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1.2. Habitação-em-banda 

 

A par das soluções de habitação-em-bloco, surge no mesmo período de 

tempo, marcado pelas destruições das GG e pelo consequente défice 

habitacional, variadas soluções em "banda", com o mesmo objectivo 

comum. Contudo, a habitação-em-banda tende a aproximar-se mais da 

"casa"  unifamiliar, com uma redução evidente dos custos. 

 

 

Após a primeira GG surge, a Colónia Dammerstock na cidade de Karlsruhe. 

Walter Gropius pretendia habitações funcionais e salubres direcionadas às 

famílias de classe média Alemã. 

Um projeto ambicioso que pretendia 750 habitações, das quais apenas 

foram construídas 228. Desenhado segundo formas regulares, com 

reduzida profundidade e fachadas com superfícies vidradas, orientadas a 

sul, permitiam uma ventilação cruzada. De entre vinte e três modelos 

distintos de habitações, continha habitações em banda de 75 metros 

quadrados e áreas de jardim distribuídas pelo conjunto. 
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Em 1927 na cidade de Roterdão o Kiefhoek-siedlung da responsabilidade 

do arquiteto J.J.P. Oud. Kiefhoek-siedlung que contém 300 vivendas 

unifamiliares agrupadas em banda, formando um sistema de ruas regulares, 

é visto como uma solução de vanguarda. 

Há semelhança do bairro Hoek van Holland, estes dois conjuntos 

habitacionais com fachadas planas, rebocadas e pintadas de branco, 

elementos que se tornaram característicos dos projetos de Oud, projetos 

estes que respondem às necessidades dos moradores de um modo direto 

e pragmático. 

 

Já nas tipologias propostas para Weissenhof-siedlung, nesse conjunto de 

cinco casas, de três pisos, todas com subsolo, as plantas do piso térreo 

eram bastante estreitas, com apenas 4,7 metros de largura, mas com 8 

metros de profundidade. A organização interna destas tipologias mantem-

se bastante tradicional, dispondo de uma zona social e de serviços no piso 

térreo, e os espaços de dormir no piso superior. O quarto de banho está 

no centro do segundo piso, sobre a cozinha, com portas adicionais 

adjacentes aos quartos, permitindo uma iluminação natural e uma 

ventilação mais eficaz, quando abertas. Muitos pouco espaço é destinado a 

acessos, sendo a circulação feita pelo interior dos diferentes 

compartimentos.47 

 

A estabilidade económica dos anos 30, está na base da construção das 

habitações em Sunila. Projetadas para os trabalhadores da fábrica de 

celulose Sunila, Alvar Aalto tem como principal intuito habitações cuidadas 

na sua relação com a natureza, salubres e com iluminação natural. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
47 Hilary French; Os + importantes Conjuntos Habitacionais do Século XX, op. cit. p.50 
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Após os intensos anos 30, retoma-se um período de estagnação, 

consequência direta da Segunda Guerra Mundial. É também neste período 

temporal que se repensa e reavaliam os princípios sobre os quais se 

construíam as habitações. 

 

Surge em 1955, na Suíça um projeto diferente. Projetado pelo Atelier 5 um 

conjunto de alta densidade, Halen-siedlung. Estas habitações-em-banda, 

com tipologias de três ou cinco espaços de dormir, com três pisos, onde 

um dos pisos tem uma segunda alternativa, permitindo assim uma resposta 

mais adequada ao tamanho de cada família. A profundidade de cada 

tipologia e os muros laterais, garantem a privacidade de cada um. A 

relação de público  privado é garantida pela privacidade de cada habitação 

e pelos espaços comuns que completam este conjunto, potencializando 

assim um sentido de vizinhança e de comunidade. 

Esta temática de um "piso alternativo", possibilita que cada família opte 

pela sua habitação, que faça as suas escolhas, em função das necessidades. 

Esta nova ideia, permite que as habitações em banda ofereçam uma nova 

"adaptabilidade" aos seus habitantes.  

 

 

"(...) Quando os indivíduos podem decidir acerca da sua casa, com 

frequência decidem adaptá-la ou alterá-la de alguma maneira. Isto é 

certamente assim quando as pessoas possuem a casa como sua 

propriedade". 48 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
48 John Habraken; El diseño de soportes; op. cit. p.22 
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Neste sentido, um grupo de arquitetos Holandeses, SAR, desenvolve, em 

1964 um sistema, definido como "sistema de suportes". Após ser evidente 

que as famílias "alteram a sua casa", acreditou-se que a tipologia deveria 

permitir a cada família mudanças ao longo dos tempos, consequência dos 

hábitos e das vivências de cada uma das famílias. 

As tipologias têm 8,5 metros de fachada e, as paredes transversais 

atravessam a fachada reforçando assim a ideia de identidade separável de 

casa unidade, tornando-se fácil que cada habitante adapte a sua tipologia, 

pintando de uma cor distinta, alterando a materialidade da fachada, que se 

encontra orientada a Este. 

No período seguinte, de cerca de dez anos, as plantas originais sofreram 

alterações integradas por parte dos habitantes, definidas pelas suas 

necessidades e vivências. 

 

 

O processo SAAL permite, atenuar as necessidades habitacionais sentidas 

em Portugal. O bairro da Bouça, de Siza Vieira, na cidade do Porto, 

edificado no âmbito deste processo contém 128 tipologias, das quais 

apenas 56 foram edificadas inicialmente, distribuídas por quatro blocos de 

dois pisos.  

 

Em 1977, o Conjunto Habitacional Quinta da Malagueira também permitiu  

a cada família, escolher a sua habitação. Respondendo assim de um modo 

eficaz às suas necessidades. Baseado num conceito de autoconstrução as 

duas soluções base, de tipologia T1, permitem um acréscimo gradual de 

espaços de dormir na segunda planta que na tipologia inicial é um terraço. 
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O plano da Malagueira torna-se a operação urbanística mais importante e 

discutida em Portugal, pois pretendia-se com este plano a independência 

económica e a renovação cultural da região o que acaba por gerar conflitos 

políticos entre os vários poderes. Para que o projeto se concretizasse seria 

necessário um novo plano, distinto daquele que existia a cargo de uma 

grande imobiliária. O novo plano baseava-se numa gestão cooperativa e 

de autoconstrução que, apenas devido à força, determinação e resistência 

consegue concretizar este projeto.49 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
49 "Esta intervención podrá marcar a Évora y a su desarrollo durante muchos años: es el resultado de un trabajo en 

equipo con diversos técnicos y con la participación activa de los futuros habitantes en numerosas reuniones y 
discusiones. El mérito de su autor radica en el hecho de haber introducido en su planteamiento la compresión de la 
Arquitectura del Alentejo, además de integrar la contribución popular, que él mismo ha sabido promover y 
comprender, y la solución final con la reducción de los costes, que garantiza el acceso al barrio por parte de los 
sectores más pobres de la población" Enrico Molteni; Álvaro Siza Barrio de la Malagueira; op. cit. p.14 
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conceito: "BAIXO-CUSTO" 

 

 

 

 

O Kiefhoek-siedlung surge como resultado da reflexão de J.J.P. Oud 

sobre as questões da habitação para os trabalhadores, consequência das 

suas intervenções anteriores em obras como Hoek van Holland, ou em 

Spangen. 

Kiefhoek-siedlung contém 300 habitações unifamiliares, em banda, 

originando um sistema de ruas regulares e simétricas. O quarteirão com 4 

hectares de extensão encontrava-se circunscrito por edificações de pouca 

altura, permitindo que Oud planeasse um conjunto habitacional, 

hierárquico, através das alturas de cada tipologia. A noção de hierarquia 

entende-se essencialmente através do traçado das ruas longitudinais (uma 

principal e duas secundárias) compatíveis com o carácter unitário atribuído 

às tipologias. A rua principal contém, num dos seus extremos, duas 

esquinas arredondadas que acolhem áreas comerciais, obtendo um 

carácter de "porta urbana". Apenas as ruas principais são contínuas, as 

restantes acabam por ser interrompidas em determinados pontos. 

Aqui, Oud já não propõe um tecido urbano baseado em tipologias 

fechadas, como tinha acontecido nos seus primeiros projetos de habitação 

para Roterdão, podendo-se caracterizar esta solução como intermédia 

devido ao seu elevado grau de ocupação. 

As tipologias unifamiliares que Oud projeta são organizadas segundo uma 

malha de 4,10 m por 7,54 m de profundidade, com dois pisos e uma área 

de 60 m2. Do primeiro piso consta, a sala diretamente ligada com a rua, e 

os serviços (cozinha e casa de banho) e as escadas ligadas com um  
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pequeno pátio traseiro. No segundo piso localizam-se os três quartos da 

tipologia. 

Os pontos de inflexão das ruas oblíquas resolvem-se com a incorporação 

de locais públicos, ladeados por tipologias com pequenas variações das 

unidades base.50 

A radicalidade desta solução de fachadas permite que a singularidade de 

cada habitação se difunda no conjunto e as quatro bandas horizontais 

ininterruptas que compõem o alçado conferem uma maior escala a todo o 

conjunto. 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
50  Carlos Martí Arís, Las Formas de la Residencia en la Ciudad Moderna, Vivienda Ciudad en la Europa de 
entreguerras. op. cit. p. 75 a81 



!
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estado atual 

 

 

 

 

O Kiefhoek-siedlung de J.J.P. Oud, permanece inalterado, com o seu 

traçado urbano funcionalista adaptado à novas necessidades, e ao uso 

frequente do automóvel. Consequência de um grande esforço de 

recuperação, e uma intervenção meticulosa na recuperação das 

infraestruturas que se revelaram insuficientes para satisfazer as novas 

necessidades daquele bairro. 

As habitações vão sendo conservadas ao longo dos tempos e, a tipologia 

que agora serve de Museu, consegue "contar" aos visitantes todos os 

detalhes da época, o mobiliário e a sua organização original. 
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conceito: "COMUNIDADE" 

 

 

 

 

Halen-siedlung, projetada em 1955 por Erwin Fritz, Samuel Garber, Rolf 

Hesterberg e Alfredo Pini, fundadores do escritório Ateliêr 5, resultando 

num dos conjuntos habitacionais mais importantes da época em que foi 

construído. 

Destaca-se segundo dois pontos fundamentais, a forma como as diferentes 

tipologias em banda se agrupam; e a relação que têm com o lugar, 

potencializando o "espírito de comunidade", fomentado pelos elementos 

urbanos comuns, como a rua, o quarteirão e o pátio. 

 

Este conjunto tem como base duas tipologias em banda, uma com 3,8 

metros de largura com a escada perpendicular e a segunda com 4,7 metros 

de largura e com as escadas paralelas às paredes estruturais. Ambas as 

tipologias têm três pisos, permitindo ainda a cada uma delas substituir um 

dos pisos por um piso alternativo, conseguindo-se assim uma tipologia 

com mais espaços de dormir e de trabalhar. 

Com uma orientação a sul, são 79 habitações que integram este conjunto, 

onde o acesso é feito pela parte norte, e os jardins orientados a sul. 

 

O sucesso deste conjunto prende-se na relação espaço público - espaço 

privado. Este equilíbrio é conseguido, garantindo espaços comuns com 

qualidade, condicionando a circulação automóvel e preservando a vida  
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privada, através da proximidade reduzida e da profundidade das plantas ao 

nível do solo protegidas com paredes altas.51 

 

Destaca-se ainda a vida em comunidade neste conjunto, onde cada 

morador é proprietário de uma percentagem do conjunto total, incluindo 

as ruas, os passeios, os espaços abertos, a piscina a lavandaria a casa do 

zelador e a garagem. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
51!Hilary French; Os + importantes Conjuntos Habitacionais do Século XX, op. cit.; p. 112!
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estado atual 

 

 

 

 

Na primeira observação da Halen-siedlung, entende-se que a vegetação 

se apoderou daquele lugar. No entanto, rapidamente se percebe que a 

vegetação é parte integrante deste projeto. As coberturas ajardinadas, os 

pátios  e jardins tornaram-se agora lugares naturais, a vegetação cresceu 

de um modo cuidado, mas não restritivo. A Halen-siedlung está agora 

completamente integrada na sua envolvente mais direta. 

O conceito de vizinhança, esse revela-se inalterado, vive-se em 

comunidade, preserva-se o conceito de público-privado e encaram-se os 

espaços comuns, as ruas, o supermercado, a piscina, a lavandaria como 

responsabilidade de todos. 
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conceito: "AUTOCONSTRUÇÃO" 

 

 

 

 

Baseado na arquitetura vernacular alentejana, e nos bairros clandestinos da 

cidade de Évora nasce o projeto da Malagueira que tem como princípio 

imediato organizar a vida da população adaptando-a ao seu meio 

envolvente.  

Caracterizado por uma arquitetura simples, com uma planta, paredes 

brancas de cal e para se protegerem do sol portas que ao mesmo tempo 

são janelas e ainda grandes chaminés. As tipologias organizam-se através 

dos pátios que cobertos por vegetação ou com árvores proporcionam 

sombras que permitem a vida no exterior. No interior as tipologias revelam-

se bastante pequenas, via-se aqui uma arquitetura pobre e austera. 

Com isto o arquiteto recolhe os princípios da arquitetura popular e 

transforma-os. Racionaliza para conseguir uma tipologia que se adapte ao 

meio em que está inserida e ao mesmo tempo que responda e se adapta 

às necessidades das famílias. Uma vez que existem duas tipologias variáveis 

para todo o bairro, casas com pátios evolutivos, com duas plantas e 

cobertura. As diferença entre as duas tipologias surge da posição do pátio, 

uma vez que cada unidade tem apenas uma fachada e o pátio permite um 

aumento da iluminação natural na sua forma de L.  

 

A primeira planta não apresenta variações, enquanto que a segunda 

permite um aumento do número de quartos, consegue-se assim de uma 

unidade base, com apenas um quarto no piso térreo  evoluindo até uma 

tipologia com cinco quartos, apenas alterando a cobertura.  
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Toda esta simplicidade e objetividade surge com o propósito de desafiar 

os moradores a novas situações. Os pátios tornam-se os espaços mais 

propícios a essas mudanças, que se explicam pela necessidade da criação 

de um microclima, nas transição das condições climáticas do exterior para o 

interior, que não poderia ser protegido pelos materiais utilizados.52 

" (...) O que me interessa na construção de uma cidade é a sua capacidade 

de transformação, algo parecido ao crescimento de um ser humano, que 

desde o seu nascimento possui certas características e uma autonomia 

suficiente, uma estrutura de base que pode integrar-se e resistir às 

mudanças da vida." 53 

Aqui, o melhor vem com o tempo. 

 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
52 Álvaro Siza; Imaginar a evidência, p.127 
53 "Lo que me interesa de la construcción de una ciudad es su capacidad de transformación, algo parecido al 

crecimiento de un ser humano, que desde su nacimiento posee características y una autonomía suficiente, una 
estructura de base que puede integrarse y oponer resistencia a los cambios de la vida" Enrico Molteni; Álvaro Siza 
Barrio de la Malagueira, p.27 
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estado atual 

 

 

 

 

Siza Vieira pretendia "(...) uma estrutura de base que pode integrar-se e 

resistir às mudanças da vida". Recetiva às mudanças naturais dos tempos, o 

conjunto habitacional da Quinta da Malagueira permanece fiel à sua 

identidade. 

Dos pátios interiores que caraterizam cada tipologia torna-se percetível a 

mudança, as vegetações transbordam para o exterior, e a segunda planta 

foi "personalizada" por cada família em função das suas necessidades. 

 

 

 

















!
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contexto 

 

 

 

 

Em 1994, Arata Isozaki, Arquiteto japonês, supervisiona o planeamento de 

430 unidades residenciais. Surgia um novo conjunto habitacional na cidade, 

com intervenção estatal. 

Localizado na cidade de Kitagata, distrito de Motosu, na região de Gifu, 

localiza-se entre uma área residencial densa e uma área industrializada 

japonesa. 

Este conjunto habitacional é composto por quatro grandes edifícios de 

habitação projetados por Elizabeth Diller, Akiko Takahashi, Catherine 

Hawley e Kazuyo Sejima. 
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"(...) A moradia colectiva de hoje não é apenas para famílias, mas um lugar 

onde as pessoas vivem em todos os tipos de formas colectivas. Em outras 

palavras, a unidade básica não é o apartamento, mas o cômodo."54 

 

Este projeto de habitação plurifamiliar integra um conjunto de várias 

propostas de habitação gerido pelo Estado de Gifu. 

Sejima projeta um edifício em que o ponto de partida é o espaço unitário, 

articulado para uma classe social menos favorecida. Assim, são 

identificados quatro espaços idênticos, com igual área, que se agrupam 

numa mesma tipologia: o dormitório; a sala de estar e jantar, que inclui 

equipamentos de cozinha; a sala tatami55 ou sala japonesa; e a varanda ou 

sala ao-ar-livre. A cada um destes espaços correspondem caraterísticas 

distintas do ponto de vista da utilização em particular. 

Os dormitórios, considerados os espaços mais privados da habitação 

agrupam-se aos pares, com um espaço para o banho e um lavabo numa 

das extremidades. A área da sala de estar, em algumas tipologias, têm pé-

direito duplo, incorporando as escadas, (sempre nas extremidades), ou 

ainda varandas que elevam aos espaços adjacentes no nível superior. 

Todos os espaços unitários têm as mesmas dimensões, dispostas lado a 

lado, gerando uma malha estrutural de 2,6 por 4,8 metros. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
54 Kazuyo Sejima in Hilary French; Os + importantes Conjuntos Habitacionais do Século XX, op. cit.; p. 206 
55!tatami, que significa "dobrado e empilhado", é feito tradicionalmente de palha de arroz prensada revestida com 
esteira de junco e tem em geral uma faixa lateral preta como remate.!
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As tipologias variam, onde a menor tem quatro espaços unitários e a maior 

tem sete. Das 107 unidades, cerca de um terço das mesmas são duplex, 

em mesanine (maisonnettes), e cerca de metade tem dois andares. A 

grande variedade de tipologias é organizada de um modo livre, através da 

secção de elevado nível de complexidade. São os espaços de varanda, na 

fachada sul que permitem que a agregação das unidades seja linear e, uma 

vez que todos os espaços unitários se agrupam ao longo da fachada sul 

permitindo que as silhuetas dos habitantes seja visível do exterior tornando 

o alçado sul uma espécie de tela de cinema. 

Os acessos às tipologias são feitos através do alçado norte, com galerias de 

acesso, em cada piso, escadas abertas e bastante visíveis e com terraços 

abertos. E em vez de estarmos perante um típico corredor com vazio, 

apenas com a "porta da frente", como acontece por norma, aqui existem 

portas em cada uma das unidades, alterando a estrutura convencional da 

habitação, permitindo que os moradores saiam sem ter que passar pelos 

restantes espaços.56 

Note-se que o edifício tem um acesso direto a todos os pisos apenas 

garantido por uma escada metálica que cobre toda a fachada, sem o 

auxilio de ascensores metálicos (elevador), fornecendo custos do edifício 

mais acessíveis57. 

Para que este edifício de sete plantas não se tornasse em apenas mais um 

edifício de habitação monolítico reduziu-se a profundidade do bloco, 

permitindo obter algo diferente do que habitualmente são os edifícios 

plurifamiliares de habitação.58 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
56 Hilary French; Os + importantes Conjuntos Habitacionais do Século XX, op. cit.; p. 206 
57 deixando o efeito vertiginoso que possa causar num habitante ocidental mais susceptivel às "alturas". 
58 Ramias Stwinwmann Global Housing Projects, 25 building since 1980; Barcelona, ACTAR, 2008 p. 64 
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contexto 

 

 

 

 

Em Trignac, em França, a norte de Saint-Nazaire, numa zona de fábricas 

maioritariamente orientadas para a industria automóvel, espandindo-se às 

custas do Rio Rhin, surge uma agrupação de residências de apoio a estas 

fábricas, com um cariz precário. 

A construção residencial, a cargo dos trabalhadores, baseava-se em casas 

unifamiliares com jardim. Émile Müller, projetou 200 casas geminadas com 

cerca de 47 metros quadrados, em 60 hectares de terreno, com um 

crescimento significativo até ao final do século (1240 habitações). 

Como consequência da revolução industrial, foi fundada em 1853 a 

SOMCO, "Société Mulhousienne des Cités Ouvrières", com o intuito de 

solucionar a situação em que os trabalhadores se encontravam. 

No 150° aniversário a SOMCO pretende das uma resposta viável às novas 

necessidades, construindo habitações de alta qualidade  para aqueles 

habitantes de classe média. 

Este novo projeto fica entregue a cinco grupos de arquitetos, Poitevin & 

Raynaud; Lewis + Block; Lacaton & Vassal; Ban & De Gastines; Jean 

Nouvel, que projetaram 61 novas tipologias.59 

Mas, o projeto que escolhemos para este trabalho será o projeto de 

habitação-em-banda, dos arquitetos franceses Jean-Philippe Vassal e Anne 

Lacaton. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
59 http://es.urbarama.com/project/social-housing-14-dwellings-in-cite-manifeste 
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Este projeto do atelier Lacaton e Vassal, compreende 23 habitações 

protegidas, com rendas limitadas, repartidas por dois edifícios. Um dos 

edifícios tem dois pisos e outro três, onde todas as tipologias possuem 

entrada individual na planta inferior. 

Aqui, o principal objetivo consiste em proporcionar habitações de 

qualidade e grandes áreas, a um custo igual ao das habitações comuns, 

pequenas e herméticas. Oferecendo uma habitação dotada de mais 

espaço, maior conforto, uma maior qualidade de vida e uma poupança 

através da utilização de recursos, técnicas e materiais de construção barata. 

 

Este grande volume revela-se flexível, tanto ao nível da estrutura, como da 

apropriação, visível na planta, na distribuição das funções: cozinhar, comer, 

dormir, espaços de estar, potencializando a liberdade do habitante. 

O caráter "aberto" destas tipologias, proporciona vistas e liberdade de 

movimentos, o que se revela vantajoso relativamente a tipologias mais 

fechadas e subdivididas. Tornando-se para alguns dos habitantes uma 

atitude de manifesto, distanciando-se de um tipo de vida comum, gerando 

uma vida doméstica sem paredes ou cortinas. Existe, no entanto, um ponto 

de resistência a esta permeabilidade dos espaços, o quarto da criança, que 

quando se situa na planta inferior acaba em alguns casos por ser 

transformado. 
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Assim podemos enunciar dois circuitos de flexibilidade, o primeiro consiste 

nas atividades diurnas (cozinhar, comer, estar) o segundo nas atividades 

noturnas (dormir). 

 

Para tornar esta intervenção viável, do ponto de vista das áreas generosas 

de que dispõe cada tipologia, a materialidade torna-se num ponto chave 

desta proposta. A utilização de aço e policarbonato transparente consegue 

retirar carga ao piso térreo, tornando a estrutura em betão armado menos 

presente e exigente do ponto de vista dos custos. Cada tipologia contém 

ainda, no piso térreo uma área ao ar livre, pavimentada e privada, e no 

segundo piso um espaço aquecido, o jardim de inverno. 

Devido a um dispositivo integrado na gestão do clima, o jardim de inverno 

permite desenvolver soluções de conforto bioclimático e alcançar os 

objetivos de redução do consumo energético, atribuindo-lhes um elevado 

nível de habitabilidade. 
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" (...) No meio de todo este caos de formas em que nos agitamos, existe 

em verdade uma esperança, e essa esperança está nas mãos do próprio 

homem encontrá-la, mas porque é esperança e se vislumbra ainda em 

pequeníssimos sectores, a sua transformação em realidade generalizada 

será certamente resultado de árdua e custosa luta. A obtenção da 

harmonia do espaço organizado, resultante afinal da harmonia do homem 

consigo próprio, com o seu semelhante e com a natureza, será longa e 

difícil, mas porque a consciência da sua necessidade deverá sobrepor-se a 

todos os obstáculos, ela deverá constituir um dos mais destacados 

objectivos do homem contemporâneo."60 

 

Habitação económica plurifamiliar: mudança de paradigma, remete-nos 

para uma investigação que se envolve com os modelos de habitação 

económica de hoje. No entanto revelou-se fundamental entender, e 

estudar o que foi a habitação económica ao longo do século XX, 

recorrendo a edifícios de habitação que se revelaram exemplares, pela sua 

pertinência e sentido de oportunidade, numa tentativa de "obtenção da 

harmonia do espaço organizado" para o Homem enquanto principal 

beneficiário do espaço privado, da casa, do lar.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
60 Fernando Távora; da organização do espaço; op. cit. p.46 
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Uma vez que a temática da habitação, e da habitação económica, em 

particular do conceito "casa", se inserem num universo interminável, foi-

nos, naturalmente imposto, enquadrar esta abordagem de modo a 

conseguir alguma objetividade. Assim, o enquadramento deste tema inicia-

se na Revolução Industrial, e nas Grandes Guerras vividas na Europa. Que, 

pelos conflitos e destruições revelaram-se os maiores impulsionadores de 

um aumento exponencial na procura de habitações que satisfizessem as 

necessidades das populações, a par das movimentações populacionais 

sentidas após os anos 60, que não representando um intervalo de tempo 

específico são consideradas como causa para esta problemática. E, numa 

tentativa emergente de minimizar esta problemática, surgiram inúmeras 

propostas de habitação, destinadas a um "novo homem", definido como 

"racional". 

 

Dos produtivos anos 30, surgiu uma série de premissas que definiam o que 

seriam as necessidades das famílias saídas dos conflitos da Primeira Guerra 

Mundial. 

Foram abolidas as "casernas", mas reduziram-se as áreas ao mínimo 

habitável. Fizeram-se muitos estudos, pois era necessário construir um 

elevado número de habitações. Destacam-se projetos que permitiam 

dentro da habitação, algum grau de flexibilidade, permitindo que cada 

família definisse a sua "casa", o seu "lar". 

 

Weissenhof-siedlung (01) de Mies van der Rohe Caracterizado como um 

exemplo de flexibilidade surge no período pós primeira Guerra Mundial e 

permite que os espaços interiores sejam alterados, através mudança dos 

painéis interiores que organizam os mesmos, e dos vãos que sendo todos 

iguais não condicionam as possíveis mudanças. 
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O período pós primeira GG é caraterizado pela construção para o mínimo 

de subsistência e, como consequência as soluções que surgem nesta época 

suportam áreas mínimas, abdicando da qualidade do espaço e dos níveis 

de salubridade. Mies van der Rohe, contraria esse propósito reduzindo as 

áreas de acesso, resolvendo o acesso através de quatro caixas de escadas, 

sem corredores entre as mesmas, restringindo por consequência as 

possíveis relações de vizinhança entre os moradores daquele bloco, mas 

permitindo que todas as unidades tivessem duas frentes, garantindo uma 

melhor ventilação e qualidade dos espaços. 

 

Em 1925 inicia-se a construção, de baixo custo, do Kiefhoek-siedlung 

(04) de J.J.P. Oud, com o intuito de minimizar as destruições e a falta de 

habitações na cidade consequência direta da primeira GG. Eventualmente, 

a primeira intervenção a propor 300 habitações em banda, baseadas num 

conceito de repetição de tipologias de dois pisos, com três espaços de 

dormir, no entanto com áreas mínimas, aproximadamente 60 metros 

quadrados. 

 

 

Com a Segunda Guerra Mundial iniciou-se um novo ciclo, a construção 

estagnou, as destruições eram incalculáveis. O défice habitacional nas 

cidades europeias era uma realidade. No entanto, surgem novas premissas 

pois, por exemplo, a funcionalidade conseguida através da industrialização 

permitiu uma mudança no papel da mulher e da família. Construía-se em 

prol da qualidade de vida das populações, da salubridade das habitações. 

 

Assim, no pós segunda guerra mundial, a Unité d'Habitación de 

Marseille (02) surge como um marco na habitação. Baseada num principio 
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de autonomia, pretende oferecer aos seus habitantes todos os serviços 

necessários e indispensáveis integrados num único bloco. Constituído por 

apenas duas tipologias distintas, ambas T3, funcionais, garantem a 

ventilação e a iluminação essenciais ao conforto de cada um.  

 

Em Halen-siedlung (05) do Atelier 5, facilmente se encontram algumas 

influências consequência do tempo, em que os arquitetos que viriam a 

constituir o Atelier 5, trabalharam com Le Corbusier61. A largura reduzida 

das habitações e a organização de alguns dos espaços interiores, são 

exemplo disso. No entanto, o Atelier 5, consegue uma resposta mais eficaz, 

capaz de se adaptar às necessidades de cada família uma vez que cada 

tipologia pode variar entre um T3 ou T5. 

Revelando-se um conjunto habitacional de alta densidade, consegue-se 

constituir uma vizinhança, uma comunidade, consequência também dos 

espaços comuns desenhados, que vão desde a piscina, a lavandaria ao 

supermercado. Aliado a isto está o facto de cada família fazer ainda parte 

de um "condomínio" que se torna responsável pela manutenção e cuidado 

de todos os espaços comuns do conjunto habitacional, incutindo, de uma 

forma indireta, a todos os moradores responsabilidade no cuidado e na 

preservação de todos os espaços, respeitando sempre o perímetro privado 

de cada família. 

 

 

Ao papel do arquiteto acrescem ainda mais responsabilidades. O sucesso 

da habitação parece agora uma mera questão de desenho de suportes e 

decisões projetuais. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
61 Heinz Zumbühl; Siedlung Halen Meilenstein moderner Siedlungsarchitektur; op. cit. p.140 
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Considerando que a maior parte dos esforços na conceção de desenho dos 

suportes são dirigidos com o objetivo de encontrar uma solução 

suficientemente boa que justifique, por si só, a repetição continuada da 

mesma. Poderia subentender-se que os problemas da habitação seriam 

resolvidos  na sua fase inicial, a do desenho. 

 

No entanto, Robin Hood Gardens (03) de Alison e Peter Smithson serve 

este caso exemplar para demonstrar que esta ilação não se verifica. Alison 

e Peter Smithson, projetam para Londres, no início dos anos 70 um edifício 

de habitação, baseado no conceito de proteção, exemplar no seu 

desenho. Afirmando durante o processo de conceção, na revista 

Arquitectural Design 1972, que "a abordagem a uma casa é o vínculo dos 

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

importa"62 e no entanto esse vínculo não se revelou suficiente, uma vez 

que em fevereiro de 2013 Robin Hood Gardens acaba por ser proposta 

para demolição devido a problemas de cariz meramente social.  

Aqui, os habitantes eram os principais intervenientes. As "streets in the 

sky" tinham o espaço suficiente para que o espírito de comunidade e 

vizinhança surgisse, de modo a que um possível abandono ou degradação 

dos edifícios nunca se tornasse uma realidade. No entanto, o desapego 

dos habitantes para ali transferidos, oriundos de etnias distintas, levou este 

conjunto a um estado de degradação inegável. 

 

 

O Conjunto Habitacional da Quinta da Malagueira (06) de Siza Vieira 

destaca-se uma vez que consegue oferecer um variado número de 

tipologias, adaptando-se assim às diferentes necessidades de cada família. 

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



Considerações finais 

 240 

Através de uma planta baixa comum, onde são os habitantes que definem 

a segunda planta podendo assim conseguir tipologias de um a cinco 

espaços de dormir. 

A catalogação de este projeto como habitação social, torna-se num 

obstáculo, pois associa-se a habitações que deveriam ser péssimas.  

"A primeira dificuldade substancial do programa estava já no próprio 

nome: habitação social, como se se tratasse de uma especialidade 

autónoma. A habitação é uma presença constante na cidade e é sempre 

social (...) as casas não eram aprovadas porque não eram consideradas 

construção popular, (...) com poucos recursos, o resultado deve ser 

péssimo."63 

Esta participação, por parte da comunidade, na construção das tipologias, 

autoconstrução, permite que haja um maior sentido de vizinhança, e um 

maior sentido de propriedade sobre a "casa", contrariando assim um 

possível abandono e um desapego da habitação. 

 

 

Então, para entender os novos modelos, flexíveis e transitórios, optou-se 

por estudar o Edifício Gifu de Kazuyo Sejima, no Japão, salvaguardando 

sempre que este caso exemplar integra-se na cultura oriental, e que se 

distancia, em parte, da cultura ocidental. Escolheu-se também o edifício em 

banda que integra a Cité Manifest de Anne Lacaton e Jean-Philippe Vassal. 

 

Numa primeira abordagem torna-se fundamental entender a cultura em 

que o Edifício Gifu (07) se insere. O oriente é demarcado por diferenças 

significativas no entendimento da definição de casa. O "tatami" e o 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
63 Álvaro Siza, Imaginar a evidência; p.107 
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"futon"64, são alguns dos elementos que definem a habitação japonesa. As 

tradições ditam que o japonês usa o chão, forrado de tatami nas suas ações 

do quotidiano, dorme no "futon" e come sentado no chão. Vive na 

simplicidade dos espaços e da sua materialização. Logo, implicando uma 

abordagem espacial especial. 

No entanto com a globalização e as alterações sociais que se evidenciam 

em todo o mundo, e designadamente no próprio conceito de "lar" e da 

família, é interessante perceber que este edifício já se afasta das tradições 

do comer e dormir no chão, mas preserva o tatami e a simplicidade dos 

espaços. Contudo aqui, denota-se nas vivência desta "população" que 

ainda se preservam algumas das tradições. A "desmaterialização" e a vida 

simples percebe-se no facto de este edifício de nove pisos não ter 

elevador, o que seria impensável na cultural ocidental atual.  

Aqui, o que se aprende de melhor talvez se prenda, em parte, com o que 

provem da cultura japonesa, isto é um sistema modular, sob o qual se 

organizam os diferentes espaços onde a percentagem de área "indefinida", 

isto é, sem uma função específica tal como os patamares de entrada, os 

corredores e as circulações mínimas ou inexistentes. 

Sem dúvida que esta matriz regular de acumulação de espaços 

"indefinidos", permitem a máxima flexibilidade do ponto de vista da 

apropriação do habitante. 

 

Já no Cité Manifest (08) de Lacaton e Vassal esta habitação-em-banda, é 

aquela que se organiza segundo uma estrutura que implica uma atribuição 

generosa de áreas para cada tipologia, mas forçosamente implicada numa 

combinação "fechada" de 14 habitações por edifício, numa eventual malha 

urbana, inválida num natural crescimento (acréscimo) muito comum nas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
64 futon, colchão de origem japonsa, mais ou menos espesso, construído por algodão em camadas 
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tipologias em banda, usualmente construídas em zonas periféricas com 

menos restrições espaciais. 

Este conjunto de habitação, distribui-se por variadas tipologias, todas elas 

organizadas segundo parâmetros idênticos. Aqui, o carro revela-se parte 

integrante do projeto, reconhecendo que este faz parte do quotidiano das 

populações, por isso reserva-se em cada tipologia uma área de garagem, 

com acesso direto à habitação. 

A relação custo/benefício, faz com que este projeto seja considerado como 

uma referência na habitação económica do século XXI. 

Este custo reduzido, de cada habitação, é conseguido através da 

materialidade, da eficiência energética, e da organização espacial livre, 

onde se torna possível que o habitante caraterize cada um dos espaços, 

apropriando-se de uma área mais generosa. 

Curiosamente os dois exemplos paradigmáticos de nova "habitação 

económica" do século XXI, prezam ambos pela maior flexibilidade possível 

do ponto de vista da sua apropriação, procurando soluções quase 

antagónicas, mas ambas viáveis e muito funcionais. Uma parte da adição 

de espaços iguais, outra a parte da aglutinação do espaço, que se revela 

amplo e multifuncional. 

 

Apesar de todas as mudanças que a sociedade sofre ao longo dos tempos 

e da globalização, facilmente se entende nesta reflexão que os critérios, as 

"peças do jogo" se mantém, e cabe ao arquiteto recolocar, repensar, 

redistribuir, redefinir, reorganizar. 

É de fácil entendimento que os conceitos sob os quais os casos exemplares 

foram pensados se refletem nos casos contemporâneos. As propostas 

continuam a ser flexíveis, os custos pretendem-se cada vez mais reduzidos, 

a vida em comunidade permanece. De facto, elementos como a "rua 
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corredor" de Le Corbusier, apresentada pelos Smithsons como "streets in 

the sky" termina nas galerias de acesso do edifício Sejima. 

A preservação do pátio, nas habitações-em-banda, numa maior 

proximidade à tipologia unifamiliar. A possibilidade de algumas escolhas, 

no número de espaços de dormir, na possibilidade de cada um dar ao 

espaço uma função específica, caracterizando-o, tornado possível que cada 

tipologia seja única e não mais uma, no conjunto. 

 

Com a análise destes casos exemplares, entende-se que o conceito de 

habitação económica sofreu uma redefinição. Definindo-se agora 

habitação económica como, habitações de custo reduzido, podendo 

englobar áreas mais avantajadas. Deixando também de ser direcionadas 

apenas para famílias que vivem em situações de precariedade e pobreza, e 

introduzindo "novos" agregados, por exemplo de jovens com parcos 

recursos financeiros, mas instruídos.  

 

"(...) Contrariamente às primeiras duas décadas que se seguiram à 

Segunda Grande Guerra, vivemos hoje uma época em que a ideia de 

habitação se tornou um embaraço (...) O abandono da habitação social 

como projecto sócio-cultural deve-se em larga medida a erros de 

encomenda do Estado Providência e ao facto de muitos dos projectos 

construídos pelos diversos estados entre 1945 e 1965 não terem sido bem 

recebidos pela sociedade no seu todo. Apesar do espírito ambientalmente 

progressista de muitos destes projectos (...) esta é agora uma sociedade 

em que as pessoas preferem viajar diariamente distâncias consideráveis, a 

partir da moradia suburbana unifamiliar, a habitar formas urbanas de alta 
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densidade e altura, independentemente da qualidade intrínseca que estes 

dois tipos possam ou não possuir (...)"65 

 

O sentido de oportunidade desta abordagem prende-se com o facto da 

sociedade permanecer em constante mutação, mutações essas que 

naturalmente se refletem no que pode ser a definição de casa, e nos 

modos de habitar. 

Com esta investigação entende-se que a definição de habitação 

económica se distancia agora da definição depreciativa de habitação-

social. Tornando-se importante prosseguir com a investigação deste tema, 

com o intuito fundamental de aproximar a casa ao habitante. 

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
65 Kenneth Frampton; Promontório arquitectos: Telheiras Housing, p. 11 


