaço livre que se considera 

imprescindível. 

Esta nova solução que se baseia no conceito de linearidade, permite que 

se mantenham as propriedades que se consideravam até aqui 

fundamentais, a ausência de hierarquia, a capacidade de crescimento, e o  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27 (...) "¿Edificación baja, media o alta?"(...) Carlos Martí Arís, Las Formas de la Residencia en la Ciudad Moderna; 

op. cit. p.37 
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contacto imediato entre o espaço construído e o espaço natural, tornando 

viável este outro modo de edificar o território. 

 

Entretanto, Le Corbusier apresenta um projeto de uma cidade radial que 

tem como objetivo melhorar o conceito de "cidade contemporânea" de 

1922. A Vila Radieuse é uma proposta de urbanização apresentada durante 

o 3º Congresso CIAM, com o intuito de resolver os problemas urbanos de 

Moscovo.  

Le Corbusier inicia a sua abordagem com o intuito de resolver o problema 

do centro da cidade, considerando que tendencialmente tornar-se-á mais 

denso e mais congestionado. Assim, entende-se que a cidade tende a 

expandir-se horizontalmente, em direção à periferia. Le Corbusier 

manifesta-se contra a nacionalização do território, propondo uma série de 

conceitos apenas com o intuito de aumentar os lucros e rentabilizar os 

centros das cidades. 

A Vila Radieuse é uma cidade sem periferia onde se pretende aumentar 

significativamente a densidade populacional, pondo-se em causa todos os 

parâmetros considerados ineficazes na ideia de "cidade jardim". 

Contudo sabe-se que, este tipo de soluções acabam por gerar alguma 

discórdia entre os Arquitetos da época, Frank Lloyd Wright propõe em 

Broadacre City, (1935); "Usonia" à sua ideia utópica de reunir o individuo 

com uma paisagem vital e orgânica. A base de Broadacre City é a casa 

usoniana que deveria servir de habitação e de local de trabalho, Wright 

exigia "meio hectare por família". No plano geral, as áreas funcionais 

separadas seriam unidas por um sistema hierarquizado, o automóvel era 

uma condição funcional neste projeto.28 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28 Jürgen Tietz; História da Arquitectura Contemporânea; op. cit. p.41 
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Em 1933 o IV Congresso dos CIAM, é inicialmente proposto para Moscovo, 

políticas de propriedade do solo, tornando favoráveis a prática de uma 

planificação racional. Moscovo torna-se "a fábrica que produz planos, a 

terra prometida dos técnicos" 29  Aqui, é proposta uma fenomenologia 

urbana, isto é, é definido um conjunto de premissas inevitáveis à 

formulação de um plano. É igualmente importante que este se estenda a 

um conjunto de parâmetros económicos, demográficos, produtivos e 

sociais do contexto territorial. É fundamental que o arquiteto se associe a 

especialistas de outras ciências, e aí sim, o "urbanismo funcional" terá 

definidas as suas premissas. Realizado a bordo do Patris II, numa viagem 

(Marselha-Atenas), com o planeamento urbano como o tema geral a refletir 

recordam os "pontos doctrinales" aprovados na Carta de Atenas. Ali 

sustentam um modelo urbano evidente, a Vila Radieuse. Esta referência 

demonstra que através da altura de um edifício se torna possível libertar o 

solo. 

 

"Habitar, trabalhar, recrear-se e circular"30 são os princípios definidos para 

um novo Congresso a partir dos quais os arquitetos devem orientar as suas 

propostas. Assim, "Habitação e lazer" 31 (Logis et Loisir) define o tema do V 

Congresso realizado em 1937 na cidade de Paris onde pela primeira vez 

"recreio e lazer" estão intrinsecamente aliados às necessidades do 

Homem. 

A Carta de Atenas torna-se numa "instrução de utilização" segundo o qual, 

nas décadas seguintes as novas cidades se foram construindo. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29 "la fábrica que produce planes, la tierra prometida de los técnicos" Leonardo Benevolo; Historia de la 

Arquitectura moderna; op. cit. p.393 
30 "Habitar, trabajar, recrearse y circular" Leonardo Benevolo, Historia de la Arquitectura moderna, op. cit, p.396 
31 "Vivienda y esparcimiento" Josep Maria Montaner; Después del movimiento moderno arquitectura de la 

segunda mitad del siglo XX  p.29 





O problema da habitação na cidade 

 49 

Com o agravar da crise económica e das tensões político-sociais desta 

época inicia-se, em 1939 a Segunda Guerra Mundial, como consequência 

de seis anos de conflitos. A maioria dos países europeus ficam 

confrontados com uma grave crise no setor imobiliário. Ao défice 

acumulado durante as décadas anteriores, e apesar de todo o esforço 

construtivo dos anos 30, era evidente e notório o nível de destruição. Em 

1945 o mundo já não era o mesmo. 

Com a Segunda Guerra tinham também desfalecido a maior parte das 

visões idealizadas da sociedade, impulsionadoras da arte e da arquitetura 

do Movimento Moderno. No entanto, rapidamente se foram substituindo 

por novos ideais de uma comunidade pacifica e justa, rapidamente se 

tornou evidente que não existia uma "hora zero" na política nem na arte. 

O estilo internacional surgindo do Movimento Moderno, sem conotações 

políticas, e desenvolvido antes do período de guerra, volta a renascer. 

Walter Gropius e Mies van der Rohe são dois bons exemplos. 

Consequência da segunda Guerra Mundial, das destruições iminentes e das 

movimentações em massa, surge neste período, outro impulso construtivo, 

procurando novamente as soluções que dariam a melhor resposta às 

necessidades da época. A "habitação para todos" baseava-se agora em 

novos princípios, a salubridade dos espaços tornara-se imprescindível. 

 

 

Em Setembro de 1964, nove arquitetos Holandeses e um representante da 

Associação de Arquitetos Holandeses constituem formalmente uma 

fundação para a investigação das melhores estratégias para resolver o 

problema do desenho e da construção de habitação em grande escala. 

Assim nasce SAR (Stichting Architecten Research).  
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Apresentam, em Dezembro desse mesmo ano, propostas concretas de 

"habitações adaptáveis" através do desenho de suportes e unidades 

independentes. Os arquitetos que fundaram o SAR definem o conceito de 

"suporte" como uma hipótese de trabalho alternativa que deveria ser 

investigada em profundidade. "Suporte" e "unidades separáveis" baseia-

se no princípio de participação por parte do usuário. De outro modo, a 

ideia básica do conceito de "suporte" consiste no facto da habitação, 

qualquer que seja a sua forma ou tamanho, ser sempre o resultado da 

interação de duas esferas de responsabilidade. Parte claramente da 

estrutura, dentro do reino do habitante que apenas ele pode alterar 

consoante os seus desejos. 32 No entanto, este método desenvolvido pelo 

SAR aponta os princípios fundamentais para uma importante coordenação 

entre os dois processos de produção, o "suporte" e as "unidades 

separáveis". 

Durante vários anos o SAR mantém a sua atividade e o grupo inicial de dez 

arquitetos aumenta até mais de cinquenta, incluindo também construtores, 

industrias, investidores, promotores e associações para a construção de 

habitação. Estas participações acabam por suportar 50% do investimento 

da fundação, e o restante provêm de investimentos estatais para a 

investigação da Holanda. 

Movidos pelo conceito de que o individuo tem a oportunidade de criar 

uma casa, torna-se pertinente entender as alterações feitas por cada 

família, bem como as razões para as várias mudanças. 

 

Na década de 60 vive-se uma mudança significativa na história da 

arquitetura. O movimento unitário baseado nas características dos 

cinquenta anos anteriores é posto em causa. A liberalização da economia 

destrói o planeamento urbano devido à inerente crise financeira, que  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32 N. J. Habraken; El diseño de soportes; p.7 a 10 
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provoca novamente movimentações massivas por parte das populações 

desfavorecidas, e também oriundas de novas culturas — os êxodos.33 

No ano de 1961 assiste-se ao fim dos Congressos CIAM. 

 

Vivia-se, na Europa, um período de elevada construção. Construções que 

permanecem influentes e que na época em que se verificaram foram 

consideradas "radicais", por se basearem em diferentes formas de "gerar e 

resolver" problemas.  

 

O contexto português, saído de uma ditadura de quarenta e um anos 

(1933-1974), encontrava-se afastado do que acontecia de relevante na 

europa. A Revolução de 25 de Abril de 1974 marca o início de uma nova 

etapa. Revela-se emergente a construção de habitações com o mínimo de 

condições de salubridade. 

A primeira abordagem, com o intuito de dar uma resposta à necessidade 

urgente de novas habitações, surge inicialmente através da breve 

experiência dos projetos SAAL, Serviço de Apoio Ambulatório Local, (1974-

1976), projetos de habitação social discutidos entre os arquitetos e a 

população. A cidade de Évora necessitava de dar uma resposta aos 

moradores dos bairros, pequenos e clandestinos, que cresciam em torno 

das muralhas da cidade, que por não serem reconhecidos pelo Estado 

tornavam-se "inexistentes". 

Álvaro Siza inicia o seu trabalho em contacto com uma centena de famílias 

agrupadas numa associação de vizinhos, integrando este projeto num 

contexto das operações SAAL, até à sua extinção. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33 Jürgen Tietz; História da Arquitectura Contemporânea; op. cit. p.67 
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1.1. Habitação-em-bloco 

 

Após o fim da primeira Guerra Mundial, em 1918, os níveis de destruição 

eram muito significativos, e o défice habitacional tornara-se incalculável. 

A habitação-em-bloco era vista agora como uma alternativa eficaz para a 

problemática da habitação na cidade. 

 

 

Em 1925, Wagner traça o plano para um conjunto residencial na localidade 

de Britz com o intuito de resolver a escassez de habitações para os 

trabalhadores. Bruno Taut colabora neste projeto trazendo uma nova 

abordagem ao projeto habitacional, combinando ideias da cidade-jardim 

num plano funcional simples. Com cerca de 1000 unidades, em apenas 

dois tipos de construção — edifícios colectivos com três pisos e tipologias 

em banda também com três pisos — este projeto de Britz Hufeisensiedlung 

usa a "forma" para combater, de um modo bastante eficaz, o risco de 

monotonia. A forma radial, a partir da ferradura central, acompanhando as 

curvas suaves e os patamares do terreno, permitem uma correspondência 

coerente, configurando a rua e encerrando grande espaços ajardinados. 34 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34 Hilary French; Os + importantes Conjuntos Habitacionais do Século XX; op. cit. p.40 
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As residências individuais são convencionais e as unidades bastante 

pequenas. As casas possuem porão, lavandaria e um espaço adicional no 

pavimento da cobertura. As tipologias em bloco possuem uma disposição 

típica de espaços de estar principais, com alpendres ou varandas do lado 

do jardim, e o acesso e as escadas do lado oposto ao da rua. No edifício 

em ferradura e nos blocos periféricos, as tipologias são de 49 e 65 metros 

quadrados, com variações nas esquinas de 96 metros quadrados e nos 

ângulos de 100 metros quadrados. As tipologias em banda são de 79 e 89 

metros quadrados incluindo o sótão e a lavandaria. No entanto todos estes 

dados, de superfícies habitáveis e o tamanho mínimo dos quartos, das 

casas de banho e das varandas são ditados pela "Sociedade para a 

Proteção da Habitação". Esta rigorosa organização das tipologias torna-se 

o fator determinante para que este projeto se tornasse económico.35 

 

 

As Exposições Internacionais de Arquitetura deram igualmente um 

contributo positivo às várias abordagem do problema da habitação. Em 

1923, organiza-se a primeira exposição dedicada inteiramente ao tema, 

liderada por Walter Gropius. Desta exposição destaca-se o facto de esta 

não se basear, como as anteriores, em protótipos ou projetos apresentados 

segundo planos, fotografias e pequenos modelos de casas. Em Weimar 

apresentam-se pela primeira vez casas reais, totalmente equipadas, prontas 

a habitar. 

 
 

Em 1925 a "Deutscher Werkbund" decide realizar em Estugarda numa 

exposição com o título "Die Wohnung" ("A habitação") que consiste na 

construção de um bairro experimental, Siedlung Weissenhof.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35 AV Monografia 56 - Vivienda Europea p. 22 
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Mies van der Rohe convoca 17 arquitetos que apresentam 33 tipologias, 

isoladas, geminadas, em banda e em bloco, todas elas com uma 

construção industrializada com novos materiais, pois, nesta exposição não 

se constroem pavilhões, apresentam-se construções reais, casas reais num 

bairro de Estugarda, cercado de espaços verdes, com vales e montanhas 

que compõem a periferia. 

A proposta de Mies é o que se encontra no ponto mais alto do conjunto. 

Caraterizado por um elevado nível de flexibilidade, permite que as 

tipologias tenham uma vida útil mais longa, podendo modificar-se de 

modo a acolher funções distintas no dia-a-dia das famílias ou adaptar-se ao 

crescimento natural de cada uma delas.36 

 

O edifício proposto por Peter Behrens, uma tipologia em bloco, organizada 

em quatro pisos com doze habitações todas elas com um terraço exterior, 

procura especular uma outra solução. As principais premissas deste projeto 

são o facto de a todas as habitações proporcionam luz solar suficiente e um 

sistema eficaz de ventilação cruzada. A organização deste bloco permite 

que cada cobertura plana sirva de terraço à unidade superior. Terraços 

estes com dimensões suficientes para se poder até colocar uma cama para 

se poder dormir ao ar livre no verão. Os pisos térreos possuem jardins 

individuais de modo a compensar a falta de terraços. As tipologias têm 

uma composição simples, com sala de estar, casa de banho, cozinha e dois 

a três quartos, incluindo quartos infantis.37 

 

Situado na avenida Novinski, em Moscovo, Narkomfin é um bloco linear de 

seis plantas de altura, transversal à rua principal, libertando a planta em  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36 Hilary French; Os + importantes Conjuntos Habitacionais do Século XX; op. cit. p.48!
37!Karel Teige; The Minimum Dwelling; op. cit. p.187 a 193 
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contacto com o solo, uma vez que este se sustenta através de pilotis, ao 

qual se contrapõe uma peça cubica de quatros plantas onde se organizam 

os serviços, unida ao bloco principal pelo primeiro piso. Aqui também se 

destaca a possibilidade de se conseguir adaptar a um terreno qualquer, 

sem grandes modificações, dominando-o, pois o facto de ter sido 

concebido como autossuficiente permite, adaptar-se-ia de igual modo 

numa cidade descentralizada, em contacto puro com a natureza, previa-se 

que este edifício acolhesse 50 famílias. 

Narkomfin, é um bloco linear, com 10 metros de profundidade, com seis 

pisos, composto pela justaposição das unidades familiares, de altura dupla 

com dimensões distintas entre si. Os acessos fazem-se pela primeira e 

quarta plantas.  

Estruturalmente este edifício é composto por uma malha, com pilares 

distanciados 3,75 metros entre si, no sentido longitudinal, e 4,5 metros no 

sentido transversal, o que permite encaixar as unidades de vivendas 

distintas, K e F de 82,34 m2 e 34,55 m2 respetivamente. 

 

A importância deste projeto, na tentativa da resolução da problemática da 

habitação, é em parte análoga às investigações feitas no decorrer do 

século XX na Europa Ocidental. No entanto diferencia-se pela coletividade 

dos serviços, revelando-se por isso um caso exemplar de habitação 

coletiva. 

Deste modo, o conceito de habitação coletiva, a sua implantação no 

território, a sua linguagem, a materialidade, a sua claridade volumétrica e 

construtiva relacionam esta proposta com a arquitetura moderna do início 

do século.38 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38 Carlos Martí Arís; Las Formas de la Residencia en la Ciudad Moderna, Vivienda Ciudad en la Europa de 

entreguerras; p. 132 
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Toda esta construção, que surge como consequência da primeira GG, e 

que faz com que os anos 30 se tornem numa referência, acaba por ser 

interrompida pelos novos conflitos surgidos no final da década. A segunda 

Guerra Mundial faz estagnar a construção, revivem-se as destruições, as 

fugas das populações e o défice habitacional revela-se novamente 

incalculável.  

Assim, e não apenas nos países reconstruídos após a guerra, o betão 

armado e as fachadas envidraçadas tornam-se na nova imagem de marca 

dos novos tempos. 39 Situado na periferia, de Marselha surge um bloco de 

habitações, em 1952 que resume os conceitos até aí de um bloco 

habitacional económico. Pela mão de Le Corbusier, após 20 anos de 

estudos sobre este tema, constrói-se eventualmente a obra mais 

emblemática da arquitetura europeia da década de 50. 

 

A unidade de Marselha estabelece definitivamente o abandono das "caixas 

brancas" e da simulação da alta tecnologia industrial. Aqui, Corbusier 

assume o betão armado, com as qualidades expressivas que este material 

oferece ao exteriorizar, as texturas das madeiras e dos contraplacados. Este 

edifício representa claramente a articulação entre o espaço público e o 

espaço privado, permitindo-se assim uma coesão da comunidade. Apesar 

do seu aspeto monolítico e introvertido, esta unidade define todos os 

princípios concetuais que são aplicados no desenvolvimento dos conjuntos 

habitacionais prensados durante a segunda metade do século XX. 

As estruturas familiares estavam em plena mudança, começava-se a 

procurar entender as vivências das famílias, a ocupação dos espaços, os 

momento de lazer, e a arquitetura precisava de se aliar a essa mudança. 

Assim também a liberalização da economia gera uma inerente crise  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39 Jürgen Tietz; História da Arquitectura Contemporânea; op. cit. p.57 
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financeira, que na década de 60 provoca novamente movimentações em 

massa, das populações desfavorecidas com origem noutras culturas. 

 

 

Robin Hood Gardens revela-se um projeto que responde às principais 

mudanças da época. A decomposição do monolitismo e a autonomia do 

edifício na cidade revelam-se agora características de uma nova geração 

onde a modernidade, em sintonia com o humanismo, implica o tratamento 

cuidado dos espaços comuns. Concebido em 1972, em East End, Londres 

como um sonho socialista, com 210 unidades para albergar 700 habitantes. 

Eleva-se neste projeto, o equilíbrio que é conseguido através da 

potencialização dos espaços comuns em detrimento das unidades de 

habitação que têm as áreas mínimas definidas como essenciais que podem 

ainda ser ocupadas de distintas formas em função das necessidades de 

cada família. 

 

 

Álvaro Siza é chamado a Berlim em 1982, para desenvolver um projeto de 

integração de famílias Turcas num bairro degradado de Kreuzberg. O 

"Muro de Berlim" ainda era uma realidade e este tipo de integração 

constituía um problema. Este convite surge da ideia de projeto de 

participação segundo o qual o Conjunto Habitacional da Quinta da 

Malagueira foi concebido. O projeto desenvolvido destina-se a famílias 

com origem Turca, cuja cultura implica hábitos específicos. Num quarteirão 

onde se pretendia uma nova abordagem, através de usos mistos 

integrando vários serviços, surgiram habitações em seis pisos e uma área 

de jardim. 
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Esta tipologia integra-se numa pequena área residencial de trinta e duas 

habitações em banda, nos arredores de Eindhoven.  

 

 

Ao selecionar três casos exemplares, Weissenhof-siedlung de Mies van der 

Rohe, a Unité d'Habitación em Marseille de Le Corbusier; e o Edifício de 

Robin Hood Garens de Alison e Peter Smithson, tal como referido 

anteriormente, apenas se centrará a análise das tipologias com três 

espaços de dormir (T3). 
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contexto 

 

 

 

 

A empresa, "Deutscher Werkbund" organiza em 1927 a exposição "Die 

Wohnung" (a habitação), resultando no financiamento da construção do 

bairro Weissenhof-siedlung. Com Mies van der Rohe como diretor, esta 

exposição realiza-se em torno do conceito "Casa Moderna", 

desenvolvendo-se desde o projeto da organização interior até ao projeto 

do mobiliário. Mies considera: "(...) para além dos aspetos técnicos e 

económicos é fundamental considerar que o problema da habitação 

moderna, é um problema arquitectónico, que sendo complexo só as forças 

criativas o podem resolver, não os cálculos ou as medidas de organização 

(...) A racionalização e standardização são uma parte do problema, sendo 

que devem ser tidos como meios e não como fins. No fundo, o problema 

da habitação moderna é um problema espiritual e a luta por um habitat faz 

parte da luta por novas formas de vida." 40. 

O plano para a Weissenhof-siedlung, reconhece a necessidade de 

mudança no próprio conceito de habitar, propondo-o como o problema 

central e proporcionando um fórum de discussão crítica acerca das 

soluções apresentadas. Baseados neste novos pressupostos da habitação e 

consequentemente do conceito de habitar, os arquitetos intervenientes 

formularam vinte e uma propostas, baseadas em princípios comuns, 

designadamente, o racionalismo e o funcionalismo. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
40 "il n'est pas tout à fait inutile de souligner aujourd'hui que le problème du logement nouveau est un problème 

architectural, malgré ses aspects techniques et économiques. Comme c'est un problème complexe, seules les 
forces créatrices peuvent le résoudre, et non les calcules ou les mesures d'organisation. Le problème de la 
rationalisation et de la standardisation n'est qu'une partie du problème. La rationalisation et la standardisation ne 
sont que des moyens ne doivent jamais devenir des buts. Au fond le problème du logement nouveau est un 
problème spirituel, et la lutte pour le logement nouveau s'inscrit dans la grand bataille pour des formes de vie 
nouvelles." Fritz Neumeyer; Mies van der Rohe, Réflexions sur l'art de bâtir; p. 261 
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conceito: "FLEXIBILIDADE" 

 

 

 

 

Em Weissenhof-siedlung uma das tipologias presentes é o bloco um 

habitacional de várias alturas. E aqui, a proposta de Mies van der Rohe será 

o primeiro caso exemplar deste grupo. 

Este projeto representa o maior elemento do conjunto, dominando os 

restantes edifícios de Weissenhof-siedlung, uma vez que se implanta no 

ponto mais alto, com um dos pisos semienterrado oferecendo amplas 

vistas sobre o vale. 

Com uma orientação aproximada de norte-sul, encontra-se isolado no seu 

lote. 

Mies apresenta um edifício onde as fachadas compõem-se de um modo 

simples e regular, organizando-se segundo os vários pontos de entrada. 

Com janelas horizontais, com tamanhos idênticos, repetidas em cada piso, 

não permitindo interpretar a composição interior de cada tipologia. 

No entanto o interior, com uma organização ilusoriamente rígida, permite 

um elevado grau de flexibilidade. O conceito de "flexibilidade" é 

conseguido devido à estrutura de pilares em aço, tanto nas fachadas, como 

na estrutura interior, que suportando paredes internas, leves, permitem que 

estas sejam dispostas de inúmeros modos. Aliado a esta estrutura está a 

posição das escadas que permite que sejam concebidos espaços de 

diferentes tamanhos. 

Mies van der Rohe apresenta uma variedade de tipologias em cada planta, 

devido à assimetria das escadas, em cada bloco. Assim o edifício com 24  
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habitações que se distribuem por doze tipologias de dois quartos, nove 

tipologias de três e três tipologias de quatro, com áreas aproximadas de 

48, 62 e 80 m2, respectivamente. 

Estas áreas reduzidas vão ao encontro das expectativas da época, após a 

primeira Grande Guerra, onde a redução ao "mínimo habitável" fazia parte 

da estratégia para conseguir combater a falta de habitações. 

No entanto, aqui, destaca-se o nível de flexibilidade que permite com que 

as várias tipologias tenham uma vida útil mais longa, podendo modificar-se 

de modo a acolher funções distintas no dia-a-dia das famílias ou adaptar-se 

ao crescimento natural de cada uma delas.41 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
41 Hilary French; Os + importantes Conjuntos Habitacionais do Século XX, op. cit.; p. 48!
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estado atual 

 

 

 

 

Após ter sobrevivido aos bombardeamentos da segunda Guerra Mundial, 

numa fase em que grande parte dos projetos que resultaram da exposição 

"Die Wohnung" foram destruídos, o edifício de Mies van der Rohe 

permanece num perfeito estado de conservação. 

Weissenhof-siedlung encontra-se sinalizado como um dos conjuntos 

residenciais de referência, a sua preservação foi feita de acordo com os 

projetos originais. Em 2002 tornou-se possível a transformação das duas 

casas geminadas de Le Corbusier em Museu Weissenhof.  
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conceito: "AUTONOMIA" 

 

 

 

 

A Unité d'Habitación de Marseille resulta num bloco de 18 pisos, 

organizado em 337 unidades de 23 tipologias distintas, alberga 1.600 

habitantes, levantado sobre pilotis, mede 137 metros de comprimento, 56 

metros de altura e 24,50 metros de largura, e está equipado de alguns 

serviços básicos: espaço infantil, escola primária, centro comercial, café, 

restaurante, zona de jogos para crianças; supondo um funcionamento 

harmonioso e autossuficiente da comunidade. Porém, alguns "críticos" 

insistem no fracasso da ideias de Le Corbusier, uma vez que alguns 

parâmetros não respondem à realidade, nem social, nem económica, nem 

urbana do sistema capitalista. A vida autónoma dentro deste edifício não 

pode subsistir42, este é o argumento. 

No entanto, são notórios os pontos positivos deste projeto, pois são 

determinantes os fatores económicos aqui implícitos. A nova escala do 

projeto vai necessitar de meios técnicos avançados, fornecendo tipologias 

de superfície reduzida o que vai permitir uma redução dos custos tornando-

se acessível para a classe média (trabalhadora). As suas componentes 

técnicas também revelam o início de uma nova etapa. A sua estrutura 

modular em betão armado, apoiada num conjunto de pilotis, forma uma 

malha "standard" com a possibilidade de ser aumentada nas várias 

direções. Apoiada nesta estrutura introduzem-se as unidades, montadas "a 

seco" através de componentes industriais, unidades variáveis que se 

adaptam à composição dos diferentes núcleos familiares.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
42 Roberto Segre; Historia de la Arquitectura y del Urbanismo, Paises Desarrollados siglos XIX y XX; op. cit. p.260 





Habitação-em-bloco 
 

95 

Assim, Le Corbusier integra neste bloco, serviços comunitários. No oitavo 

piso, na galeria comercial, o café e o restaurante constituem o centro da 

vida social dentro do edifício. Destaca-se também a composição da 

cobertura onde se integram funções lúdico-culturais, todos estes 

componentes estão ligados através dos acessos, o elemento unitário do 

conjunto.  

 

As duas "tipologias tipo" desta Unidade, estão projetadas para famílias 

com dois filhos. Os quartos, considerados os espaços mais íntimos, têm 

uma área mínima, de modo a potencializar as áreas comuns, como a sala 

de estar e a cozinha, com o intuito de se tornarem os espaços centrais da 

vida familiar. A cozinha localiza-se, nas duas tipologias, junto à entrada, 

com relação direta com a sala de estar com pé direito duplo. Numa das 

tipologias, a cozinha situa-se na planta inferior, juntamente com a sala de 

estar. Na tipologia "inversa" integra-se na planta superior relacionando-se 

com a sala de estar através da dupla altura que a caracteriza. Esta diferença 

é imposta pela entrada que se faz numa das tipologia pela planta inferior e 

na "inversa" pela planta superior. Apesar de serem tipologias mínimas, 

com apenas 98 m2, com apenas 3,66 metros de largura atravessam o bloco 

contendo ainda aberturas nos dois alçados. 

 

"Um jogo de dimensões harmoniosas à escala humana, aplicável 

universalmente à arquitetura e à mecânica (...)"43, o sistema de proporções, 

Modulor, caracteriza este projeto. 

 

Estas tipologias rompem com todos os esquemas tradicionais até aqui 

apresentados, uma vez que já não se organizam os espaços de uma forma  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
43 "Une gamme de dimensions harmoniques à l'échelle humaine, applicable universellement à l'architecture et à la 

mécanique"  Le Corbusier, oeuvre complète 1910-1929; Vol.5 p. 178 
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"cúbica" e independente. Todos, exceto as instalações sanitárias, 

integram-se no mesmo espaço, cada um caraterizado com os seus atributos 

próprios. O conceito "máquina de habitar", é mais um dos temas que Le 

Corbusier integra neste projeto. "(...) funções precisas adaptadas a 

dimensões específicas permitem uma máxima utilização do espaço".44 

 

A orientação Norte Sul desta Unidade de Habitação, e a dupla orientação 

de cada uma das tipologias obriga a uma solução que controle as 

radiações solares, garantindo assim um maior conforto dos ambientes 

interiores. Surge o conceito "brise du soleil", que aqui se materializa 

através de estruturas em betão armado, em cada uma das fachada que 

impedem a incidência direta da luz solar, aumentando o nível de 

salubridade de cada unidade, e o nível de conforto dos moradores. 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44 Le Corbusier. Une Petite Maison. p. 5 
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estado atual 

 

 

 

 

A Unité d'Habitación de Marseille, permanece como uma referência 

arquitetónica. Esta obra de Le Corbusier, classificada como monumento 

histórico, permanece inalterada. 

Além das funções de habitação e alguns serviços propostos desde o início 

deste projeto, que hoje alberga também um pequeno hotel que se 

adaptou ao existente, preservando a organização dos espaços, as luzes, os 

parques, as fachadas e os móveis. A ideia e a matéria continuam percetíveis 

naquelas unidades. 

Apesar das marcas do tempo, a Unité d'Habitación matem-se num bom 

estado de conservação, adaptando-se aos novos tempos mas respeitando 

os princípios originais que o arquiteto definiu.  
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conceito: "PROTEÇÃO" 

 

 

 

 

Robin Hood Gardens surge como uma atuação de edificação 

subvencionada pelo Greater London Council, construído numa zona com 

dois hectares de superfície, localizada em Tower Hamlets, em Popolar, 

junto ao rio Tamisa, no lado este da cidade de Londres. 

 

"(...) O terreno está exposto ao tráfego em três das suas laterais. Por isso, 

deve organizar-se pensando em criar uma zona central 'sem tensões', 

protegido pelos edifícios do ruído e das pressões que venham das ruas 

vizinhas. Na zona 'sem tensões' não existe nenhuma classe de circulação 

de veículos; há no entanto um núcleo tranquilo, verde onde todas as 

habitações participam e para onde todas observam (...)" 45, caracterizado 

por Alison e Peter Smithson como barulhento, por ser delimitado por três 

grandes avenidas. Com um elevado volume de tráfico, permite que o 

projeto destes Arquitetos seja uma nova proposta urbana. 

 

Definida por dois grandes blocos, no limite da parcela, formando no centro 

uma colina artificial, um grande espaço verde que concebe aos moradores 

um espaço interior tranquilo, isolado da envolvente ruidosa. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
45 "(...) El terreno está expuesto al tráfico en tres de sus laterales. Por consiguiente, debe organizarse pensando en 
crear una zona central 'sin tensiones', protegida por los mismos edificios del ruido y de las presiones que vengan de 
las calles vecinas. En la zona 'sin tensiones' no existe ninguna clase de circulación de vehículos; hay por contra, un 
núcleo de tranquilidad y verdor del que todas las viviendas participan y al que todas miran" Marco Vidotto; Alison + 
Peter Smithson. Obras y proyectos; p.122 
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O conceito de proteção torna-se na temática explorada neste projeto, 

considerado aqui como o terceiro caso exemplar.  Com uma escala distinta 

do que era comum até à data, no Reino Unido, entendem-se os propósitos 

destes arquitetos no artigo publicado na revista Arquitectura Design de 

1972: "na nova escala da cidade, fazer um jardim deveria ser como fazer 

uma cadeia de colinas", e "a abordagem a uma casa é o vinculo de seus 

usuários com a sociedade como um todo... isto é o que realmente 

importa". Definem plataformas de acesso localizadas ao lado de ambos os 

blocos como, "não sendo simples balcões. Duas mulheres com carrinhos 

de crianças podem parar e conversar sem bloquear o fluxo"46. Também a 

forma como se acede a cada uma das tipologias gera "lugares de pausa" 

uma vez que estas criam pequenos espaços onde se podem colocar vasos 

e floreiras. A estes acessos designaram "streets in the sky". 

Exceto as habitações da primeira planta, pensadas para pessoas de idade, 

todas as restantes tipologias organizam-se em duplex, com áreas que 

variam entre 65 e 100 m2, aproximadamente, variando consoante o número 

de dormitórios. A cozinha e a sala de jantar encontram-se no nível de 

entrada. Os dormitórios, no outro nível da tipologia (em cima ou em baixo) 

localizam-se na parte mais tranquila do bloco, voltados para o jardim 

interior.  

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
46 Hilary French; Os + importantes Conjuntos Habitacionais do Século XX; op. cit. p. 140 
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estado atual 

 

 

 

 

Robin Hood Gardens, encontra-se hoje numa fase "final". A demolição 

foi anunciada e ordenada para fevereiro de 2013. 

O estado de avançada detioração é evidente. Vidros partidos, portas 

arrombadas, proteções improvisadas e jardins abandonados são o retrato 

claro que Robin Hood Gardens foi abandonado. Abandonado porque parte 

significativa da detioração é consequência de vandalismo e desapego, não 

se tratando de sinais, ou marcas do tempo. 

Apesar do processo de demolição já ter sido iniciado, onde grande parte 

dos habitantes já deixou aquele lugar, ainda se percebe a presença de 

alguns "resistentes" que permanecem nas suas casas, aguardando o que 

irá suceder... 

 

 


