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APRESENTAÇÃO

Tipologias habitacionais em blocos de habitação coletiva:
Uma pequena comunidade independente.

Adriana Inês Santana Delgado

Na presente dissertação, pretende-se analisar a evolução da habitação coletiva tanto
num contexto internacional como num contexto nacional, no sentido de entender o
modo de habitar, de viver esta tipologia, bem como, compreender a sua consolidação
no tecido urbano.
Aborda-se esta evolução da arquitetura coletiva desde o seu aparecimento, que se
originou em grande escala no final do século XVIII, que se desenvolveu a partir do
século XIX e que se consolidou no século XX.
O desenvolvimento da arquitetura coletiva desencadeia-se devido aos problemas de
desordem e de insalubridade que as cidades enfrentavam no final do século XVIII, e
que a partir desse momento se tornou num método de construção bastante importante
para a consolidação das cidades e da sua sociedade, até aos dias de hoje.
Assim, estudam-se alguns exemplos de habitação coletiva, apresentadas de formas
distintas, em Portugal entendendo-se a sua relação com a cidade e a sua vivência na
atualidade. São eles o Bairro S. João de Deus, no Bairro de Alvalade, Lisboa do Arq.
Ruy d’Athouguia e do Arq. Formosinho Sanchez; o Bloco Habitacional das Águas
Livres, na Praça das Águas Livres, Lisboa do Arq. Nuno Teotónio Pereira e do Arq.
Bartolomeu Costa Cabral; o Edifício Cinco Dedos, em Chelas, Lisboa do Arq. Vítor
Figueiredo; e o Conjunto Habitacional da Bouça, na rua da Boavista, Porto do Arq.
Álvaro Siza Vieira.

Palavras-chave: Arquitetura, Habitação Coletiva, Humanização, Evolução, Tipologia.

PRESENTATION

Housing typologies in collective housing blocks:
A small independent community.

Adriana Inês Santana Delgado

In this dissertation, we intend to analyze the evolution of collective housing both in an
international context and in a national context, in order to understand the way of living,
to live this typology, as well as to understand its consolidation in the urban fabric.
This evolution of collective architecture is addressed since its inception, which
originated on a large scale in the late eighteenth century, which developed from the
nineteenth century and was consolidated in the twentieth century.
The development of the collective architecture is triggered by the problems of disorder
and insalubrities that the cities faced at the end of the eight eenth century, and from that
moment on it became a method of construction very important for the consolidation of
cities and their society, to this day.
So, we study some examples of collective housing, presented in different ways, in
Portugal, understanding its relationship with the city and its current experience. They
are the neighborhood S. João de Deus, in Alvalade, Lisbon from the Arc. Ruy
d’Athouguia and the Arc. Formosinho Sanchez; the Housing Block Águas Livres, in the
Square of the Águas Livres, Lisbon from the Arc. Nuno Teotónio Pereira and the Arc.
Bartolomeu Costa Cabral; the building Cinco Dedos, in Chelas, Lisbon from the Arc.
Vítor Figueiredo; and the housing of Bouça, in street of Boavista, Porto from the Arc.
Álvaro Siza Vieira.

Keywords: Architecture, Collective Housing, Humanization, Evolution, Typology.
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Tipologias habitacionais em blocos de habitação coletiva: uma pequena comunidade independente

1. INTRODUÇÃO
Esta investigação procura compreender como e em que momento o progresso da
habitação coletiva se tornou tão importante e fundamental para o desenvolvimento das
cidades e da sociedade, e do aperfeiçoamento que este tipo de habitação teve até ao
que conhecemos hoje como habitação coletiva.
O objetivo desta dissertação é de entender, de forma geral, o percurso que este tipo
de habitação teve, como influenciou a mudança das cidades, como alterou a
sociedade, e como se desenvolveu tanto a nível estético como a nível tipológico. Todo
este percurso é desenvolvido desde do século XVIII até aos dias de hoje.
Assim, esta investigação pretende mostrar como este tipo de habitação se tornou em
algo que acompanhou a sociedade no seu crescimento e, consequentemente,
acompanhou a progressão da cidade. Neste sentido procura-se entender como este
progresso foi-se alterando e transformando no que hoje conhecemos como habitação
coletiva.
A habitação coletiva começou por ser um modo de organizar e acolher o maior número
de pessoas num único espaço, mas a ideia era a de preservar uma relação próxima,
de partilha, de comunidade entre os habitantes. Contudo, essa relação de comunidade
perdeu-se, em alguns sentidos, nos edifícios realizados nos dias de hoje, o que
originou a alteração do modo de construir das habitações, originando-se, em diversas
situações, edifícios frios, sem harmonia, sem interesse arquitetónico.
No 5º ano do curso de Arquitetura desta universidade foi solicitado a realização de um
projeto de habitação, que levantou questões sobre determinados aspetos das
habitações, o seu percurso e a sua evolução tornaram-se intrigantes. Em paralelo, as
aulas teóricas da unidade curricular de Projeto III apresentadas pelo Prof. Doutor Arq.
Ricardo Zúquete despertaram

ainda mais

o interesse na habitação,

mais

concretamente nas edificações coletivas, o que eram à data e no que se tornaram
hoje.
No âmbito desta investigação foi realizado a visita às obras estudas: ao Bairro S. João
de Deus em Alvalade, Lisboa; ao Bloco Habitacional das Águas Livres na Praça das
Água Livres, Lisboa; e ao Edifício Cinco Dedos de Chelas, Lisboa. Estas visitas
possibilitaram a realização de registos fotográficos, desenhos e elementos escritos,
desenvolvidos pelos

aspetos

observados

e pelos relatos

de moradores

e

trabalhadores dos edifícios estudados. Também foram consultados diversos vídeos
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como entrevistas e percursos pelos edifícios, e documentos como dissertações, obras
bibliográficas, e apontamentos das aulas da disciplina de Projeto III do 5º ano do curso
que ajudaram na compreensão de todas as obras.
A análise efetuada nesta investigação é realizada de forma cronológica, ou seja,
começa por entender como o mundo se encontrava antes do desenvolvimento da
habitação coletiva, e desenvolve cada etapa do seu crescimento ao longo dos séculos
até aos dias de hoje.
O trabalho foi dividido em três partes, a primeira parte inicia com a apresentação das
revoluções que surgiram nos séculos anteriores ao século XVIII, e desenvolve a
Revolução Industrial como fundamental pela enorme crise das cidades e pela própria
arquitetura. Esta revolução deu-se devido aos novos desenvolvimentos tecnológicos e
científicos, que originou numa mudança no mundo do trabalho, já que se criaram
novos postos de trabalho.
Na procura de trabalho, as populações abandonam a sua vida no campo e deslocamse para os grandes centros urbanos, todavia os trabalhadores eram explorados devido
ao número elevado de horas que trabalhavam, aos ordenados reduzidíssimos que
ganhavam e nas condições em que viviam. Originando uma sociedade pobre e
cansada, e cidades desordenadas, instáveis e sujas, já que foram crescendo imenso
mas sem qualquer tipo de controlo e ordem, originando problemas de saneamento
público e problemas ambientais.
No século XIX, as cidades alteram-se um pouco já que apareceu novos métodos e
novos materiais de construção, que originou novas edificações, contudo baseavam -se
em espaços reduzidos, sem ventilação, sem iluminação, que, por sua vez, originou
ruas com escoamento de resíduos ao descoberto, com acumulação de resíduos, e
com falta de espaço para a circulação nas mesmas. As cidades continuavam sujas e
desordenadas, até que se entendeu a necessidade de pensar a cidade no sentido de
compreender as necessidades que as populações passavam e as que ainda iam
passar.
A segunda parte apresenta o desenvolvimento destes novos pensamentos sobre
planeamento urbano e sobre o tipo de habitação, começa por apresentar os primeiros
ensaios que consistiam na criação de estruturas sanitárias em edifícios já existentes,
contudo os problemas de ter muita população e pouco espaço mantinha-se. Surgindo,
em 1851, o primeiro protótipo de uma habitação com melhores condições de
habitabilidade que as até então construídas.
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De tal modo, que na Europa, no século XIX, começa por desenvolver-se a cidade
industrial, que cresce de modo a conciliar habitação e trabalho num só lugar,
designando um edifício à habitação e os restantes à produção, originando um novo
nível de habitação coletiva. Através de propostas de Robert Owen, de Charles Fourier
e de Jean-Baptiste Godin.
Depois surgem as primeiras leis higienistas, que deram origem aos primeiros
progressos urbanísticos nas cidades europeias, através do planeamento de cidades
como Paris de Georges Eugéne Haussmann, Barcelona de Ildefons Cerdá, Madrid de
Arturo Soria Y Mata, e diversas em Inglaterra de Ebenezer Howard e de Raymond
Unwin.
Já no século XX realizaram-se ideias e tentativas que eliminavam por completo os
defeitos encontrados em períodos anteriores, originando uma arquitetura “simplista”, já
que eliminava-se todos os elementos que não eram estruturais, mantinha-se uma
aparência lisa, e tendo como fator mais importante o da utilidade. Esta nova
arquitetura deve-se a um desenvolvimento imenso no campo técnico, económico,
social e cultural que influenciou o trabalho do arquiteto, originando o movimento
Moderno. Desenvolvimentos na área da habitação coletiva, nunca antes vista,
apareceram em obras de Le Corbusier, de Walter Gropius, de Mies Van Der Rohe, de
Erich Mendelsohn, de Jacob Pieter Oud, e de Willem Dudok.
Por Portugal a cidade desenvolve-se mais lentamente, começando pelo aparecimento
de pequenas casas construídas nas traseiras de casas burguesas, as “ilhas” do Porto;
depois pelo aparecimento de pequenas casas construídas no interior de quarteirões,
os “pátios” de Lisboa; e depois, o aparecimento das “vilas” de Lisboa que consistiam
num grupo de edifícios que rodeavam um espaço comum. Com o desenvolvimento
destas ideias, o aparecimento de edificações cada vez mais parecidas com habitações
coletivas acontecem no início do século XX, acabando por se desenvolver cada vez
mais.
Já nos Estados Unidos, após o desenvolvimento industrial problemas como os da
Europa também surgiam, assim em 1811 o plano de expansão de Nova Iorque foi
concebido de forma a estruturar uma cidade de acordo com novas regras de
planeamento, originando tipologias de habitação como as Brownstone Houses, as
Railroad Flat, os Garden Apartments, e os Tower in the Park. Com estes
desenvolvimentos, o aparecimento do elevador e de espaços verdes foram inevitáveis.
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A terceira parte, desenvolve-se os casos de estudo, que apresenta quatro exemplos
distintos de habitação em coletivo em Portugal, o Bairro S. João de Deus em Alvalade,
o Bloco Habitacional das Águas Livres na Praça das Águas Livres, o Edifício Cinco
Dedos em Chelas, e o Conjunto Habitacional da Bouça no Porto. Todos eles procuram
preservar a convivência e a vida em comunidade, propondo a elaboração de espaços
destinados a comércio e a serviços, e de espaços interiores destinados à convivência
e dinâmica de uma comunidade. É também apresentado tipologias distintas, que
procuram entender e permitir a diversidade de cada indivíduo.
Por último, nas considerações finais, pretende-se apresentar as conclusões sobre esta
investigação.
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2. AS CIDADES
XVIII A XIX
2.1.

PERANTE A TRANSFORMAÇÃO DA SOCIEDADE:

SÉCULO

BREVE CONTEXTO

Desde o início dos tempos que o mundo que conhecemos vive numa constante
mudança, está sempre numa permanente transformação, com alterações tanto a nível
tecnológico como a nível social.
[…] a dimensão das cidades dependeu dos meios de transporte e de “armazenamento”
das pessoas, em particular das técnicas de construção em altura, da gestão urbana
dos fluxos e dos serviços (redes viárias, esgotos, água, etc.), bem como das exigências
de proteção e de controlo.
A história das cidades foi assim ritmada pela história das técnicas de transporte e
armazenamento de bens (b), de informações (i) e de pessoas (p). Este sistema de
mobilidade, a que chamamos “sistema bip”, está no centro das dinâmicas urbanas, da
escrita à Internet, passando pela roda, a imprensa, o caminho-de-ferro, o telégrafo, o
betão armado, a esterilização, a pasteurização e a refrigeração, o carro elétrico, o
elevador, o telefone, o automóvel, a telefonia, etc. O crescimento horizontal e vertical
das cidades tornou-se possível pela invenção e aplicação destas técnicas.
[…] a conceção das cidades antigas expressava mais particularmente os preceitos
religiosos e militares que constituíram as “justificações” primordiais das cidades e dos
grupos sociais que as habitavam. Num mundo pouco seguro, as cidades medievais
refugiavam-se atrás de muralhas e organizavam-se em corporações à volta da praça
do mercado, das atalaias e dos campanários, […] Mais tarde, o desenvolvimento das
sociedades modernas foi progressivamente imprimindo novas lógicas à conceção e ao
funcionamento das cidades. (Ascher, 2012, p. 22)

Esta evolução do desenvolvimento urbano das cidades e do progresso da sociedade
foi possível devido à “modernização”. Esta modificação para os tempos modernos foi
desenvolvida, até aos dias de hoje, em três fases, a primeira fase da revolução urbana
corresponde ao período entre a Idade Média e o começo da Revolução Industrial,
permitindo a transformação do pensamento e da posição da religião na sociedade, a
alteração de uma posição política, o desenvolvimento das ciências e o aumento do
capitalismo mercantil (Ascher, 2012, p. 23-31); já durante o século XVIII surge a
segunda revolução urbana, onde ocorreram algumas revoluções no mundo tais como
a Crise do Antigo Regime, a Independência dos Estados Unidos, a Revolução
Francesa e, a mais significativa a Revolução Industrial iniciada a 1760, que veio
introduzir uma enorme crise nas cidades e na arquitetura (Milano, 2011, p. 2); e a
terceira fase, que desenvolveu no século XX inúmeras reflexões e análises dos
magníficos progressos que ficaram para trás (Ascher, 2012, p. 32).
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A segunda revolução urbana começou com a revolução agrícola, que aumentou a
produção alimentar mas expulsou do campo grandes quantidades de agricultores, e
com o desenvolvimento concomitante do capitalismo industrial. Este duplo processo
provocou um extraordinário crescimento demográfico nas cidades, desencadeando um
crescimento espacial acelerado mas gerando também um empobrecimento
considerável de uma parte da população urbana. (Ascher, 2012, p. 27)

No início da segunda revolução, grande parte das populações ainda viviam num
contexto rural, contudo este contexto alterou-se dando origem a um aumento muito
rápido das populações nos grandes centros urbanos. Este aumento acelerado foi
proporcionado pela procura da população por um trabalho e por uma vida melhor.
Porém este aumento resultou na origem de problemas nas cidades, sendo espaços de
diversidade, de encontro com diversas pessoas, diversas culturas e diversos modos
de estar na vida, as cidades tornaram-se espaços desordenados, instáveis e sem
controlo.

Ilustração 1 - Esboço de um conjunto fabril mostrando a imponência do grupo de estabelecimentos industriais que altera a paisagem
da cidade, Karl Friedrich Schinkel, 1830. ([Adaptado a partir de:] Benevolo, 2001, p. 562).

Em meados do século XVIII e início do século XIX, iniciava-se uma enorme
transformação na população da Europa, principalmente na Grã-Bretanha, já que a
indústria têxtil, a siderúrgica, a metalúrgica e a de transportes aumentou em força.
Este crescimento foi proporcionado por desenvolvimentos a nível técnico e científico
nunca visto, que introduziu a máquina em substituição do trabalho manual
(Hobsbawm, 1982, p. 40-44). Estes desenvolvimentos levaram a que a produção das
fábricas aumenta-se muito rapidamente, fazendo com que o comércio internacional se
começa-se a desenvolver.
Contudo, a classe operária era explorada nestas fábricas, já que as condições de
trabalho eram muito más, as horas de serviço eram imensas, os honorários eram
extremamente baratos e as condições em que viviam eram degradantes (Hobsbawm,
1982, p. 50).
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Ilustração 2 - Viaduto Ludgate Hill em Londres de
1870, Gustave Doré, 1870. ([Adaptado a partir de:]
Benevolo, 1989, p. 161).

Ilustração 3 - Rua de um bairro pobre de Londres, Gustave Doré, 1872.
([Adaptado a partir de:] Benevolo, 2001, p. 17).

Por volta da segunda metade do século XIX vários países da Europa aderiram às
transformações que a revolução trouxe para a sociedade. Estas transformações foram
sendo consolidadas, o progresso a nível tecnológico e a nível científico foi
desenvolvido e melhorado dando lugar a novas invenções, tais como o avião em 1883
por John Joseph Montgomery 1 e o automóvel em 1885 por Karl Benz 2. O
desenvolvimento nos processos de utilização do material aço deu origem a progressos
a nível da construção de pontes, de caminhos-de-ferro, de fábricas e de máquinas,
dando um grande avanço no desenvolvimento dos meios de transporte (Hobsbawm,
1982, p. 50-51). Outras inovações como o telégrafo, a energia elétrica, os
combustíveis derivados de petróleo, a locomotiva a vapor e o desenvolvimento de
produtos químicos, marcaram o progresso industrial (Bezera, 2017).
Segundo Juliana Bezera (2017), apesar de existir um novo panorama na vida social e
económica da população, e de se mostrar o progresso e o conforto humano de forma
mais favorável, as condições de trabalho nas fábricas continuavam difíceis, já que
insistiam no trabalho durante várias horas seguidas, não tinham tempo para
descansar, eram muito mal pagos, e, em alguns casos, trabalhavam desde crianças.
Neste panorama de evolução industrial começava-se a sentir a existência de
problemas a nível do ambiente, estes problemas foram se agravando, porém ninguém
mostrava qualquer tipo de preocupação com o assunto.

1

John Joseph Montgomery (1858-1911) – engenheiro norte-americano que foi o primeiro homem a
realizar um voo controlado num planador mais pesado que o ar, nos Estados Unidos da América
(Reuther, Larkins, 2008, p. 7).
2 Karl Friedrich Michael Benz (1844-1929) – engenheiro e inventor alemão que foi o primeiro a criar um
automóvel com motor de combustão interna que pudesse ser vendido e comercializado (Subramanian,
2004, p. 197).
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Ilustração 4 – Exemplo de uma fábrica de alimentos onde vemos
dois meninos trabalhando ao lado de homens e mulheres no
Mississípi, Estados Unidos da América, Lewis W. Hine, 19081912. ([Adaptado a partir de:] Gavin, 2017).

Ilustração 5 – Grupo de meninos à saída do seu trabalho numa
fábrica de vidro na Virgínia, Estados Unidos da América, Lewis W.
Hine, 1908-1912. ([Adaptado a partir de:] Gavin, 2017).

Neste contexto, o mundo encontrava-se numa constante transformação em todos os
sentidos, desde a alteração do tipo de trabalho e do modo de trabalhar à evolução
tecnológica,

a sociedade necessitou modificar e alterar-se perante toda a

transformação sentida. Por isso, a alteração do modo de habitar as cidades foi
iminente, tal como a organização e a ordem das cidades. Origina-se, assim, uma
evolução das cidades e da sociedade que necessitava encontrar ordem e aperfeiçoar
as condições das cidades e da sua população.

2.2.

O CRESCIMENTO DA CIDADE

Essas transformações fizeram com que as cidades fossem crescendo sem qualquer
tipo de controlo ou de organização, o que originou cidades completamente
desordenadas, cidades com muitas pessoas, cidades com edifícios uns por cima dos
outros, cidades com problemas de saneamento básico e cidades que não tinham
qualquer tipo de preocupação com o ambiente.
O século XIX foi marcado pelo domínio da cidade sobre o campo, já que por esta
altura grande parte das populações se mudaram para as cidades. As cidades eram
espaços onde existiam as oportunidades de ter uma vida melhor, onde se
encontravam vários serviços, onde existia empregos, onde existiam escolas e onde
existia melhores habitações. Todavia as cidades continuavam a crescer sem qualquer
tipo de controlo, degradando o meio ambiente e a qualidade de vida da sociedade.
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Ilustração 6 - Comparação de uma cidade católica em 1440 e em 1840, Augustus Pugin. ([Adaptado a partir de:] Benevolo, 1994, p. 24-25).

O modo de construir altera-se bastante, o aparecimento de novos materiais de
construção, o ferro, o vidro e o betão; o desenvolvimento da geometria, permitindo a
realização de um desenho mais rigoroso e homogéneo; a utilização de pessoas
especializadas através da aprendizagem especificada; e o aumento de edifícios
públicos, de vias de acesso e de edifícios privados, leva a um imenso desenvolvimento
no modo de construir as cidades (Benevolo, 1989, p. 35-62).
Conforme Leonardo Benevolo, até então as cidades consistiam em edifícios antigos,
como monumentos e residências ricas com jardins e pátios, com o crescente aumento
da população nas cidades elas foram-se alterando, já que começaram por se instalar
em espaços disponíveis de diversos bairros antigos ou na criação de novos lugares
em novas zonas nas periferias das cidades, originando ruas bastante estreitas e sujas.
Em grande parte as habitações das famílias operárias, que se localizavam perto das
grandes indústrias, nas cidades equivaliam às suas habitações no campo, todavia os
problemas que estas habitações originavam eram suportáveis num contexto rural mas
no contexto da cidade deixou de o ser, porque a proximidade e o número de novas
construções eram muitíssimo elevados (Benevolo, 1994, p. 34-35).
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Ilustração 7 - Ordem composta pela cidade industrial na vista do centro da cidade de Londres em 1851, com moradias e fábricas
inseridas em contexto urbano, Banks & Co. ([Adaptado a partir de:] Benevolo, 1989, p. 75).

Estas novas habitações baseavam-se em espaços reduzidos que, devido à sua origem
primitiva, não tinham qualquer tipo de fundação, e, grande parte dos casos, não eram
casas ventiladas nem iluminadas. A enorme extensão que estas habitações
alcançaram tornou muito difícil o escoamento dos resíduos desenvolvidos pelos
habitantes, que resultou em esgotos ao ar livre e um acumulado de lixo em cada
espaço livre, tornando difícil a circulação nas ruas e atraindo problemas futuros como
epidemias (Benevolo, 1994, p. 35). Estes pequenos espaços de habitação eram
partilhados por numerosas famílias, que, maioritariamente, partilhavam um quarto e
uma cama com todos os seus familiares. Na sua maioria eram novas construções,
mas em alguns casos eram edifícios existentes recuperados, o que agravava mais a
partilha de espaços porque cada divisão destes edifícios se tornava num quarto
destinado a cada família e as casas de banho eram partilhados pelas diversas famílias
(Milano, 2011, p. 3-5).
Porém, a população mais rica também sentia as dificuldades que as cidades estavam
a passar, já que os maus cheiros, a sujidade das ruas, a poluição que existia e a
enorme quantidade de pessoas infestavam as cidades, o que levou ao afastamento
desta parte da população para zonas mais afastadas dos centros das cidades criando
bairros luxuosos com espaços verdes e ruas arborizadas. Esta falta de saneamento
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das cidades originou todo um diverso tipo de doenças e de epidemias, como o
aparecimento de ratos que transmitiam a peste (Herce, 2010, p. 9-11).
Com estes problemas e com toda esta instabilidade que se sentia nas cidades tornouse necessário a existência de pessoas capazes de administrar uma nova cidade, de
resolver os problemas que tinham e de prevenir novos.

Ilustração 8 – Bairro operário em Bethnel Green, Reino
Unido, início do século XIX, autor desconhecido.
([Adaptado a partir de:] Hall, 2014, p. 36).

Ilustração 9 – Exemplo de casa sobrelotada ainda existente em 1948,
Journal Royal Institute of British Architects, 1948. ([Adaptado a partir de:]
Benevolo, 1989, p. 34).

Então, como referência Manuel Herce, na segunda metade do século, algumas
cidades foram sendo dirigidas por pessoas com uma visão mais atenta e mais focada
na “saúde” das cidades, exemplos de diversos países começaram por resolver os
problemas mais preocupantes como o saneamento das habitações e das ruas das
cidades e o controlo das construções das cidades. Desenvolvendo propostas urbanas
para a construção de melhores estradas e de melhores redes ferroviárias, de modo a
aperfeiçoar a rede de transportes; para a criação de espaços livres como praças e
jardins, para melhorar os problemas de poluição das cidades; e para a criação de uma
rede de esgotos, de gás e de eletricidade, melhorando as condições de higiene das
cidades (Herce, 2010, p. 11-16).
Com todos os problemas que apareciam e surgiam pelas cidades, o aparecimento de
um pensamento e de um modo de planeamento distinto do existente até então era
inevitável. Este modo de pensar e planear uma cidade centrava-se no progresso
humano e na melhoria das condições de habitabilidade de modo a originar um
desenvolvimento urbano e humano. Assim, inevitavelmente surgem ideias e
estratégias urbanas inovadoras.
[…] emergem progressivamente novas conceções de cidade, marcadas
fundamentalmente pelas mesmas lógicas que as que regiam o mundo industrial que se
tinha tornado dominante. O urbanismo moderno […] aplica no âmbito da organização
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das cidades os princípios que foram estabelecidos na indústria. A noção-chave é a
especialização […] tentará decompor e simplificar as tarefas para melhorar o
desempenho da sua execução. (Ascher, 2012, p. 27-28)
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3. HABITAÇÃO COLETIVA E PLANEAMENTO URBANO
Com as grandes concentrações de indústrias e com o aglomerado de pessoas em seu
redor, o rápido desenvolvimento das cidades é eminente, já que a ordenação política e
administrativa das cidades não é feita de acordo com os novos desenvolvimentos.
Depois, com as condições degradantes e desumanas em que grande parte da
população vivia, surge a necessidade de se pensar num espaço mais funcional e
privado para esta nova sociedade. Assim começa a surgir alguns métodos de
planeamento urbanístico, surgindo, também, as primeiras medidas higienistas de
modo a remediar as privações sanitárias que a população tinha.
Como referencia João Pedro Fonseca, os primeiros ensaios, realizados por volta da
primeira metade do século XIX, remetem à correção de edifícios já existentes e, muito
excecionalmente, na construção de novos edifícios. As correções que realizavam
baseavam-se na criação das estruturas sanitárias, que até então não existiam para
cada habitação mas sim para o grupo, o que tornava as habitações extremamente
apertadas para uma legislação mais restrita que necessitava existir. Eram edifícios
constituídos por dois pisos com dois apartamentos por piso, o que também não
resolvia o problema da quantidade de população que se necessitava alojar em pouco
espaço (Fonseca, 2005, p. 34).
Estas propostas baseavam-se nos desenvolvimentos que a engenharia ia tendo no
decorrer da primeira metade do século XIX, já que, a partir de 1851, começaram a
desenvolver-se exposições universais3 por diversos países que demostravam de modo
direto aos produtores, aos comerciantes e aos consumidores novas ideias e
experimentos para o novo desenvolvimento das cidades, em todos os níveis
(Benevolo, 1989, p. 129). A primeira exposição realizou-se em Londres, no Hyde Park,
foi construído um armazém em ferro e vidro, conhecido como o Palácio de Cristal, que
foi uma iniciativa por parte do Príncipe Albert 4. Nesta exposição foi apresentado um

Exposição Universal – mais conhecida por Expo, é um evento que se realiza em diversas partes do
mundo. A primeira teve lugar em Hyde Park, Londres, a 1 de Maio de 1851, no Crystal Palace, utilizando
o título de Great Exhibition of the Works of Industry of all Nations, ideia do Prince Albert. Esta exposição
foi a primeira internacional de produtos manufaturados, que desenvolveu diversos assuntos que a
sociedade se debatia, desde o design ao turismo (Picard, 2009).
4 Prince Albert (1819-1861) – era marido da Rainha Vitória e príncipe do Reino Unido que nasceu em
Schloss Rosenau, Alemanha; estudou na Universidade de Bonn, Bruxelas. Devido à sua origem e por ser
somente o marido da rainha, encontrava-se numa posição complicada na corte, o que foi-se alterando já
que se tornou secretário e consultor da rainha. Ao longo dos anos Albert adota diversas causas como a
reforma da educação. Era um homem inovador, que através do seu interesse pela ciência e pela arte na
indústria exibia exposições anuais da Real Sociedade das Artes. O sucesso delas foi imen so levando a
realização da exposição universal, onde foi presidente da Comissão Real (The Editors of Encyclopædia
Britannica, 2017b).
3
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protótipo realizado por Henry Roberts 5 que mostrava melhorar as condições de
habitabilidade da classe trabalhadora (Frampton, 2011, p. 21).

Ilustração 10 – Estrutura do modelo de habitação para
a classe trabalhadora na Exposição Mundial de 1851,
Henry Roberts. ([Adaptado a partir de:] Leckie, 2005).

Ilustração 11 – Vista exterior do Pavilhão da Exposição Mundial realizada
para o Príncipe Albert, Louis Haghe, Joseph Nash, David Roberts, 1854.
([Adaptado a partir de:] Picard, 2009).

Com o desenvolvimento destas ideias a nível de melhorar as habitações da
população, de dar uma melhor qualidade de vida aos seus habitantes através de
habitações com iluminação, ventilação, saneamento, e a separação das várias zonas
de atividade como o convívio, a refeição, o descanso e a higiene, hipóteses e
estratégias para pensar uma nova cidade começaram a surgir ao longo do tempo, no
século XIX e na primeira metade do século XX, surgiram planos que solucionavam os
problemas que as cidades apresentavam.
Com o crescente aumento de habitantes nas cidades, o desenvolvimento dos planos
originaram um modo de habitar diferente, um modo diferente de viver as cidades, com
habitantes sem laços familiares, de distintas nacionalidades, de diferentes religiões e
de variados interesses, a partilhar um espaço e uma vida em comunidade, que
motivou a habitação em coletivo.

3.1.

NA EUROPA

Até final do século XIX, o desenvolvimento urbano das cidades não foi muito
significativo, simplesmente tentavam remendar sem grande progresso as cidades. No
entanto, depois surge a formulação de um programa que seria capaz de modificar de
forma radical a realidade urbana em que se vivia, desenvolve-se um debate sobre
como se desenvolveria a cidade industrial.

Henry Roberts (1803-1876) – foi um arquiteto que nasceu em Filadélfia, Pensilvânia, Estados Unidos,
mas viveu grande parte da sua vida em Inglaterra. Formou-se na Royal Academy Schools, e foi aprendiz
de distintos arquitetos. Ficou conhecido pelo seu trabalho de modelos de habitação para a classe
trabalhadora que apresentou na Exposição Universal de 1851, com a ajuda financeira do marido da
Rainha Vitória, o Príncipe Albert (Curl, 1963, p. 1-200).
5
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É iniciado de modo teórico, e não alterou, de modo considerável, a realidade urbana,
mas eram teorias bem concretas e bem desenvolvidas que poderiam ser traduzidas
para a realidade que o progresso dado pela Revolução Industrial estabeleceu, através
das propostas dos utopistas.
A população deste século está apreensiva com a cidade industrial, o que leva alguns
utopistas a desenvolver teorias para a melhoria e para a transformação da habitação,
que optam por substituir a cidade real por uma cidade ideal, deixando as formas
absurdas da coexistência da sociedade para trás e transformando-as em formas mais
lógicas (Benevolo, 1989, p. 155 e 173).
Surge, então, as mais relevantes propostas, como a de Robert Owen 6, um dos
reformistas utópicos mais importantes do século, que através do seu sentido de afeto
para com o próximo e confiança na indústria, procurou organizar a sociedade de forma
justa, contornando os problemas sociais e urbanísticos, eliminando as diferenças
através da habitação em coletivo; a de Charles Fourier 7 que, através de uma teoria
filosófico-psicológica, defendia a reconstrução da sociedade através de edifícios em
coletivo, os chamados falanstérios 8, que consistiam em edifícios simétricos, com três
pátios e com numerosas entradas que funcionava como um grande hotel, que
pretendia unir a habitação e a produção num mesmo local; e a de Jean-Baptiste
Godin9 que, alterando alguns pontos da perspetiva de Fourier, como a iniciativa da
indústria e dando a cada família um alojamento individual, complementando com uma
creche, uma escola, um teatro e diversos serviços, criou o chamado familistério10
(Benevolo, 1989, p. 173-178).

Robert Owen (1771-1858) – foi um historiador de ação reformista social galês, um dos grandes
fundadores do socialismo e do cooperativismo, e considerado personalidade fundamental do socialismo
utópico. Nasceu em Montgomeryshine, Reino Unido. Começou revolucionando através da redução das
horas de trabalho dos seus trabalhadores e continuando com a preocupação da qualidade de vida dos
mesmos. Reuniu forças para convencer as entidades legais da indispensabilidade de existir uma reforma
geral no setor da produção (The Editors of Encyclopædia Britannica, 2017l).
7 François Marie Charles Fourier (1772-1837) – foi um teórico socialista francês, que nasceu em
Besançon, França. Escreveu várias teorias, entre elas a conceção das Falange que classificavam -se
numa comunidade agrícola cooperativa responsável pelo bem -estar social do indivíduo, que distribuíam
as riquezas de forma igual, podendo ser introduzidas em qualquer sistema político (The Editors of
Encyclopædia Britannica, 2017c).
8 Falanstério – edifício onde habitava em comunidade um grupo de pessoas que partilhavam tarefas e
intereses, e seguia três condições: economia, utilidade e magnificência. Um sistema comunitário
autónomo idealizado por Charles Fourier (Benevolo, 1989, p. 178).
9 Jean-Baptiste André Godin (1817-1889) – foi um industrial, jornalista, escritor e político francês, que
nasceu em Esquéhéries, Aisne, França, considerado um dos pais da economia social. Idea lista de uma
prática social justa, através do seu negócio de fabricação de fogões que foi crescendo, construiu o
Familistério na sua fábrica de Guise, de 1859 a 1884. A criação desta cidade é, mais tarde, tornada numa
cooperativa de produção (Franzoia, 2017).
10 Familistério – edifício similar ao falanstério, onde habitava um grupo de pessoas que trabalhava e vivia
na mesma comunidade, contudo introduzia a individualização de habitações para cada família, a
6
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Ilustração 12 – Perspetiva de um falanstério de Fourier, Charles Fourier. ([Adaptado a partir de:] Benevolo, 1989, p. 172).

Ilustração 13 – Vista do familistério de Godin tendo no lado esquerdo os três blocos residenciais, à frente as oficinas, escola e teatro, e
à direita as fábricas, Jean-Baptiste Godin. ([Adaptado a partir de:] Benevolo, 1981, p. 80-81).

O desenvolvimento da cidade industrial, que baseava a união da habitação e do
trabalho num mesmo lugar, levou ao, também, desenvolvimento da habitação coletiva
na Europa. Este tipo de edifício era destinado a um grupo de pessoas que trabalhava
e que vivia num mesmo contexto, um edifício para habitar e os restantes para a
produção. Numa primeira fase, a partilha de espaços era completa, inclusive o quarto,
mas numa segunda fase a privacidade da família começa a ter importância e cada
família passa a ter um espaço próprio, e a partilhar somente os espaços de convívio.
Através desta compreensão mais humana da vida dos seus trabalhadores, este tipo de
edifício passa a ter espaços de serviços público como creches.
Depois, por volta de 1830 e 1850, começam a surgir os primeiros desenvolvimentos na
área da urbanística, não por parte dos arquitetos que simplesmente discutiam o estilo
a ser utilizado, clássico ou gótico, mas por parte das carências que a cidade industrial
apresentava. Assim as primeiras leis higienistas surgem, de modo muito modesto, mas
dão início, cautelosamente, aos progressos urbanísticos (Benevolo, 1989, p. 91).

realização de uma creche e escola para as crianças, e a realização de alguns serviços para o bem-estar
da comunidade como um teatro, aspetos que o falanstério não apresentava (Benevolo, 1989, p. 178).
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Surge, assim, ideias inovadores que alteram as mentalidades e o modo de estar das
populações para um melhor bem-estar.
Ideias como as de Georges-Eugène Haussmann 11, que foi encarregado pelo
Imperador Napoleão III de modernizar a cidade de Paris, planeando em colaboração
com arquitetos e engenheiros, de 1852 a 1870, uma reforma para a cidade utilizando o
Arco do Triunfo como o centro por onde surgiam doze avenidas amplas que se
desenvolviam pela cidade (Benevolo, 1989, p. 91-110).
De Ildefons Cerdá 12, que em 1859 planeou para a cidade de Barcelona a sua
expansão para lá das antigas muralhas da cidade, utilizando uma norma mais
regulamentada como uma grelha ortogonal com quadras de 113cm x 113cm e com
vias de 20m de largura, que poderiam ser infinitamente utilizadas, e tendo duas
avenidas principais diagonais que cortavam as quadras (Frampton, 2007, p. 25-26).

Ilustração 14 – Vista do Arco do Triunfo e as suas dozes
avenidas, Autor desconhecido. ([Adaptado a partir de:] Wealth,
2011).

Ilustração 15 – Plano do projeto de expansão da cidade de
Barcelona, Ildefons Cerdà, 1858. ([Adaptado a partir de:] Frampton,
2007, p. 25).

De Arturo Soria Y Mata13, que, em 1897, fundou a primeira cidade linear na periferia
de Madrid, acreditando que este sistema de cidade poderia se alongar pelo território

Georges-Eugène Haussmann (1809-1891) – foi um advogado, funcionário público, político e
administrador francês, que nasceu em Paris, França; e que estudou advocacia. Em 1853 foi eleito Prefeito
do Sena até 1870, onde ficou conhecido na história do planeamento de cidades. Durante estes anos
planeou uma nova cidade para Paris, modificando e criando parques, construindo diversos edifícios
públicos, melhorando o sistema de distribuição de água e a rede de esgotos (The Editors of Encyclopædia
Britannica, 2017g).
12 Ildefons Cerdá i Sunyer (1816-1876) – foi um engenheiro, cientista e político espanhol, que nasceu
em Centelles, Barcelona, Espanha; estudou na Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, a Universidad Politécnica de Madrid, de 1836 a 1841. Interessou-se mais por política,
mas em 1859, a rainha Isabel II, encomendou-lhe um plano de expansão para a cidade de Barcelona,
sem esperar pelo resultado do concurso público (El Equipo de Biografías y Vida, 2017b).
13 Arturo Soria Y Mata (1844-1920) – foi um político, empresário e urbanista espanhol, que nasceu em
Madrid, Espanha; estudou na Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, a
Universidad Politécnica de Madrid, onde estudou matemática e despertou o seu interesse pela geometria.
Entre 1894 e 1920, desenvolveu suas teorias sobre planeamento urbano, desenvolveu o conceito de
cidade linear, caracterizado pelo desenvolvimento de uma linha central, a estrutura principal, onde se
desenvolviam os ramos secundários, realçando a importância do sistema viário, das questões higiénicas
e dos bairros operários na cidade (El Equipo de Biografías y Vida, 2017a).
11
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unindo diversas cidades e até países como uma grande rede urbana (Frampton, 2007,
p. 27).
De Ebenezer Howard 14, que, em 1899, fundou as Garden Cities Association, a
entidade ambiental mais antiga de Inglaterra, e, no final do século, concebeu o
conceito de cidade-jardim, que propõe uma harmonia entre homem e natureza e uma
política de igualdade social, delineando formas, funções e meios financeiros e
administrativos para a cidade (Frampton, 2007, p. 27-28).
E de Raymond Unwin15, que seguindo os ideais de Ebenezer Howard, construíram as
primeiras cidades-jardim de Inglaterra, tendo sempre como objetivo o melhoramento
das condições para a classe trabalhadora (Frampton, 2007, p. 28).

Ilustração 16 – Esquema para a cidade-jardim de Howard apresentada no seu livro Tomorrow: A Peaceful Path to Real Reform,
Ebenezer Howard, 1898. ([Adaptado a partir de:] Frampton, 2007, p. 27).

O progresso anteriormente apresentado, além do aperfeiçoamento na organização e
reestruturação das cidades e da implantação de novas infraestruturas governamentais,
culturais e educativas nas cidades, também a utilização da habitação em coletivo
passa a ser bastante utilizada. Esta aplicação surge com a necessidade de alojar,
confortável e dignamente, o maior número de habitantes num edifício, e, igualmente,
advém da nova reestruturação que as cidades requeriam, não só pela habitação de

Ebenezer Howard (1850-1928) – foi um pré-urbanista inglês que nasceu em Londres, Inglaterra;
estudou em escolas de Suffolk e Hertfordshire. Por volta de 1880, escreveu To-morrow: A Peaceful Path
to Social Reform, neste livro apresentou o conceito de cidades-jardim, que consistia numa comunidade
autónoma envolvida por um manto verde num consenso entre cidade e campo. Durante a sua existência
fundou duas cidades-jardim na zona de Hertfordshire, em 1903, a de Letchworth e, em 1920, a de
Welwyn Garden City (The Editors of Encyclopædia Britannica, 2017m).
15 Raymond Unwin (1863-1940) – foi um engenheiro, arquiteto e urbanista inglês que nasceu em
Rotherham, Yorkshire, Inglaterra; estudou na Oxford University. Em parceria com o seu cunhado, Barry
Parker, trabalharam para melhorar as habitações dos trabalhadores, e publicaram vários livros. As suas
melhores construções foram as cidades-jardim, em 1902, em New Earswick Village, e, em 1903, em
Letchworth (The Editors of Encyclopedia, 2017).
14
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cada família como ainda da necessidade da criação de espaços destinados a serviços
e as estruturas requeridas por esta nova cidade.
Seguidamente, por volta de 1890, toda a cultura arquitetónica tradicional entra em
crise, todo o empenho de sustentar uma arquitetura historicística, que se encontrava
danificada em todos os sentidos, torna-se insustentável. O progresso na construção e
o desenvolvimento do movimento Arts and Crafts, desenvolvido entre 1880 a 1900,
torna necessário a criação de uma alternativa (Benevolo, 1989, p. 267). Tanto na
teoria e na prática realizam-se ideias e tentativas que eliminam os defeitos
encontrados anteriormente.
Aproximadamente, entre 1890 a 1910, surge na Europa, um estilo de arte e arquitetura
baseado em formas e estruturas naturais, a Art Noveau (Benevolo, 1989, p. 273). Com
este movimento origina-se uma linguagem arquitetónica distinta da existente, através
da simplificação das construções, da eliminação de todos os elementos não
estruturais, com uma aparência lisa, e adotando o campo da utilidade como fator mais
importante das novas construções. Diversas figuras da arquitetura europeia
demostram-no em variados dos seus trabalhos, como Otto Wagner 16 e Adolf Loos17
(Benevolo, 1989, p. 290-294 e p. 298-304).
O início do século XX é marcado por novas mudanças e melhorias nas condições
técnicas, económicas e sociais que influenciaram o trabalho do arquiteto, criando um
profundo contraste nas transformações culturais.
Segundo Leonardo Benevolo, esta nova revolução é realizada devido a inovações
técnicas que aconteceram anteriormente como a utilização da eletricidade para
diversos usos como o telefone em 1876, a lâmpada em 1879 e o motor a explosão em
1885. Estes progressos nas construções, com o aparecimento de novos materiais, o
betão, e com novos instrumentos de comunicação, o elevador e o telefone, levam ao

Otto Koloman Wagner (1841-1918) – foi um arquiteto e professor austríaco que nasceu em Penzing,
Viena, Áustria. Em 1894, foi nomeado professor da Academia de Arte de Viena onde afirma a
necessidade de se renovar radicalmente a cultura arquitetónica. Em 1895, publica o livro ‘Moderne
Architektur’ onde demonstrava ideias sobre o papel do arquiteto. Defensor da quebra da tradição
insistindo na função, no material e na estrutura, e influenciador do movimento moderno (The Editors of
Encyclopædia Britannica, 2017n).
17 Adolf Loos (1870-1933) – foi um arquiteto austríaco que nasceu em Morávia, Áustria-Hungria; estudou
em Dresden, Alemanha. Foi influenciado pela arquitetura americana e francesa. Em 1903 publica a
revista ‘O Outro – periódico para a introdução da civilização ocidental na Áustria’. Influenciador, através
das suas habitações privadas, dos arquitetos modernistas europeus (The Editors of Encyclopædia
Britannica, 2017a).
16
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aparecimento de novos tipos de edificação como hotéis. Exemplificado em obras como
as de Walter Gropius18 e de Mies Van Der Rohe 19 (Benevolo, 1989, p. 371).
Depois da primeira guerra mundial, que durou de 1914 a 1918, o problema da
habitação continuava e agravou-se com a retoma do crescimento demográfico,
permitindo, somente, que o Estado fosse o único com capacidade para estas
iniciativas de construção subsidiada e com o melhoramento das leis respetivas. Assim,
os arquitetos tinham como projetos bairros e arranjos de conjunto, causando a
crescente necessidade de um plano urbanístico (Benevolo, 1989, p. 390-394).
Assim, entre 1918 e 1927, desenvolve-se o movimento moderno que se prolonga um
pouco por todo o lado, através de variadas contribuições tanto a nível individual como
coletivo. Num primeiro instante individualiza-se duas experiências revolucionárias, a
obra de Walter Gropius e seus colaboradores da Bauhaus e a obra de Le Corbusier 20,
e num segundo instante, as experiências relacionadas à herança da vanguarda alemã
e holandesa (Benevolo, 1989, p. 403). Este movimento origina uma enorme mudança
para um nível nunca antes visto, já que é essencial dar um novo sentido e uma nova
exigência às necessidades de um mundo modificado drasticamente.
O pioneiro deste movimento foi Le Corbusier, que inicia o desenvolvimento da sua
arquitetura em França, através do melhoramento da produção de residências e dos
serviços, uma vez que o planeamento urbano se encontrava estabelecido (Frampton,
2007, p. 149). Mantendo a tradição francesa presente e a relação com o movimento
internacional, Le Corbusier cria, através da sua extraordinária e incomparável
capacidade de invenção e de manipulação das formas, obras que tinham um carácter
Walter Adolph Gropius (1883-1969) – foi um arquiteto e educador germano-americano, que nasceu
em Berlin, Alemanha; estudou arquitetura nos Technical Institutes in Munich, e em Berlin-Charlottenburg.
Conhecido por ser um dos mestres pioneiros da arquitetura moderna, já que desempenhou grande
influência no seu desenvolvimento. Em 1907 começou a trabalhar ao lado de Behrens, desenvolvendo o
seu interesse na arquitetura progressiva e na inter-relação das artes. Em 1911 tornou-se membro da
Deutscher Werkbund. Defendeu a simplificação e a função de um produto determinará a sua aparência.
Em 1919 tornou-se diretor da conhecida escola de design, arquitetura e arte moderna, a Staatliches
Bauhaus Weimar. Em 1938 tornou-se diretor do curso de arquitetura na Harvard University (The Editors of
Encyclopædia Britannica, 2017n).
19 Mies Van Der Rohe (1886-1969) – foi arquiteto germano-americano que nasceu em Aachen,
Alemanha. Foi aprendiz de diversos arquitetos e, em 1905 foi trabalhar para um arquiteto em Berlim,
deixando, mais tarde, o seu posto para se tornar aprendiz de um designer líder do mobiliário no estilo Art
Noveau. Impressionou Behrens que, em 1908, lhe deu trabalho no seu escritório ao lado de Gropius e Le
Corbusier, defendendo a união entre a arte e a tecnologia, impulsionando o movimento moderno (The
Editors of Encyclopædia Britannica, 2017j).
20 Charles-Édouard Jeanneret (1887-1965) – mais conhecido como Le Corbusier, foi um arquiteto,
planeador urbano, designer, pintor, escritor e político suíço, que nasceu em La Chaux-de-Fonds, Suíça,
mas foi naturalizado na França; estudou na École des Arts Décoratifs em La Chaux-de-Fonds, e através
das suas viagens educou-se mais sobre a sua prática. Conhecido por ser um dos pioneiros da arquitetura
moderna e um dos fundadores dos CIAM. Desenvolveu diversas teorias, como o Purisme que era definido
pela simplicidade da forma, pela organização e pelo rigor, e o desenvolvimento dos cinq points de
l’architecture moderne. Desenvolveu projetos inovadores tal como as Unités d’ Habitation que continham
os cinco pontos desenvolvidos pelo mesmo (The Editors of Encyclopædia Britannica, 2017i).
18
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útil e que pudessem ser aplicáveis em qualquer parte do mundo, caracterizando-as
com os seus valores pessoais (Benevolo, 1989, p. 426).
O percurso de Le Corbusier foi fundamental para o desenvolvimento do movimento,
desde a criação de outros movimentos artísticos à realização de projetos
revolucionários para a época.
Em 1923 reúne diversos dos seus ensaios em ‘Vers une Architecture’ sobre
arquitetura e planeamento urbano contemporâneo. Aqui afirma que arte e técnica têm
de ser conceitos que se encontram em equilíbrio, deixando preconceitos e métodos de
ensino e de produção no passado. Utilizando três princípios para a execução da nova
arquitetura: utilização de volumes simples, superfícies definidas pelas linhas diretrizes
dos mesmos volumes, e utilização da planta como o princípio gerador do projeto.
Desenvolve temas como a casa construída em série como uma máquina, a conhecida
‘máquina de habitar’. Em 1925 desenvolve mais o seu raciocínio com enorme rigor por
todos os campos do projeto moderno na L’Art décoratif d’aujourd’ hui e Urbanisme. Por
esta altura desencadeia-se uma polémica sobre a exatidão mecânica e pela
regularidade proposta por Le Corbusier (Benevolo, 1989, p. 428-430).
A partir de 1914, Le Corbusier aplicou as suas teorias de produção repetida da célula
da habitação económica em construções como:
[…] a Maison Domino de 1914, a Maison en Gros Béton de 1919, a Maison Monol de
1920, a Maison Citrohan de 1920 (aperfeiçoada em 1922); mas as aplicações são bem
diferentes, casas isoladas e particularmente casas feitas para clientes de vanguarda;
[…] Só em 1925 tem oportunidade de construir um bairro de casas padronizadas em
Pessac, por conta de um esclarecido industrial de Bordeaux, mas com maus resultados
em virtude das excecionais dificuldades encontradas.
Em 1922, Le Corbusier prepara o primeiro projeto da cidade ideal: une ville
contemporaine para três milhões de habitantes, que é apresentada naquele ano no
Salon d’Automne. Os edifícios são de três tipos: grandes arranha-céus cruciformes no
centro, prédios de seis andares à rédents na zona intermediária e immeubles-villas na
periferia. O plano é rigorosamente simétrico, com vias ortogonais e diagonais conforme
o modelo académico (Benevolo, 1989, p. 430).
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Ilustração 17 – Perspetiva da Maison Citrohan, Le
Corbusier, 1920. ([Adaptado a partir de:] Frampton,
2007, p. 154).

Ilustração 18 – Planta piso rés-do-chão e primeiro piso da Maison Citrohan,
Le Corbusier, 1920. ([Adaptado a partir de:] Frampton, 2007, p. 154).

Em 1925, na Exposição Internacional das Artes Decorativas de Paris, Le Corbusier
apresenta ideias inovadoras tanto no sentido da habitação como do planeamento
urbano, já que apresentou, no Pavilhão de L’ Esprit Nouveau, os inumeubles-villas21 e
o plano Voisin para o centro de Paris. Este tipo de edifícios proponha um novo
conceito de habitação, já que consistiam na realização de amplos alojamentos com
terraço-jardim e com serviços comuns, como uma loja de alimentos. Através deste tipo
de edifícios, Le Corbusier, mais tarde, desenvolve o conceito de unité d’habitation 22. Já
a primeira proposta urbanística apresenta a sobreposição da rede viária tradicional
com um sistema de autoestradas rectilíneas, colocando um sistema simétrico de
arranha-céus em forma de cruz e edifícios lineares conservando somente os edifícios
históricos (Benevolo, 1989, p. 431). Esta base apresentada por Le Corbusier ainda
hoje está presente na cultura urbanística moderna.
Le Corbusier em 1926 publica, em França, o conhecido documento “Les cinq points de
l’architecture moderne 23”, onde apresenta, de uma forma sistemática, algumas das
suas ideias formadas em anos anteriores. Assim define os cinco pontos da nova
arquitetura: les pilotis, le toit-terrasse24, le plan libre25, la fenêtre en longueur 26, e la
façade libre27 (Benevolo, 1989, p. 431-434). Este documento revolucionou e ajudou no
desenvolvimento da nova arquitetura.

Tradução –
Tradução –
23 Tradução –
24 Tradução –
25 Tradução –
26 Tradução –
27 Tradução –
21
22

Prédios-vilas.
Unidades de Habitação.
“Os cinco pontos de uma nova arquitetura”.
Os terraços-jardim.
A planta livre.
A janela em fita.
A fachada livre.
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Ilustração 19 – Proposta do plano de Voisin para Paris de Le Corbusier,
autor desconhecido, 1925. ([Adaptado a partir de:] Frampton, 2007, p. 155).

Ilustração 20 – Quatro composições apresentadas: a
Maison La Roche em 1923, a Villa at Garches de 1927,
Weissenhofsiedlung in Stuttgart de 1927, e a Villa
Savoyer em 1929, Le Corbusier, 1929. ([Adaptado a
partir de:] Frampton, 2007, p. 158).

Após a guerra, a vanguarda alemã tinha um ambiente rico de experimentos
contraditórios associados à formação do movimento moderno, através de estím ulos e
de confrontos. Surgem, assim, experiências opositoras aos princípios e aos métodos
da vanguarda de até então, já apresentada anteriormente, a visão de Walter Gropius
através dos seus ensinamentos na Bauhaus; a de Mies Van Der Rohe; e a de Erich
Mendelsohn28 (Benevolo, 1989, p. 436).
Mies torna-se ativo nas polémicas artísticas e sociais de Berlim. Entre 1919 e 1923,
desenvolve uma série de projetos teóricos: dois arranha-céus de vidro, um edifício de
escritórios de betão, e duas casas de betão e tijolo. Estes projetos apresentam
sugestões formais da coleção expressionista, já que apresentam perímetros
curvilíneos ou fragmentados das torres e a grafia emocional das vistas em perspetiva,
mas afastam-se das razões indefinidas do sonho e aproximam-se mais da realidade.
Entre 1925 e 1928, Mies desenvolve algumas construções, elegantes e articuladas,
realizadas em tijolo, onde os elementos tradicionais ficam purificados e não se
perceba o uso de uma regra geométrica através da sua genialidade (Benevolo, 1989,
p. 436-438).
Já a obra de Mendelsohn, não tão importante como a de Mies, mostrou ser uma
enorme influência na época em questão. Desde seus primeiros esboços, sempre teve
bem determinado o objetivo de preparar uma nova linguagem arquitetónica. Acabado

Erich Mendelsohn (1887-1953) – foi um arquiteto alemão que nasceu em Allenstein, Alemanha, agora
Olsztyn, Polónia; frequentou a Academia Técnica de Munique, na Alemanha. Serviu no exército alemão
na Primeira Guerra, onde esboçou uma série de trabalhos arquitetónicos. Em 1919-21 desenvolveu o seu
primeiro projeto depois da guerra a Einstein Tower, que se tornou num exemplo notável de
expressionismo alemão e pelo uso de materiais e métodos modernos na construção (The Editors of
Encyclopædia Britannica, 2017e).
28
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de desenvolver o projeto Einstein Tower, utilizando o betão e métodos de construção
moderna, procura aplicar seus conceitos de composição. Depois de 1925, deixa de
lado os artifícios iniciais e constrói uma série de grandes lojas, criando edifícios
simples, blocos com diversos andares corridos por janelas, mantendo a função das
faixas decorativas apresentadas nas suas primeiras obras. A sua carreira é
caracterizada como segura através de dois momentos: primeiramente por obras
restritas e incomunicáveis, e, seguidamente, por obras que são transmissíveis e se
compõem como outras do movimento moderno (Benevolo, 1989, p. 436-440).
Já pela Holanda, segundo Leonardo Benevolo, desde 1901 existia uma sólida tradição
urbanística, foi um país que ficou fora da guerra, o que deixou a produção da
construção num ritmo normal e sem perturbações. Então dois lados estão presentes o
movimento do neoplasticismo, sendo o lado mais inovador, e o movimento da escola
de Amesterdão, o lado mais conservador. Assim, os resultados mais importantes do
país depois da guerra aparecem pelo trabalho de Jacob Johannes Pieter Oud 29 e de
Willem Marinus Dudok 30 (Benevolo, 1989, p. 440-441).
Pieter Oud, em 1918, foi nomeado arquiteto-chefe da cidade de Roterdão,
desenvolvendo alguns projetos importantes como os blocos retangulares e simétricos
de Tusschendijken, em 1919, e a vila operária de baixo custo de Kiefhock, em 1925. A
sua obra arquitetónica demonstra ser profundamente funcionalista, pormenorizada e
sistemática, utilizando a simetria e o desarmamento dos volumes tradicionais na
conceção dos seus edifícios, mantendo uma postura construtiva segura. O que já não
acontece na área urbanística, já que mantem uma postura hesitante, sentido a
necessidade de ordenar e hierarquizar espaços comuns e de encontrar um elemento
de ligação com o espaço envolvente, mas por meios fracos, sendo obrigado a escolher
os esquemas tradicionais do neoclassicismo (Benevolo, 1989, p. 442-444).
Já Dudok, depois de trinta anos no exército, é nomeado Engenheiro Municipal em
Leyden e em Hilversum, onde projeta, em 1918, uma série de bairros populares e de
edifícios públicos, realizando um enorme contributo para a cultura urbanística, já que
Jacob Johannes Pieter Oud (1890-1963) – foi um arquiteto holandês que nasceu Purmerend, Países
Baixos; frequentou a Universidade Técnica de Delft. Em 1917 fundou a crítica De Stijl, que exponha
teorias de um grupo de vanguarda. Em 1918 foi nomeado arquiteto -chefe de Roterdão. Em 1926 publica o
livro Höllandis Architektur, dando lhe uma reputação internacional. O seu domínio pelas composições
geométricas elegantes ficou conhecido como o estilo internacional (The Editors of Encyclopædia
Britannica, 2017h).
30 Willem Marinus Dudok (1884-1974) – foi um arquiteto holandês que nasceu em Amesterdão, Holanda;
frequentou a Academia Militar Real de Breda e permaneceu no exército até 1913. Seu trabalho
relacionou-se tanto com a escola de Amesterdão como com a expressão do grupo Stijl. Em 1915 tornouse arquiteto municipal de Hilversum, onde desenvolveu a escola Dr. H. Bravink em 1921, a escola Vondel
em 1928-29, e a Câmara Municipal em 1928-30, transmitindo uma solidez e textura através do uso de
tijolo (The Editors of Encyclopædia Britannica, 2017o).
29
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colocou no campo da realidade o sonho da cidade-jardim, e, em 1921, um plano
regulador da cidade. Nem sempre a sua posição foi feliz, mas Dudok tentou sempre
manter vivo a exigência da continuidade entre presente e passado, e entre arquitetura
e urbanística (Benevolo, 1989, p. 444-448).
Todas estas experiências, de Corbusier, de Mies, de Mendelsohn, de Oud e de Dudok,
originaram-se em países, culturas e linguagens diferentes e diversas, mas têm uma
profunda unidade de intenções, mesmo não sendo provenientes da escola Bauhaus,
encontraram nelas um ponto de referência.
Através do aparecimento de novos meios de divulgação, como os concursos, as
exposições e as publicações, demonstra-se que um enorme número de arquitetos de
diversos países trabalhava com os métodos similares e concebiam contribuições
compatíveis entre si. Assim, é levado a cabo, em 1928, um congresso de arquitetos
modernos no castelo de Sarraz, conhecido pelos CIAM 31, onde é discutido seis pontos,
apresentados por Corbusier, sendo eles: a técnica moderna e suas consequências, a
padronização, a economia, a urbanística, a educação da juventude, e a realização
arquitetura e Estado (Benevolo, 1989, p. 453-474).
Com este encontro ficou evidente a necessidade de confrontar periodicamente as
experiências dos diversos arquitetos de modo a aprofundar os problemas e de
apresentar as soluções, nem sempre era uma tarefa fácil mas era esse o objetivo das
discussões.
Dos resultados mais importantes e fundamentais para o movimento foi a Carta de
Atenas de 1933, foi desenvolvida por Le Corbusier no quarto congresso e definiu o
urbanismo moderno, já que considerava a cidade como um organismo que devia ser
planeado de maneira funcional, colocando as necessidades do homem em primeiro
lugar (Fonseca, 2005, p. 38).

Congrès Internationaux d’ Architecture Moderne – foram uma organização criada em 1928, em La
Sarraz, Suíça, por iniciativa de Hélène de Mandrot e um grupo de 28 arquitetos. Desde 1928 a 1956,
debateram temas como a habitação mínima, o edifício racional, a cidade funcional, a habitação coletiva, o
núcleo da cidade, e a Carta de Atenas de 1933 (Frampton, 2007, p. 269-279). Estes congressos
procuravam desenvolver uma arquitetura limpa, resumida, funcional e racional, utilizando a arquitetura e o
urbanismo como um instrumento político e económico, devendo ser utilizado pelo domínio público de
forma a impulsionar o progresso social (Fonseca, 2005, p. 38). Assim, entre 1929 a 1931, desenvolvem se três exemplos de referência do movimento moderno, a Villa Savoye de Le Corbusier em Poissy; a Villa
Tugendhat de Mies em Brno; e o Columbushaus de Mendelsohn em Berlim (Benevolo, 1989, p. 478).
31
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Ilustração 21 – Vista do primeiro piso do “jardin susendu” da Villa
Savoye de Corbusier, autor desconhecido, 1929-31. ([Adaptado a
partir de:] Frampton, 2007, p. 158).

Ilustração 22 – Vista interior da zona de estar da Tugendhat
House de Mies, autor desconhecido, 1930. ([Adaptado a partir
de:] Frampton, 2007, p. 166).

Com estes desenvolvimentos na restruturação das cidades modernas, fica cada vez
mais claro a necessidade da utilização das habitações mais verticalizadas que as
anteriormente utilizadas, este facto impulsionou e tornou-se fundamental para o
desenvolvimento do modelo de habitação coletiva numa escala maior.
Toda a explosão urbana que se fez sentir nas cidades neste século, alterou a cidade e
a sua população, uma vez que a cidade deixa de ser um porto de abrigo para os seus
habitantes e passa a ser um lugar que se perde de vista e sem qualquer tipo de
relação com a natureza. Esta relação com a natureza também se altera, uma vez que
se torna para a população um lugar desejado e de tranquilidade, para descansar da
agitação que a cidade se tornou (Morais, 2014, p. 784). Tanto que ficam definidos dois
extremos na cidade moderna, num lado a necessidade de ter uma habitação familiar
com jardim próprio longe da agitação das cidades, e no outro, a que mais interessa
para este estudo, a necessidade de desenvolver o maior número de habitações em
blocos verticais libertando o máximo de área verde pública.
Um dos exemplares fundamentais da necessidade de conceber espaços destinados à
habitação verticalizada e adequá-las aos novos ideais urbanísticos e questões
orçamentais da época foi Le Corbusier com as suas Unités d’ Habitation. Sendo um
arquiteto que dedicou imenso trabalho à questão da habitação em coletivo, na procura
da “habitação mínima”, desenvolveu diversos projetos que, ainda hoje, são estudados
na procura do desenvolvimento do conceito de habitação coletiva.
O modelo mais fundamental e inovador foi a Unité d’ Habitation de Marseille de 194552, construída em Boulevard Michelet, Marselha, França, foi concebida como uma
cidade-jardim vertical, com uma estrutura de betão armado apoiada em pilotis e com
ruas ao ar livre. É um bloco constituído por 337 apartamentos, com comércio, hotel e
creche (Frampton, 2007, p. 224-225).
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Ilustração 23 – Parte oeste da Unité d’Habitation de Marsella com a rua
interior dos serviços, autor desconhecido, 1947-1952. ([Adaptado a partir de:]
Baltanás, 2005, p. 117).

Ilustração 24 – Vista sul da Unité d’Habitation de
Marsella assente em pilotis e com a rua exterior de
acesso ao edifício, autor desconhecido, 1947-1952.
([Adaptado a partir de:] Baltanás, 2005, p. 118).

Outros dos seus essenciais projetos para o desenvolvimento das unités e para o papel
que tinham na estrutura urbana das cidades, foram a Unité d’Habitation de Rezé-lesNantes em 1953-55 na França, a Unité d’Habitation de Berlin em 1957 na Alemanha, a
Unité d’Habitation de Briey en Forêt em 1956, e a Unité d’Habitation de Firminy em
1960, ambas em França (Frampton, 2007, p. 224-226).

Ilustração 25 – Vista da Unité d’Habitation de Nantes, 1955.
([Adaptado a partir de:] Baltanás, 2005, p. 113).

Ilustração 26 – Vista da Unité d’Habitation de Firminy, autor
desconhecido, 1960. ([Adaptado a partir de:] Baltanás, 2005,
p. 113).

Deste modo, entende-se que a Europa foi uma plataforma para a evolução e para a
experimentação destas tipologias habitacionais ao longo deste período, passando por
diversas etapas para alcançar o que hoje conhecemos por habitação coletiva. Apesar,
de ainda hoje, tomarmos em consideração os pensamentos e os ensinamentos
apresentados no capítulo anterior.
Especificando mais o caso de Portugal, o desenvolvimento deste tipo de habitações é
estruturado de um modo distinto e de um modo um pouco mais lento, analisado no
capítulo seguinte.
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3.1.1. EM PORTUGAL
Em Portugal a revolução industrial não teve o enorme progresso que existiu noutros
países, uma vez que a indústria não se tornou na atividade predominante da economia
do país. Manuel Teixeira explica que o antigo regime necessitava da exploração
comercial para manter estável a economia do país, deixando a indústria dependente
do comércio com as colónias de África e com o Brasil independente, que somente se
desenvolvia quando estas condições de troca se tornavam desvantajosas (Teixeira,
1992, p. 65).
Contudo, na segunda metade do século XIX, Portugal começou a prosperar devido à
criação de condições fundamentais para a ampliação da produção do mercado interno,
com a construção de infraestruturas, como estradas e caminho-de-ferro. Também, no
final deste século, foram introduzidas diversas máquinas a vapor por todo o país para
uso na indústria. Com este desenvolvimento tecnológico, a população pelo país
também foi aumentando, permitindo que, por volta de 1864 e 1900, a população
urbana tenha aumentado cerca de 75%. Tendo Lisboa e Porto como as principais
cidades, Portugal apresentava uma rede urbana muito deformada (Teixeira, 1992, p.
65-66).
Assim, no final do século XIX, as modificações tecnológicas e todas as alterações
estruturais da indústria foram marcadas por feitos políticos e mudanças sociais de
enorme significado para o país, como o Ultimatum32 de 1890, a Revolta Republicana33
de 1891, originando na Implantação da República34 em 1910.
Com isto, o trabalho artesanal vai perdendo o seu lugar e vai dando-o ao trabalho
industrial. Todavia, este desenvolvimento da indústria trouxe problemas para a
população, uma vez que as condições de vida dos trabalhadores não eram as
melhores, já que se originou um número estrondoso de mulheres e crianças que
trabalhavam nas fábricas com um salário ainda mais baixo que o normal, com a
diminuição dos salários e do emprego, e com o aumento da alimentação, do vestuário
e da habitação, os trabalhadores tinham a sua vida complicada. Segundo Manuel
Teixeira, esta dificuldade de pagamento da alimentação, de vestuário e habitação
resultou em uma alimentação muito empobrecida, composta por batatas e alguns
Ultimatum (1890) – a 11 de Janeiro foi entregue um “Ultimato” que exigia a Portugal a retirada das
forças armadas portuguesas do território das colónias de Moçambique e Angola.
33 Revolta Republicana (1891) – a 31 de Janeiro deu-se o primeiro movimento revolucionário que
originou na implantação do regime republicano em Portugal.
34 Implantação da República (1910) – a 5 de Outubro implementou-se um regime republicano em
Portugal, deixando para trás a monarquia constitucional.
32
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vegetais, e em habitações extremamente pobres, pequenas e sem qualquer tipo
salubridade (Teixeira, 1992, p. 66-67).
Tais problemas de habitação eram mais destacados nas cidades mais industrializadas,
a de Lisboa e a do Porto, e onde se desenvolveu as maiores discussões e estratégias
da habitação em Portugal, já que não avançaram com a construção de bairros para os
trabalhadores como noutros países.
Antes de 1910, a habitação para a classe trabalhadora era feita, no Porto, de dois
modos, através da sobreocupação de edifícios antigos ou através da construção de
novas habitações, as chamadas “ilhas35” (Fonseca, 2005, p. 49-50). Estas construções
eram feitas pelas pequenas poupanças de comerciantes e artesãos, que somente
conseguiam construir estas habitações baratas e pequenas, que eram perfeitas para a
maioria da classe trabalhadora, já que grande parte destes construtores de classe
média baixa tinham estas “ilhas” nos seus quintais (Teixeira, 1992, p. 67-68). Assim,
tornava-se impossível pensar em algum outro tipo de habitação, como os blocos de
habitação coletiva, com falta de capital e recursos para investir e com baixos salários
para pagar rendas mais elevadas, as “ilhas” iriam continuar a aparecer na cidade do
Porto.

Ilustração 27 – Exemplificação das principais tipologias de “ilhas” na rua de S. Vítor, Porto, autor desconhecido. ([Adaptado a partir de:]
Teixeira, 1994, p. 563).

“Ilhas” – termo utilizado para descrever filas de pequenas casas de um piso, com áreas muito
pequenas, sem abastecimento de água e com sanitários comuns, construídas nas traseiras das antigas
casas burguesas e nas proximidades das zonas industriais, onde viviam famílias inteiras (Teixeira, 1992,
p. 50).
35

Adriana Inês Santana Delgado

51

Tipologias habitacionais em blocos de habitação coletiva: uma pequena comunidade independente

Já por Lisboa as construções foram mais sofisticadas, já que o desenvolvimento
industrial foi maior e os salários eram um pouco mais elevados que no Porto.
Conforme João Pedro Fonseca, a cidade lisboeta, no século XIX, sofre um aumento e
uma transformação na população, o que a leva a desenvolver novas vias de acesso
para a sua cidade. Estas novas construções viárias na cidade foram desenvolvidas
pelo Engenheiro Frederico Ressano Garcia, que desenvolveu a construção da Avenida
da Liberdade, a Praça Marques de Pombal, a Avenida 24 de Julho e o Mercado da
Ribeira Nova. Com estes desenvolvimentos foram-se criando edifícios de rendimento,
que foram construídos sem regras e de forma aleatória (Fonseca, 2005, p. 50).
Contudo, grande parte dos trabalhadores ao longo do século foi obrigado a ocupar
velhos edifícios abandonados nos bairros populares da cidade, perto das zonas
indústrias. Estes novos modelos de habitação, que se desenvolveram pelos próprios
moradores, ficaram conhecidos como os “pátios 36”. Este modelo de habitação era feito
em interiores de quarteirão, onde pequenas casas eram construídas à volta do
quarteirão e viradas para um espaço aberto comum, grande parte destas habitações
eram espaçosas, mas algumas, como eram construídas em parcelas de terreno, eram
mais estreitas, porém não eram como as “ilhas” do Porto. Este modelo foi importante
para Lisboa, mas não foi construído em grande número como as “ilhas” do Porto, já
que o Porto tinha, aproximadamente, cinco vezes mais pessoas a viver nas “ilhas” que
Lisboa tinha nos “pátios”. E, também, mantinha a mesma classe de investidores, os
pequenos comerciantes e artesãos (Pereira, 1994, p. 510-511).
Porém, alguns investidos imobiliários com maiores recursos financeiros e através de
ajudas, como empréstimos bancários e hipotecas, que faziam na Companhia Geral do
Crédito Predial Português, fundada em 1864, investiam em habitações operárias
maiores e de melhor qualidade. Aumentando, assim, as rendas das habitações,
tornando-se difícil para os trabalhadores, principalmente para os do Porto que não
conseguiam suportar tal renda, fracassando este tipo de habitações, já em Lisboa
existia um certo mercado para este tipo de habitações (Teixeira, 1992, p. 69).
Durante este século, as “ilhas” continuavam a ser a forma dominante de habitação da
classe trabalhadora do Porto, mas em Lisboa os “pátios” progrediam para novas
construções, as habitações em coletivo.

“Pátios” – termo utilizado para descrever pequenas habitações construídas no interior de quarteirões
que se encontravam viradas para um espaço em comum, por vezes eram habitação muito estreitas mas
mais espaçosas que as “ilhas” do Porto (Pereira, 1994, p. 510).
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Com o maior desenvolvimento da economia e com os salários mais elevados, a cidade
de Lisboa originou uma oferta mais diversificada em termos do investimento das
habitações, desenvolvendo-se, assim, empresas de construção, com melhores
equipamentos e conhecimentos, desenvolvendo as tipologias de habitação, passando
dos “pátios” para as “vilas 37” e para os blocos de habitação em coletivo (Teixeira,
1992, p. 70).
Sem ter uma classe operária bem definida, tanto Porto como Lisboa, a ocupação dos
“pátios” e das “vilas” era feita pelos trabalhadores industriais e pela população que
tinha ocupações tradicionais. As “vilas”, tendo uma renda mais elevada que os
“pátios”, eram habitadas pelos extratos mais baixos da classe média, como pequenos
funcionários públicos e baixas patentes das forças armadas. Estas pequenas “vilas”
deram origem a pequenos bairros completamente adaptados à estrutura urbana da
cidade, que, a partir do final do século XIX, construíram-se em grande número, e para
extratos mais pobres da classe média, edifícios de habitações coletivas (Teixeira,
1992, p. 70-71). Tendo imenso sucesso, já que no início do século XX, grande parte
da população lisboeta assim vivia.

Ilustração 28 – Interior da “vila” Luz Pereira na Mouraria com
pátio no meio, Lisboa, autor desconhecido. ([Adaptado a partir
de:] Pereira, 1994, p. 515).

Ilustração 29 – Interior da “vila” Rodrigues em Sapadores com
pátio no meio e com a utilização de novas tecnologias como as
escadas e as galerias de ferro, Lisboa, autor desconhecido, 1902.
([Adaptado a partir de:] Pereira, 1994, p. 515).

Por Lisboa, no início do século XX, as habitações de classes trabalhadores e de
classes médias foram se assemelhando cada vez mais, já que tanto trabalhadores
como classe média viviam em blocos de habitação coletiva, e foi bem aceite na
sociedade. O que já não aconteceu no Porto, as formas de habitação não evoluíram,
as classes burguesas mantinham as suas habitações em moradias unifamiliares com
quatro ou cinco pisos, e a classe trabalhadora continuava nas suas “ilhas”, algumas
“Vilas” – termo desenvolvido a partir de 1870 e utilizado para descrever um conjunto de habitações
que se desenvolviam em redor de um espaço livre comum, tal como os “pátios”, mas de forma mais
integrada na estrutura urbana da cidade e com melhores condições de habitação, tendo sido construídas
por iniciativa de pequenos proprietários e de indústrias (Pereira, 1994, p. 511).
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com melhores condições que outras, como o Bairro Herculano, mas sendo distintas
das da classe média. Para Lisboa estas distinções não eram tão sentidas como no
Porto, viver numa “ilha” era sinal de pobreza, o que resultou em diferentes estados de
crescimento económico para cada cidade (Teixeira, 1992, p. 71).
Outras formas de melhorar as habitações de baixo custo, sendo por iniciativa de
indústrias ou de particulares, foram limitadas. Em Lisboa, a partir de 1870, algumas
fábricas construíram habitações para os seus trabalhadores:
“[…] a Companhia de Fiação e Tecidos Lisbonenses, que foi a primeira a ter tal
iniciativa e construiu 49 habitações em 1873 e outras 18 em 1890. Estas habitações
estavam agrupadas em seis prédios de três pisos, construídos em terrenos possuídos
pela fábrica na sua vizinhança. Em 1885 outra fábrica têxtil, a Companhia Lisbonense
de Estamparia e Tinturaria de Algodões, construiu 72 habitações: 12 prédios de três
andares, com seis apartamentos cada edifício, também construídos em terrenos
possuídos pela fábrica. A Companhia de Algodões de Xabregas construiu a Vila
Flamiano em 1887, um bairro operário que consistia em duas filas de edifícios de dois
andares ao longo de uma rua particular, totalizando 72 habitações e algumas lojas nos
pisos térreos. Francisco de Almeida Grandella, o dono dos Armazéns Grandella e de
uma fábrica de confeções, também construiu um bairro para os seus operários em
1910: composto de 86 habitações, incluía ainda uma creche e uma escola. Outro
promotor de habitação foi o jornal O Século, que, por iniciativa do seu diretor, construiu
90 habitações para os seus empregados; estas habitações eram de dois tipos: ou
habitações independentes, ou quartos que compartilhavam uma cozinha coletiva
(Santa-Rita, 1891; Matta, 1909). No total, estima-se que o número de habitações
construídas por industriais em Lisboa até 1910 não ultrapassava 442. Habitações
construídas por filantropia foram apenas 18.” (Teixeira, 1992, p. 71-72)

No Porto, também aconteceu o mesmo, no seguimento da epidemia da peste
bubónica de 1899, que teve maior relevância no Porto, foram desenvolvidos diversas
iniciativas:
“[…] o jornal O Comércio do Porto promoveu uma subscrição pública entre a
comunidade portuguesa emigrante no Brasil com o objetivo de construir um certo
número de bairros operários, chamados «colónias operárias». Ao todo, foram
construídas 121 casas. Em 1901 foi construída a primeira «colónia operária» na Foz do
Douro. Pouco melhor do que uma «ilha», era uma pequena fila de oito habitações de
um único piso. No mesmo ano foi construída a «colónia» do Monte Pedral, que
consistia numa banda de 26 habitações de dois pisos. Cada habitação era composta
de uma sala, cozinha e um quarto no rés-do-chão, dois outros quartos no 1.° andar, um
sótão e uma casa de banho na cave. Cada casa tinha um pequeno jardim. Em 1903 foi
construída a «colónia» de Lordelo do Ouro: uma banda de 29 habitações de um único
piso, cada uma delas com sala, cozinha e um quarto, totalizando 23 m 2. Finalmente,
em 1904 foram construídos os Bairros do Bonfim e de Serpa Pinto, com 32 e 26 casas,
respetivamente. Nestes dois bairros foi adotado um novo tipo de casa, inspirado nas
habitações construídas por Eugène Müller para a Société Mulhousienne des Cités
Ouvrières: as habitações estavam agrupadas em grupos de quatro, formando um único
edifício no meio de uma parcela de terreno dividida em quatro partes iguais. A cada
habitação correspondia um ângulo do edifício, com duas fachadas livres, e um jardim
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independente. Cada uma destas habitações, de dois pisos, era composta por uma sala
de estar, uma sala de jantar, cozinha, dois quartos, e um pequeno jardim. Estas
«colónias operárias» ofereciam condições de habitação muito melhores do que as
«ilhas». Contudo, como O Comércio do Porto chamava a atenção nas suas páginas,
«os bairros não foram feitos para abrigar operários indigentes: foram construídos para
recolher os mais hábeis, mais assíduos e mais morigerados operários, antes como
prémio dos seus méritos do que como auxílio às suas condições de existência».
(Teixeira, 1992, p. 72-73)

Ilustração 30 – Vista interior da entrada de uma “ilha”
no Porto, autor desconhecido. ([Adaptado a partir de:]
Silva, 2013, p. 46).

Ilustração 31 – Vista da rua / corredor de uma “ilha” no Porto, autor
desconhecido. ([Adaptado a partir de:] Silva, 2013, p. 46).

No final do século, a habitação torna-se numa questão política, já que as taxas de
mortalidade aumentaram assustadoramente e com o aparecimento de diversas
epidemias, as autoridades municipais tiveram de reconhecer os problemas existentes
nas cidades e resolvê-los, focando-se nas defeituosas condições sanitárias. Foram,
então, introduzidas diversas novas regras para construção na cidade do Porto, como:
[…] em 1889 introduz alterações ao anterior código de 1869: todas as construções até
5m da via pública passam a necessitar de uma licença de construção. Dois anos
depois, em 1891, é publicada nova postura, que determina as regras para a construção
de fossas nos novos edifícios e que, pela primeira vez, permite aos fiscais municipais
inspecionar no interior dos edifícios a execução das obras (Câmara Municipal do Porto,
1891). A peste bubónica de 1899, embora tendo os seus principais focos nas «ilhas»,
afetou centenas de pessoas de todos os estratos sociais e levou a Câmara do Porto a
formular as primeiras tentativas sérias para impedir, ou pelo menos controlar, a
construção de «ilhas». Em 1905 é publicado outro código de posturas municipais, que
obrigava os construtores privados a apresentar à Câmara Municipal, para aprovação,
um projeto completo - incluindo plantas, cortes e alçados - de qualquer nova
construção a fazer na cidade, independentemente da sua localização em relação à rua,
e incluindo, portanto, as «ilhas». Medidas semelhantes foram tomadas em Lisboa. As
autoridades municipais tornavam-se cada vez mais conscientes da necessidade de
controlar a atividade dos promotores privados (Teixeira, 1992, p. 73).
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Com estas medidas de regulamentação de novas construções, no princípio do século
XX, a legislação incluía o Regulamento Geral de Saúde, de 1901, e o Regulamento de
Salubridade das Edificações Urbanas, de 1903, regulamentos que revelavam as
condições sanitárias e ambientais que os novos edifícios deviam conter, permitindo a
sua inspeção. Todavia, no Porto, a construção das “ilhas” não era compatível com esta
nova regulamentação, o que levava a querer que estas habitações iam deixar de
existir, mas não, já que alternativas à habitação operária não existiam. Estas
construções continuavam a construir-se de forma ilegal (Teixeira, 1992, p. 73-74).
Até final do século XIX, o governo e as câmaras municipais encaravam que a
construção de habitações de baixo custo não era da sua responsabilidade, mas sim
dar incentivos aos promotores privados que construíam este tipo de habitação,
discutindo-se que tipo de incentivos se deveria dar e a qualidade e forma de
habitação. Em 1880, tinha sido publicada uma lei que acordava isenção de
contribuição predial pelo período de 5 anos a todos os novos edifícios cujas rendas
não excedessem um limite. Depois, em 1888 uma lei semelhante foi aprovada,
alterando para 10 anos a isenção de contribuição predial. Já em 1918 e 1933,
decretos de lei sobre a habitação, foram incluídos, afirmando a forma das habitações,
o papel dos municípios na urbanização dos terrenos e na construção de infraestruturas
e o acesso das famílias a casa própria (Teixeira, 1992, p. 73-75).
A partir da década de 1840, desenvolveram-se associações de socorro, contudo só
em 1870 é que o movimento sindicalista começou a desenvolver-se em força,
tornando-se, em 1875, uma força política importante no país. Esta força foi
aumentando com o passar dos anos, na procura de melhores salários para os
trabalhadores, redução nas horas de trabalho e na busca de reformas, greves que em
certos casos se tornavam violentas, que originou o derrube da Monarquia e o
instituição da República em 1910. Este novo regime encontrou-se obrigado a ceder às
classes operárias, e tornou a habitação numa questão política importante, publicando
uma lei do Inquilinato, que permitia as queixas dos inquilinos contra proprietários e
senhorios, permitindo que não fossem despejados como eram antes e que as rendas
não podiam aumentar (Teixeira, 1992, p. 73-76).
Na década de 1910, o município do Porto promoveu a construção de quatro bairros
para classes trabalhadoras, sendo do mesmo tipo que em 1904, quatro habitações
agrupadas, de um ou dois pisos, e tendo um pequeno jardim privado:
“[…] A «colónia» Antero de Quental foi construída em 1914, com 28 habitações,
seguindo-se os Bairros de Estêvão de Vasconcelos, também em 1914, 90 casas,
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Viterbo de Campos, em 1916, 64 casas, e Manuel Laranjeira, em 1917, com 130 casas,
totalizando 312 habitações (Moreira, 1950). Contudo, estas 312 habitações municipais
eram um número insignificante, comparado com as 12 000 casas em «ilhas» que
existiam no Porto em 1909 e os 76 milhares de casas sobreocupadas por toda a
cidade.” (Teixeira, 1992, p. 76)

A cidade de Lisboa não se mostrou interessada nos problemas que existiam nas
habitações, e por isso não realizou qualquer tipo de novos projetos de habitação de
classe operária (Pereira, 1994, p. 509).
Continuando com os esforços legislativos do antigo regime, foram realizados diversos
decretos que tentavam desaparecer com os bairros insalubres das duas cidades mais
importantes do país. A construção destas habitações fica a cargo de privados ou de
sociedades ou de cooperativas, deixando a cargo da Câmara de cada cidade a
construção de ruas, sistemas de saneamento, redes de água e de eletricidade,
escolas e meios de transporte baratos (Teixeira, 1992, p. 77).
Considerando pouco lucrativo construir com as restrições impostas, os promotores
privados não tinham interesse em construir, deixando que o Estado construísse de
acordo com o decreto anteriormente apresentado como:
[…] o Bairro do Arco do Cego, com 469 casas, e o Bairro da Ajuda, com 264 casas.
Perante a falta de interesse dos promotores privados em construírem habitação de
rendas controladas, estes dois bairros foram construídos diretamente pelo Ministério do
Trabalho. […] Embora a construção do Bairro do Arco do Cego tenha começado em
1919, e a do Bairro da Ajuda em 1920, problemas financeiros fizeram parar as obras
em 1922. A sua construção só seria retomada em 1927, após a queda do regime
republicano, sendo, finalmente, concluídos em 1931. No Porto o Bairro de Sidónio Pais,
com 100 habitações, foi construído ao abrigo do mesmo decreto. O plano teve em
consideração as diferenças culturais entre Lisboa e o Porto e as diferentes tradições de
habitação urbana nas duas cidades. Tal como em Lisboa, também este bairro foi
construído diretamente pelo Estado, dado o desinteresse manifestado pelos
investidores privados em participarem em tais iniciativas. A maior parte dos promotores
de habitação popular não tinham capacidade financeira para investir neste tipo de
empreendimento, que pressupunha investimentos muito maiores do que os
necessários para construir «ilhas», enquanto que os promotores com mais capital
preferiam investir especulativamente ou construir habitação para as classes médias,
atividades que lhes davam maiores lucros. (Teixeira, 1992, p. 77-78)

Estes bairros de Lisboa continham soluções de habitações unifamiliares tradicionais
mas também soluções de habitações coletivas, esta mistura de tipologias tornou uma
vez mais que o tema da habitação coletiva voltasse a ser questionado como a solução
para o desenvolvimento dos centros urbanos das cidades e não do seu afastamento
para as suas periferias. Já a cidade do Porto mantinha uma mentalidade
tradicionalista, preservando as habitações unifamiliares.
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Por volta da década de 1930, o progresso das cidades de Lisboa e do Porto deve-se,
fundamentalmente

a um

desenvolvimento

económico e

a um

crescimento

demográfico, baseado nas atividades especulativas e na ampliação do comércio
externo. Devido à ameaça de guerra na Europa e com o investimento crescente do
estrangeiro no país, Portugal vê os seus lucros crescer com a exportação de produtos
para a guerra e com o aumento dos produtos no mercado internacional, conseguindo
investir na construção de novas habitações. A população volta a crescer bastante, por
volta da instauração do Estado Novo em 1933. Este novo regime volta a dar aos
proprietários os seus privilégios, como a atualização de rendas, que estava congelada
desde 1910. Volta-se, em 1928, a estimular a iniciativa privada, com pouco sucesso,
uma vez que continuavam a falta de terrenos urbanizados baratos para estas
construções, e com poucos lucros na sua construção (Teixeira, 1992, p. 78-79).
O Estado Novo praticava uma política habitacional dirigida às classes médias,
procurando dirigindo-se a classes trabalhadoras. Em Setembro de 1933 é criado o
programa de habitação das casas económicas, habitações unifamiliares, de um ou
dois pisos, com jardim, criadas pelo Estado e dirigido a funcionários públicos ou a
trabalhadores dos sindicatos nacionais patrocinados pelo regime. Este era um novo
modelo, já que ao fim de 25 anos a pagar mensalmente as prestações, a habitação
tornava-se da família, utilizando a política de tornar cada família portuguesa
proprietária da sua própria casa (Teixeira, 1992, p. 79-80). Sendo a família um dos
pilares fundamentais para o Estado Novo, a idealização e política deste governo
passava por instalar cada família em soluções tradicionais de habitação como as
casas unifamiliares com jardins anteriormente apresentadas, rejeitando por completo
as habitações coletivas e dando mais um passo atrás no desenvolvimento das
mesmas em Portugal.
Com este pensamento o Estado controlava todo o processo de construção das casas
económicas, desde a aquisição do terreno à distribuição das casas, e, com isto,
esperava motivar novos investidores para um trabalho em parceria, planos que não
aconteceram. Este programa construiu:
[…] Em Lisboa […] construiu 622 casas entre 1933 e 1940 em três novos bairros: Alto
da Ajuda, Alto da Serafina e Belém. No Porto, no mesmo período, foram construídas
836 casas em seis bairros: Ilhéu, Condominhas, Ameal, Azenha, Paranhos e Ramalde.
Noutras cidades - Braga, Bragança, Olhão, Portimão, Viana do Castelo, Vila Viçosa,
São João da Madeira - foi construído um total de 496 casas. Ao todo, entre 1933 e
1940, o programa de casas económicas construiu 2718 fogos. Para além das
habitações, alguns bairros de maior dimensão incluíam um certo número de
equipamentos: lojas, jardins infantis, postos médicos, escolas. A maior parte dos
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bairros localizavam-se em zonas urbanas periféricas. Se a baixa densidade destes
bairros - a exigir grandes extensões de terreno - e o custo elevado de terrenos em
zonas centrais ajudam a explicar estas localizações, havia também uma preocupação
de segregação social e residencial que passava por este programa. (Teixeira, 1992, p.
81)

Neste programa as casas estavam divididas em duas categorias, a “A” e a “B”,
dependendo da área onde se localizava e dos acabamentos que continha, mais tarde,
foram inseridas novas categorias, a “C” e a “D”, destinada a habitações maiores e
melhores, para a classe média. Este modelo foi concebido de forma a solucionar os
problemas das classes trabalhadoras, contudo a sua atribuição era feita de acordo
com o tamanho da família, já que cada categoria era dividida em três tipos de
habitação conforme o número de quartos, e dos seus rendimentos, o que complicava a
atribuição às classes trabalhadoras (Teixeira, 1992, p. 80-81).
De forma a alterar a realidade dos bairros de barracas que começaram a aumentar, foi
publicado em 1938 um decreto-lei que permitia a construção de “casas desmontáveis”,
construídas com materiais mais pobres, mas que se tornassem habitações provisórias
para as famílias desalojadas desses bairros (Pereira, 1994, p. 510). Criando-se,
conforme Manuel Teixeira, “[…] em Lisboa, o Bairro da Quinta da Calçada, com 500
casas, e o Bairro da Boa Vista, com 488 casas, construídos em 1938 e 1939,
respetivamente, foram dois destes bairros “temporários” […]” (Teixeira, 1992, p. 81).
Com este panorama sobre as cidades, era necessário tomar medidas, na década de
1930, a discussão sobre a habitação social é levada a cabo. Assim, Lisboa cria em
1928, o Bairro Presidente Carmona, com 101 habitações, e em 1936, o Bairro Salazar,
com 152 habitações. Estas soluções de carácter simples e de pequena escala foram
bastante criticadas devida às tendências coletivistas. No Porto, a Câmara reabilitou
cerca de 3700 “ilhas”, demolindo as restantes e dando lugar a novos projetos, como,
em 1938, o Bloco Saldanha, com 115 habitações. Esta Câmara defendia a construção
destes edifícios de habitação social nas zonas centrais das cidades, apontando este
bloco como modelo. Contudo este era um modelo que não ia de acordo com a
ideologia do Estado Novo, já que tinha uma forma em ‘U’, tinha um pátio exterior e
tinha vários andares, contradizendo a ideologia de habitação tradicional imposta pelo
Estado Novo; e a sua localização na zona central do Porto, localizado no tecido
urbano oitocentista, contrariava a política de construção de novos bairros nas
periferias, criando assim diversos conflitos (Teixeira, 1992, p. 82).
Sendo o financiamento da construção das habitações distribuído pelo Ministério das
Obras Públicas, os municípios eram obrigados a obedecer às suas regras. No caso do
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Porto, foi recusado qualquer tipo de financiamento para a construção de bairros
camarários, só se o modelo do Regime fosse adotado. O município do Porto teve de
ceder e construiu, em 1942, o Bairro de Rebordões, realizado nos limites da cidade,
com 145 habitações de dois pisos (Teixeira, 1992, p. 82-83). Esta exigência do Estado
deixou para trás as ideias do Bloco Saldanha e da habitação coletiva, e voltou à casa
tradicional defendida pelos mesmos.
Este pensamento e ação no terreno manteve-se por algum tempo deste modo, nos
anos 40 existiu um aumento da construção realizada pelo Estado, no entanto não
conseguiu acompanhar as dificuldades que as cidades iam apresentando. O que veio
desenvolver, ainda mais, “[…] os bairros de barracas nas décadas de 40 e 50 e dos
bairros clandestinos à volta das principais cidades nos anos 60 e 70 […]” (Teixeira,
1992, p. 83), ainda um pouco presente, hoje em dia, nas grandes cidades
portuguesas.
Deste modo, compreende-se que o desenvolvimento da habitação coletiva em
Portugal realizou-se de um modo distinto que na Europa. A cidade de Lisboa evoluiu
de “pátios” para “vilas” e para habitações coletivas, num contexto de evolução urbana
diferente do sucedido no Porto, que tentou manter a sua tradição imposta pelo regime
português da época.
Com isto, é necessário afirmar que a habitação coletiva passou a ser o tipo de
habitação mais utilizado em diversas partes do mundo. Em Portugal esta tipologia leva
o seu tempo a desenvolver-se e a consolidar-se.
Centrando-nos na inserção em Portugal, de qualquer modo aborda-se a mesma
temática no subcapítulo seguinte referente ao contexto nos Estados Unidos da
América.

3.2.

NOS ESTADOS UNIDOS

[…] aquilo que acontece no outro lado do Atlântico não pode ser considerado como um
simples eco dos acontecimentos europeus; os elementos da tradição comum,
importados para o novo ambiente, desenvolvem-se de modo diverso e muitas vezes
mais velozmente, revelando de antemão algumas consequências que valem para
todos. A arquitetura americana, não obstante a tradicional submissão aos modelos
europeus e a aparente desproporção entre aquilo que toma e aquilo que dá à Europa,
encontra-se de fato mais avançada do que a europeia em pelo menos duas ocasiões:
no decénio 1880 - 1890 e depois da Segunda Guerra Mundial. (Benevolo, 1989, p.
209).
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Segundo Leonardo Benevolo, antes do século XIX a arquitetura era desenvolvida por
imigrantes o que levou a uma mistura de sistemas de construção, utilizando os
materiais que existiam em abundância mas com falta de trabalhadores, levando à
necessidade de simplificar as construções, tornando-as mais industrializadas e
repetindo-as sem problemas de uniformidade. Depois da separação das colónias
americanas da Inglaterra em 1776 e 1781, existe a necessidade de construir novos
edifícios políticos e administrativos e desenvolver a construção privada. O Estado era
o único com capacidade para desenvolver um programa de construções, já que a
população tinha problemas económicos, então desenvolveu-o através do estilo
clássico (Benevolo, 1989, p. 209).
Na primeira metade do século XIX, a construção americana não se compara à
europeia devido ao moderado progresso da indústria, que se vai alterar em 1850 com
o uso do ferro e o desenvolvimento da industrialização (Benevolo, 1989, p. 209-212) O
que deixa os americanos com problemas de organização de cidades tão graves como
os dos europeus.
Em 1811, na cidade de Nova Iorque, com o desenvolvimento rápido da zona, foi
apresentado um plano de expansão com uma malha uniforme e numa escala nunca
antes vista, o Comissioners’ Plan desenvolvido pelo Governador Morris 38, John
Rutherfurd 39 e Simeon De Witt40, e com a ajuda de John Randel Jr.41, que
estabeleceram importantes e simples regras para o desenvolvimento da cidade num
presente e num futuro. Este plano consistia no desenvolvimento de uma malha
ortogonal muito estrita e rígida, que resultou em vias ortogonais, as avenues de norte
a sul e do número 1 ao 12, e as streets de este a oeste e do número 1 ao 155, e numa
via irregular e já existente, a Broadway. O único retângulo que o plano deixou
desocupado foi, o que mais tarde seria, o Central Park. Este plano tornou-se nas
Governador Morris (1752-1816) – foi um político, funcionário público e diplomata americano, nascido
em Nova Iorque, Estados Unidos; formado na King’s College, Columbia University. Conhecido por ser um
Founding Father of the United States. Foi presidente fundador da Comissão do Canal de Erie, de 1810 a
1813 e foi comissário do Comissioners’ Plan de 1811 que determinou o desenho da cidade de Nova
Iorque (Welling, 2012).
39 John Rutherfurd (1760-1840) – foi político americano, nascido em Nova Iorque, Estados Unidos;
formado em Princeton College em 1779. Depois de uma vida ligada à política, entre 1807 a 1811,
manteve-se ativo com o projeto de expansão de Nova Iorque para norte, sendo um dos comissários
responsáveis do Comissioners’ Plan de 1811; e, em 1827 a 1833, ajudou a estabelecer os limites de Nova
Iorque, Nova Jersey e Pensilvânia (Dodge, 2002).
40 Simeon De Witt (1756-1834) – foi um geógrafo e topógrafo geral do exército americano de 1784 até à
sua morte, nascido em Nova Iorque, Estados Unidos; formado em Queens College, Rutgers College, em
1776. Sendo topógrafo geral, De Witt estava relacionado com o desenvolvimento de Nova Iorque,
pesquisando, aprovando e arquivando diversos documentos sobre a cidade, sendo um dos comissários
responsáveis do Comissioners’ Plan de 1811 (Bielinski, 2000).
41 John Randel Jr. (1787-1865) – foi um topógrafo, cartógrafo, engenheiro civil e inventor americano,
nascido na Albany, Nova Iorque. Entre 1808 a 1817 fez uma pesquisa intensiva da ilha de Manhattan a
serviço do Comissioners’ Plan de 1811 (Roberts, 2011).
38
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principais contribuições para a cultura urbanística moderna, como afirma Le Corbusier
“New York is an event of worldwide importance. I have called it the first place in the
world on the scale of the new times, the work yard of our era 42” (Benevolo, 1989, p.
218-223).
Esta combinação de rigidez formal e de liberdade caracteriza a legislação sobre as
construções da cidade de Nova Iorque, por isso são pensados algumas tipologias de
habitação para esta nova estrutura urbana.
Inicialmente realizam-se edifícios unifamiliares de dois andares, as Brownstone
Houses43, que não traziam nada de novo à tipologia de habitação, contudo a
necessidade de criar habitações que abrigassem mais pessoas levou à criação de
umas novas ideologias habitacionais. Levando à criação dos Railroad Flat 44, a primeira
geração de novos edifícios, que agregavam espaços uns aos outros, originando
habitações com pouca iluminação, pouca ventilação e com pouca privacidade. Com o
desenvolvimento dos mesmos, as questões da iluminação e da ventilação foram
sendo vencidas com o aparecimento de pequenos pátios laterais. Surge, depois a
segunda geração de novos edifícios, os Garden Apartments45, que consistiam em
formas mais livres e com grandes jardins, experimentando diversas configurações
como duplex, triplex, entre outros. E por último os Tower in the Park46, a terceira
geração, eram edifícios concentrados num núcleo de escadas e de elevador,
minimizando o espaço comum num eixo vertical, sendo edifícios isolados numa vasta
zona verde (Monteiro et al., 2012).

Tradução: “Nova Iorque é um evento de importância mundial. Chamo-o do primeiro lugar do mundo na
escala dos novos tempos, o pátio de trabalho do nosso tempo.” Citado por Le Corbusier, em When the
Cathedrals Were White, 1 st edition, New York McGraw Hill, 1964, p. 83.
43 Brownstone Houses – eram habitações unifamiliares com fachada de brownstone. Brownstone é um
tipo de arenito de cor escura devido á quantidade de ferro que contêm, que começou a ser utilizada como
material de construção em Nova Iorque no século XIX. Era um material mais barato que o mármore ou o
calcário (Khederian, 2016).
44 Railroad Flat – é um apartamento cujas divisões são estreitas e que estão todas em linha reta de
acordo com um corredor que percorre quase todo o apartamento, tal como os compartimentos de um
comboio. É um tipo bastante utilizado em Nova Iorque e arredores (Frishberg, 2016).
45 Garden Apartments – é um conjunto de edifícios baixos, geralmente entre dois a cinco andares, uma
peça única com espaços verdes destinados aos habitantes (The Editors of Merriam-Webster, 2017).
46 Tower in the Park – é um tipo de construção feita em forma de torre, já que são edifícios modernistas
de elevada altura e com grandes espaços exteriores destinados a áreas verdes, estacionamento, entre
outros. Este tipo de construção foi inventado por Charles-Edouard Jeanneret-Gris, mais conhecido por Le
Corbusier (1887-1965), e foi, e continua, a ser bastante utilizado (Schulz, 2014).
42
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Ilustração 32 – Exemplo de Brownstone Houses, Daniel Miller,
2017. ([Adaptado a partir de:] Miller, 2017).

Ilustração 33 – Exemplo de Railroad Flat, Christopher Bride,
2016. ([Adaptado a partir de:] Frishberg, 2016).

Ilustração 34 – Exemplo do tipo Garden Apartments, Autor Ilustração 35 – Exemplo do tipo Tower in the Park, Autor
desconhecido. ([Adaptado a partir de:] Monteiro, 2012).
desconhecido. ([Adaptado a partir de:] Monteiro, 2012).

Com o desenvolvimento do elevador em 1853 pelo inventor Elisha Otis 47, apresentado
na Exposição Universal de Nova Iorque 48 em 1853, que criou um design de elevador
com toda a segurança e potência necessária para alcançar vários pisos, este
desenvolvimento foi impulsionado dando origem aos conhecidos “arranha-céus” de
Nova Iorque (Morais, 2014, p. 785).
O planeamento de zonas verdes no espaço urbano também se torna numa parte
fundamental do planeamento das cidades, de tal modo que aparece propostas como a
de Frederick Law Olmsted 49 e Calvert Vaux50, que, em associação, realizaram diversos
Elisha Graves Otis (1811-1861) – foi um inventor americano, que nasceu em Vermont, Estados
Unidos, e conhecido por ser o criador da “elevação de segurança”. Em 1853 demostrou o seu elevador na
Exposição Universal, e em 1857 instalou o seu primeiro elevador de segurança para passageiros na loja
E. V. Haughwout & Co., em Nova Iorque. Em 1861, patenteou uma máquina a vapor com controlo
independente para uso do elevador, criando as bases para o negócio dos seus filhos que criaram a Otis
Elevator Company (The Editors of Encyclopædia Britannica, 2017d).
48 Exposição Universal de Nova Iorque – realizou-se nos Estados Unidos em 1853. Foi uma exposição
de menor impacto, ocorreram várias ao longo dos séculos XIX, XX e XXI, vários países participaram de
modo a encontrarem mercados consumidores das suas mercadorias e encontrarem novos fornecedores
de matérias-primas, e os países mais fracos no ramo fabril tentavam inserir-se no mesmo (Santos, 2016,
p. 43-45).
49 Frederick Law Olmsted (1822-1903) – foi um arquiteto paisagista, um jornalista e um botânico
americano que nasceu em Hartford, Connecticut, Estados Unidos. Em 1837 ia ingressar a Yale College,
47
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parques urbanos pelo país, como o conhecido Central Park de Nova Iorque em 1858
(Benevolo, 1989, p. 246).

Ilustração 36 – Vista do Bethesda Terrace, Central Park, Nova Iorque, Autor desconhecido, 1869. ([Adaptado a partir de:] Kettler, 2016).

Perante um panorama europeu pensado na população e na sua qualidade de vida,
através da construção de habitações em comunidade, de um modo distinto, o
panorama americano, através do grande avanço realizado em Nova Iorque, leva a
habitação coletiva para um novo nível. Esta forma distinta é sentida a nível estético, a
nível funcional e a nível dimensional, já que a utilização de novos materiais e da
mistura de diversas culturas arquitetónicas era sentida na sua ideologia estética; o
sentido de planeamento da cidade era distinto, separando, na sua maioria, as funções
de cada edificação; e conseguindo alcançar um maior número de pisos por edificação
nunca antes visto, que originou os conhecidos arranha-céus.
Arranha-céus estes que, devido à sua escala, marcam o imaginário das cidades, ao
longo dos séculos XIX e XX, sucedendo o mesmo na atualidade.
Deste modo, regressamos a Portugal para os casos de estudo: o Bairro S. João de
Deus, no Bairro de Alvalade, Lisboa; o Bloco Habitacional das Águas Livres, na Praça
das Águas Livres, Lisboa; o Edifício Cinco Dedos, em Chelas, Lisboa; e o Conjunto
Habitacional da Bouça, na Rua da Boavista, que retomam a habitação coletiva em
diferente escala e diferente ideologia das habitações coletivas americanas.

mas devido a uma grave intoxicação os seus olhos enfraqueceram e não o pode fazer. Passando 20 anos
a reunir experiências e habilidades para a criação da profissão de arquiteto paisagista, estudando
topografia, engenharia, química e agricultura científica, para a realização de diversas paisagens urbanas
(The Editors of Encyclopædia Britannica, 2017f).
50 Calvert Vaux (1824-1895) – foi um arquiteto paisagista britânico que nasceu em Londres, Inglaterra.
Em 1857 juntou-se com Frederick Law Olmsted na criação da Vaux and Company e na realização de
diversos projetos (The Editors of The Cultural Landscape Foundation, 2017).
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4. CASOS DE ESTUDO
Em Portugal existe diversos exemplos de habitar em coletivo, entre eles estão os
casos apresentados que foram selecionados devido a diversos fatores, como o
contexto em que se inserem; a relação entre espaço verde, percurso e edificado; a
preservação dos ideais modernos; e as diferentes tipologias escolhidas.

4.1.

BAIRRO S. JOÃO DE DEUS
4.1.1. FICHA TÉCNICA

Ilustração 37 – Diferentes pinturas sobre a fachada de um dos
edifícios do Bairro (Ilustração nossa, 2018).

Ilustração 38 – Área do jardim e fachada de um dos edifícios do
Bairro (Ilustração nossa, 2018).

Outras designações: Bairro das Estacas
Autor: Arq. Ruy d’Athouguia51 e Arq. Formosinho Sanchez 52
Colaborações: Eng. António Mendes Alcântara (projeto de estruturas) e Arq. Gonçalo
Ribeiro Telles53 (projeto exteriores)

Ruy Jervis d’Athouguia (1917 - 2006) – foi um arquiteto português que nasceu em Macau, República
Popular da China mas que se estabeleceu em Lisboa a partir de 1944; formou-se em 1948 pela Escola de
Belas Artes do Porto. No ano seguinte inicia o projeto do Bairro das Estacas. Em seguida desenvolve a
Escola Primária do Bairro de São Miguel de 1949 a 1953; a Escola Primária Teixeira de Pascoaes de
1956 a 1960; e a Escola Secundária Padre António Vieira de 1959 a 1964. Entre 1959 a 1969
desenvolveu o seu maior trabalho a Sede e Museu da Fundação Calouste Gulbenkian (Tostões, 2006).
52 Sebastião Pedro Leal Formosinho Sanchez (1922 - 2004) – foi um arquiteto português que nasceu
em Lisboa, Portugal; formou-se em 1949 na Escola de Belas Artes de Lisboa. Em 1966 funda o Atelier
Canon, Lda. com Diogo Lino Pimentel. Depois de desenvolver o Bairro das Estacas, junto ao coautor do
projeto, desenvolve o Mercado de Alvalade Sul em 1949, e a Escola Básica do Bairro de São Miguel, em
Alvalade, em 1953. Foi professor do curso de Arquitetura na mesma Escola onde se formou. Desenvolveu
diversos projetos tanto em Lisboa como em diversas cidades de Portugal (Editores do Núcleo de
Toponímia, 2018).
53 Gonçalo Pereira Ribeiro Telles (1922 - ) – é um arquiteto paisagista e dirigente político português que
nasceu em Lisboa, Portugal; formou-se em Engenharia Agrónoma no Instituto Superior de Agronomia da
Universidade de Lisboa. Iniciou a sua carreira na Câmara de Lisboa ao mesmo tempo que lecionava na
Universidade onde se formou. O seu trabalho mais importante foi o jardim da Fundação Calouste
Gulbenkian, onde recebeu o Prémio Valmor em 1975. Realizou outros projetos como o jardim Amália
51
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Prémios: Prémio Municipal de Arquitetura em 1954 e Menção Honrosa na II Bienal de
Arquitetura de São Paulo em 1954
Data do projeto: 1949
Data da construção: 1952 a 1955
Implantação: Bairro de Alvalade, Célula 8, Lisboa, Portugal
Vias urbanas: Av. Frei Miguel Contreiras, rua Teixeira de Pascoais, rua Antero de
Figueiredo, rua Bulhão Pato e rua Pedro Ivo
Influências arquitetónicas: Primeira obra aceite pela câmara com diversos princípios
do movimento moderno, entre os quais Le Corbusier e a Carta de Atenas

4.1.2. CONTEXTO HISTÓRICO
No ano de 1933, segundo Tatiana Branco, “[…] o país encontra-se já num período de
maior estabilização, passando a olhar para as suas realizações internas com maior
atenção […]” e dá início a um período de 41 anos conhecido como o regime do Estado
Novo, um regime autoritário e conservador que pretendia a estabilidade económica do
país. Nesta perspetiva é realizado um plano diretor para a cidade, através do
Engenheiro Duarte Pacheco como presidente e ministro das obras públicas da cidade
de Lisboa, em 1938 desenvolve-se o Plano Geral de Urbanização e Expansão da
cidade, com base no urbanismo e nos seus problemas (Branco, 2011, p. 13).
Neste momento Portugal enfrentava uma modificação no sentido político do país, era
um governo nacionalista, já que o governo colocava a nação em primeiro lugar; um
governo conservador, que preservava os valores tradicionais do país; um governo
autoritário, que procurava que a sociedade portuguesa fosse completamente
obediente às suas regras; e um governo católico, que seguia os ensinamentos da
religião católica.
“[…] Nas décadas de 1930 e 1940 Lisboa é alvo de um intenso crescimento
demográfico, iniciado a partir da década de 20, devido, em grande parte, ao acentuado
movimento migratório do campo para a cidade. Este crescimento provocou uma intensa
assimetria social e urbana, que se traduziu fortemente numa ocupação do território com
ausência de condições de habitabilidade e numa crise habitacional resultante da
incapacidade de alojar uma população crescente. Esta situação obrigou à realização,
por parte da CML de novos planos de urbanização que procurassem resolver a
Rodrigues no Parque Eduardo VII, tornando-se das personalidades mais importantes do paisagismo
(Soares, 2009).
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crescente carência habitacional que afetava grande parte da população da capital. […]”
(Branco, 2011, p. 14)

Estes diversos planos de urbanização da cidade de Lisboa seguiam a ideologia
pretendida pelo Estado Novo, através de duas temáticas, a dos edifícios públicos, que
eram marcados pela sua monumentalidade e tinham como objetivo demostrar a
grandeza do Estado; e a da habitação, que pretendia preservar o tradicionalismo
nacional através da arquitetura regionalista (Branco, 2011, p. 15-16).

Ilustração 39 – Plano Diretor de Urbanização de Lisboa de 1948 por De Groer, autor desconhecido. ([Adaptado a partir de:] Branco,
2011, p. 14).

4.1.3. CONTEXTO URBANO
Assim através das tipologias anteriormente apresentadas, surge o Plano de
Urbanização da Zona a Sul da Avenida Alferes Malheiro e o Plano de Urbanização do
Bairro de Alvalade (Branco, 2011, p. 16).
“[…] Em 1948, a arquitetura praticada pelo Regime é questionada fortemente no
decorrer do I Congresso Nacional de Arquitetura, dando início a um esforço de
aplicação do ideário do movimento moderno, através de projetos alternativos. O Bairro
de Alvalade é disso exemplo através de projetos como o do Bairro das Estacas, a
Avenida do Brasil e a Avenida dos Estados Unidos da América.” (Branco, 2011, p. 16)
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O caso de estudo apresentado é um exemplo de um projeto alternativo à ideologia
seguida pelo Estado Novo, é realizado e pensado de um modo bastante distinto do
tradicional. Este projeto difere no tipo de edifício realizado, um edifício de diversos
pisos, com tipologias distintas das tradicionais, e através da preservação da relação
entre espaço habitável e de serviços no mesmo edificado.
A proposta da Câmara Municipal consistia na construção de edifícios que circundavam
completamente os dois quarteirões, todavia a solução proposta abria o quarteirão nos
seus topos permitindo a existência de espaços ajardinados para todo o público,
tornando dois quarteirões num só. Utilizando os pilotis como base dos edifícios, a
libertação do solo existente permitia uma circulação livre por parte dos peões, já que a
existência de percursos cobertos era facultada. Esta livre circulação também foi
possível devido à separação entre percurso pedonal e percurso automóvel (Branco,
2011, p. 63).
“[…] Em todos os blocos foi utilizado como elemento resistente uma estrutura de betão
armado, constituída por pilares e vigas encimados por lajes maciças. A cobertura é
constituída por uma laje encimada por fibrocimento ondulado como forma de proteção,
sendo o algeroz colocado em posição central.” (Branco, 2011, p. 63)

É, também, utilizado grandes vãos e varandas corridas que são interrompidas por
grelhas de betão que permitem o controlo da entrada de luz nos edifícios (Branco,
2011, p. 64). É visível neste bairro os ensinamentos de Le Corbusier no documento
“Les cinq points de l’architecture moderne”, já que através da independência dos
elementos construtivos dos edifícios, é percetível a liberdade que os arquitetos tiveram
na formação deste conjunto de edificações.

Ilustração 40 – Vista aérea do Bairro das Estacas, Armando
Serôdio, 1954. ([Adaptado a partir de:] Branco, 2011, p. 63).

Ilustração 41 – Vista do Bairro das Estacas, Armando Serôdio,
1954. ([Adaptado a partir de:] Branco, 2011, p. 63).

4.1.4. TIPOLOGIA
Foram realizados quatro blocos de habitação com fachadas com orientação a
nascente e a poente, cada bloco é constituído por sete edifícios, que por sua vez é
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constituído por oito habitações, uma habitação da portaria e dois estabelecimentos
para serviços. Tatiana Branco afirma que resulta em “[…] um total de 224 fogos
(excluindo a habitação da porteira), num total de 28 lotes. O estacionamento previsto
contemplava uma proporção de um lugar de estacionamento para cada seis
habitações, numa proporção de cerca de 1/6”.
Tatiana Branco adianta, também, que “[…] Cada edifício é constituído por cinco pisos;
o primeiro, térreo, ao nível do solo é ocupado pelos vestíbulos, caixas de escadas,
habitação da porteira e comércio, sendo os restantes pisos destinados única e
exclusivamente ao uso habitacional.” (Branco, 2011, p. 65). Os pisos destinados à
habitação desenvolvem-se no seguinte modo: o segundo e terceiro piso são de
tipologia simplex54 e o quarto e quinto piso são de tipologia duplex55.
Os pisos de tipologia simplex são acedidos por um pequeno espaço comum de
vestíbulo, onde se desenvolve o acesso vertical em escadas, cada piso tem dois
apartamentos. Cada apartamento tem um pequeno espaço de entrada que distribui
para as restantes divisões da casa, ao entrar encontramos a cozinha, a despensa e a
sala de estar num lado; e no outro lado o corredor que distribui os quartos, a
instalação sanitária e os arrumos. Tanto os quartos como a sala de estar são
percorridos, na fachada, por uma varanda, já a cozinha têm um espaço semifechado,
uma marquise, ao lado da varanda da sala de estar.
Os pisos de tipologia duplex são acedidos da mesma forma que os simplex, o acesso
é realizado pelo 3º andar onde acaba o acesso vertical público. A distribuição é
idêntica à tipologia simplex, os quartos e a instalação sanitária passam a ser no andar
de cima tal como a varanda dos quartos.
Contudo é realizado dois tipos distintos de habitações, já que, tanto o simplex como o
duplex, passam a ter dois quartos nos blocos centrais e três quartos nos blocos
extremos. Os blocos extremos também podem ter, junto à cozinha, um quarto para a
empregada e uma instalação sanitária. Também o piso térreo difere, em alguns casos
são vazados somente encontramos os pilotis, concentrado nos blocos centrais, e
outros casos existem os espaços de comércio, concentrados nos blocos extremos
(Branco, 2011, p. 65-66).

54
55

Simplex – é o termo utilizado que identifica uma habitação que se desenvolve somente num piso.
Duplex – é o termo utilizado que identifica uma habitação que se desenvolve em dois pisos.
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Ilustração 42 – Planta de um piso tipo simplex do Bairro
das Estacas, autor desconhecido. ([Adaptado a partir de:]
Branco, 2011, p. 65).

Ilustração 43 – Planta do quarto e quinto piso do tipo duplex do Bairro das
Estacas, autor desconhecido. ([Adaptado a partir de:] Branco, 2011, p. 65).

4.1.5. VIVÊNCIA
A zona envolvente aos edifícios desenvolveu-se, e, nos dias de hoje tornou-se uma
zona densa em termos de edificações, com um enorme aumento do número de
veículos, e de pessoas. Contudo, com o desenvolvimento da sociedade e da
importância que dá ao transporte privado, os estacionamentos já se alongaram para lá
do previsto primeiramente.
Os espaços verdes e de percurso, exemplificados nas ilustrações 44 e 45, mantêm-se
visíveis apesar de ter um aspeto um pouco distinto, o jardim está cuidado e os
percursos preservam o seu aspeto inicial tirando o fato de alguns túneis dos percursos
se encontrarem com as paredes vandalizadas. Este espaço continua a ser bastante
utilizado pelos seus habitantes e pela comunidade, para passear as crianças, os
cachorros, conversar com os amigos, estar em convívio e apreciar um espaço livre,
raro, no meio da cidade.

Ilustração 44 – Percurso transversal de um dos edifícios que
acede a um parque infantil (Ilustração nossa, 2018).

Ilustração 45 – Um dos jardins e de uma das fachadas
maioritariamente fechadas (Ilustração nossa, 2018).

O aspeto exterior do edifício alterou-se com o passar dos anos, é visível a mistura de
cores e de materiais que, os seus habitantes foram reformando. Cada bloco de
habitação escolheu e modificou o que pretendia da estética do edifício, as cores e os
materiais que reformaram foram diversos e distintos. Porém, ainda encontramos uns
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que preservam a cor, as pedras e o aspeto que o arquiteto propôs inicialmente,
contudo deparamo-nos com uns restaurados e cuidados, mas com outros que estão
degradados e sem qualquer tipo de manutenção, demostrado nas ilustrações 46 e 47.

Ilustração 46 – Aspeto de um dos acessos ao edifício
restaurados e preservando a ideologia do arquiteto (Ilustração
nossa, 2018).

Ilustração 47 – Aspeto de um dos acessos ao edifício utilizando
uma estética distinta da escolhida pelo arquiteto (Ilustração nossa,
2018).

Outro ponto que mudou o aspeto exterior e interior que os arquitetos autores do
projeto pretendiam, foi o grande problema das marquises da cidade de Lisboa, nestes
edifícios,

encontramos,

maioritariamente,

varandas

completamente

fechadas,

mostrado na ilustração 48. E, devido às novas tecnologias, os cabos, as caixas-de-ar
condicionado, e afins, se encontram à vista de todos, o que, também, estraga a
imagem que os autores do projeto queriam dar aos edifícios, ilustração 48 e 49.

Ilustração 48 – Aspeto de uma das fachadas com grande parte
das varandas fechadas (Ilustração nossa, 2018).

Ilustração 49 – Aspeto que as novas tecnologias dão aos
edifícios do bairro (Ilustração nossa, 2018).

Em relação aos serviços e ao comércio, ainda existe uma parte ativa dos mesmos,
existe a presença de um restaurante, dois cafés, uma livraria, um ginásio, um posto de
turismo, uma farmácia (ilustração 49), um atelier de costura, um posto de serviços da
câmara, e pouco mais. Contudo, outra parte está completamente fechada, uns
encontram-se abandonados e outros servem de arrumos e de armazém para os
habitantes.
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Os interiores dos edifícios contêm as funcionalidades de cada espaço definidas, já que
cada quarto é composto por um roupeiro fixo e a sala de estar é o espaço mais nobre
do apartamento que se encontra virado para a varanda. Estas restrições tornam mais
difícil a polivalência de espaços conforme as necessidades de cada morador. É,
também, necessário salientar que, devido ao fechamento das varandas, o controlo de
luz para o interior de cada habitação torna-se mais descontrolado, tornando o espaço
mais sombrio.
Entende-se que a vivência neste espaço na atualidade alterou-se desde a sua
realização, a envolvente progrediu de uma forma distinta devido à modificação do
modo de vida da sociedade, utilizando cada vez mais o transporte privado e
afastando-se um pouco da vida em comunidade, entendido pelo abandono de variados
espaços de serviços e pela falta de preocupação pela estética de todo o conjunto
edificado. No entanto, o sentido de comunidade ainda está presente devido aos
pequenos espaços de convívio, jardins, percursos ou serviços, utilizados pela
comunidade.

As

tipologias

de

habitação

mantêm-se

inalteráveis

devido

à

impossibilidade de alteração das suas funções.

4.2.

BLOCO HABITACIONAL DAS ÁGUAS LIVRES
4.2.1. FICHA TÉCNICA

Ilustração 50 – Aspeto exterior do bloco habitacional nos dias de
hoje (Ilustração nossa, 2018).
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Ilustração 52 – Acesso em rampa para a zona de
serviços (Ilustração nossa, 2018).

Ilustração 53 – Vista sobre a Praça das Águas Livres que se encontra cheia
de veículos (Ilustração nossa, 2018).

Autor: Arq. Nuno Teotónio Pereira 56 e Arq. Bartolomeu Costa Cabral 57
Colaborações: Arq. Gonçalo Ribeiro Telles (projeto exteriores)
Data do projeto: 1953 a 1955
Data da construção: 1956
Implantação: Praça das Águas Livres, Lisboa, Portugal
Vias urbanas: Rato, Campo de Ourique e Amoreiras
Classificação: Monumento de Interesse Público
Influências arquitetónicas: Princípios urbanos do movimento moderno e do modelo
de habitação apresentado por Le Corbusier na Unité d’Habitation de Marselha

Nuno Teotónio Pereira (1922 - 2016) – foi um arquiteto português que nasceu em Lisboa, Portugal;
formou-se na Escola de Belas Artes de Lisboa em 1949. Antes de terminar o curso, em 1944, elaborou,
com a ajuda do seu colega Manuel Costa Martins, a primeira tradução para português da Carta de
Atenas; que, quatro anos depois, intervém ativamente no 1º Congresso Nacional de Arquitetura.
Desenvolveu diversos projetos no país como um edifício de habitação nos Olivais Norte, que lhe
presenteou com um prémio Valmor de 1967; o edifício Franjinhas em Lisboa, também prémio Valmor de
1971; e a Igreja do Sagrado Coração de Jesus, com Nuno Portas, prémio Valmor de 1975. É considerado
uma figura importantíssima do século XX em Portugal, já que se mostrava sempre preocupado com o
mundo e as pessoas que o rodeava tentado mudá-lo para melhor (Cunha, 2012).
57 Bartolomeu Costa Cabral (1929 - ) – é um arquiteto português que nasceu em Lisboa, Portugal;
formou-se em 1957 na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa. Em 1956 iniciou o seu percurso no
Gabinete de Urbanização do Plano Diretor de Lisboa. Desenvolve diversos projetos no país quer somente
o seu atelier como em parceria com figuras com o Maurício de Vasconcelos e Nuno Teotónio Pereira,
destacando-se na habitação, no urbanismo e no equipamento educativo para o ensino superior (Sevilha,
2011).
56
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4.2.2. CONTEXTO HISTÓRICO
O contexto em que o país se encontrava é o mesmo que o anteriormente apresentado,
a Segunda Guerra Mundial tinha terminado em 1945 e o governo de Salazar
mantinha-se no poder. Continuava a procura de uma liberdade política e social, os
arquitetos queriam exprimir as suas ideias no sentido mais moderno que o proposto
pelo governo.
A oportunidade de mudança para uma consciência arquitetónica distinta, originou o 1º
Congresso Nacional de Arquitetura em 1948. Através deste congresso e devido à
intervenção da geração mais jovem de arquitetos, demostrou-se necessário
acompanhar os novos tempos, de modernizar, marcando uma mudança na arquitetura
nacional (Teles, 2014, p. 17-20).

Ilustração 54 – Plano de Urbanização do Bairro de Alvalade, autor desconhecido. ([Adaptado a partir de:] Teles, 2014, p. 21).
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4.2.3. CONTEXTO URBANO
Neste tempo de agitação cultural em Portugal, a habitação coletiva converte-se numa
base de averiguação bastante importante para a classe dos arquitetos da época.
Lisboa tornou-se numa cidade que refletia o espírito de mudança, tanto a nível urbano
como arquitetónico.
O desenvolvimento na evolução urbana da cidade dá-se através do Plano Municipal
do Bairro de Alvalade da criação do Arq. urbanista João Faria da Costa, anteriormente
apresentado (Teles, 2014, p. 17-20), e do plano camarário de Urbanização da Praça
das Águas Livres desenvolvido pelo Arq. Manuel Tainha que rompia com o desenho
da rua corredor e abrindo o quarteirão para o Aqueduto das Águas Livres e para o
Jardim das Amoreiras (Gonçalves, 2007, p. 288).

Ilustração 55 – Plano Camarário originalmente previsto para a
Urbanização da Praça das Águas Livres, Arq. Manuel Tainha.
([Adaptado a partir de:] Teles, 2014, p. 28).

Ilustração 56 – Segundo Plano Camarário para a Urbanização
da Praça das Águas Livres, autor desconhecido. ([Adaptado a
partir de:] Teles, 2014, p. 28).

“[…] Para a urbanização desta zona da cidade desenhavam-se, a partir de 1947, várias
células que determinavam a edificação de um conjunto de edifícios de renda
económica, procurando “combater o problema então eminente da carência de oferta de
habitação” social e coletiva. A massa construída das habitações foi projetada integrada
numa sucessão de espaços verdes e amplamente servida por estruturas de serviços.”
(Teles, 2014, p. 21-22)

Esta procura de combater a falta de oferta de habitação desenvolveu projetos
influenciados em vários aspetos pelas Unités d’Habittion de Le Corbusier, como a
preservação dos espaços verdes, dos espaços de comércio e de serviços, da relação
entre a comunidade e a diversidade de tipologias.
Na década de 50, existiu duas gerações de arquitetos, os que mantinham os ideais do
regime e os que desejavam o funcionalismo do caráter internacional, a modernidade.
O estilo internacional apresentava novas técnicas construtivas, novos materiais, e
novas linguagens arquitetónicas, contudo era necessário conhecer adequadamente o
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panorama da construção popular do país e saber analisá-lo (Teles, 2014, p. 22-23).
Este foi o caminho da modernidade em Portugal, a discussão entre os valores
modernos e a valorização da tradição regional. De tal modo que este Bloco foi o
primeiro projeto de habitação coletiva de Lisboa onde o método internacional foi
utilizado.

Ilustração 57 – Arq. Nuno Teotónio Pereira
e Arq. Bartolomeu Costa Cabral, autor
desconhecido, 1952. ([Adaptado a partir de:]
Teles, 2014, p. 24).

Ilustração 58 – Vista da fachada nascente, sobre a Praça das Águas Livres, do Bloco
Habitacional das Águas Livres, autor desconhecido. ([Adaptado a partir de:] Teles, 2014,
p. 27).

4.2.4. TIPOLOGIA
Este projeto surgiu de uma oportunidade de investir algum capital da Companhia de
Seguros Fidelidade, administrada pelo pai do arquiteto responsável pelo projeto, na
construção de um edifício de habitação com maior qualidade que os apresentados até
então (Teles, 2014, p. 28).
A sua implantação é realizada com a orientação nascente - poente, adequado à
volumetria geral apresentada pela câmara municipal. O local apresentava uma
adequada exposição solar e apresentava sistemas de vistas privilegiadas sobre a
cidade e o rio, já que se encontrava situado numa cota alta da cidade. Este edifício
apresentava um

programa funcional multifacetado, já que a habitação era

complementada por serviços, comércio e espaços comuns (Teles, 2014, p. 28-29).
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Ilustração 59 – Vista da fachada nascente,
autor desconhecido. ([Adaptado a partir de:]
Gonçalves, 2007, p. 299).

Ilustração 60 – Vista da fachada norte, autor desconhecido. ([Adaptado a partir de:]
Teles, 2014, p. 33).

Este edifício apresenta um sistema de acessos e de distribuição multifacetado e
complexo, assim, na procura de desenvolver um modelo de circulação funcional e
lógico, o arquiteto desenvolve duas redes de circulação gerais autónomas, uma rede
principal destinada ao público e aos moradores, e uma rede secundária destinada ao
serviço (Teles, 2014, p. 29).
“[…] Para atribuir uma maior independência às redes circulatórias, para cada uma
delas foram posicionadas duas entradas distintas. Relativamente aos dois acessos
principais, presentes no piso térreo, estes efetuam-se: na fachada nascente, sobre a
Praça das Águas Livres, através de um passadiço suspenso que possibilita a chegada
ao átrio principal do bloco; e na fachada norte, que se volta para a Rua Gorgel do
Amaral. […]” (Teles, 2014, p. 30)

Estas circulações interligam-se num percurso horizontal estabelecido através de uma
galeria no 1º piso, ilustração 62, destinada às instalações dos escritórios. Já, descrito
por Catarina Teles, as entradas secundárias:
[…] de serviço foram projetadas na adjacência com as entradas principais - uma no
topo norte, onde se efetuavam a evacuação de lixos, o fornecimento de mercearia e o
transporte de mobiliário; e outra ao nível inferior da fachada nascente, junto ao acesso
em rampa do parque de estacionamento […] (Teles, 2014, p. 30-31)

Assim, as redes de acessibilidades eram distintas e independentes, mas, por razões
de privacidade e de bom funcionamento, compartilham alguns momentos de ligação.
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Ilustração 61 – Planta do piso térreo com espaços de entrada e de lojas visíveis, autor desconhecido. ([Adaptado a partir de:]
Gonçalves, 2007, p. 289).

Ilustração 62 – Planta do 1º piso destinado aos escritórios, autor desconhecido. ([Adaptado a partir de:] Gonçalves, 2007, p. 290).

As comunicações verticais dividem-se, os elevadores para uso dos habitantes
desenvolvem-se quatro deles no piso térreo, ilustração 61, que servem os pisos de
escritórios, de habitações, e, somente um, à cobertura; na entrada de serviço a norte
desenvolve-se um volume em torre que tem um elevador de serviço, um monta-cargas
e umas escadas que vão a todos os pisos; e umas escadas no extremo sul do edifício
(Teles, 2014, p. 31-32).
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Ilustração 63 – Galeria de acesso aos espaços comerciais na fachada nascente, autor
desconhecido. ([Adaptado a partir de:] Gonçalves, 2007, p. 291).

Ilustração 65 – Vista das galerias de serviço na fachada poente,
autor desconhecido. ([Adaptado a partir de:] Gonçalves, 2007, p.
295).

Ilustração 64 – Vista da fachada norte
sobre o volume de acessos de
emergência,
autor
desconhecido.
([Adaptado a partir de:] Gonçalves, 2007,
p. 299).

Ilustração 66 – Desenho de pormenor das galerias de serviço
na fachada poente, autor desconhecido. ([Adaptado a partir de:]
Gonçalves, 2007, p. 295).

O edifício é constituído por 12 pisos que incluem habitações, serviços e estruturas
coletivas básicas, mas não procurava o sentido comunitário que Marselha oferecia, já
que, apesar da existência de espaços coletivos que proporcionavam este tipo de
relação, a população a que se dirigia este tipo de habitação não o valorizava.
Os pisos desenvolvem-se da seguinte maneira: uma cave, que se encontra nivelada
com a praça exterior, destinada ao parque de estacionamento dos habitantes do
edifício, à lavandaria comunitária e ao jardim infantil; o piso seguinte, considerado o
piso térreo, encontra-se mais elevado que a cota da praça, e é destinado a espaços
comerciais, que se desenvolvem pela fachada nascente, e destinado aos acessos do
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edifício, realizados de forma isolada ao espaço público, encontram-se na fachada
norte e na fachada nascente; o piso 1 é destinado aos escritórios, que têm acesso por
duas entradas, um no hall do edifício e um no topo norte do edifício; o piso 2 ao 9,
ilustração 69, é destinado às habitações, sete por piso e com tipologias do T1 ao T4; e
a cobertura, ilustração 70, que consiste num piso mais recuado, com ateliers para
artistas plásticos e uma sala comum para jogos e festas desenvolvido a poente, uma
casa de porteiro junto aos acessos de serviço a norte, e um terraço com vista para a
cidade e ara o rio a sul (Gonçalves, 2007, p. 292).

Ilustração 67 – Vista sobre o hall de entrada, autor desconhecido.
([Adaptado a partir de:] Gonçalves, 2007, p. 297).

Ilustração 68 – Vista da galeria de acesso aos
escritórios, autor desconhecido. ([Adaptado a partir de:]
Gonçalves, 2007, p. 297).

“[…] de grande preocupação social, expresso pela vontade de adaptar a estrutura do
bloco às diversas necessidades dos utilizadores, foram definidas quatro tipologias,
estabelecidas pelo número de quartos da habitação. Por cada piso estão presentes: um
fogo de tipologia T1 (aproximadamente 95m2), três apartamentos T2 (com cerca de
105m2), dois de tipo T3 (que rondam os 125m2) e uma habitação T4 (que se aproxima
dos 185m2).” (Teles, 2014, p. 34)

Utilizando um pensamento racional de forma a obter apartamentos de fácil
funcionamento, cómodos, eficientes, e eliminando as zonas mortas, a organização
interior dos apartamentos surge da necessidade de garantir que a iluminação natural
percorre-se o apartamento durante grande parte do dia, sendo, assim, nascentepoente.
As áreas nobres da casa, como a sala e os quartos principais, encontram-se a
nascente sobre a vista de Lisboa e do rio Tejo; e as áreas de serviço, como a cozinha,
a instalação sanitária e o quarto destinado à empregada doméstica, com instalação
sanitária e lavandaria, localizam-se junto à galeria exterior a poente (Teles, 2014, p.
34-35).
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Ilustração 69 – Planta do piso tipo destinado às habitações, autor desconhecido. ([Adaptado a partir de:] Gonçalves, 2007, p. 291).

Ilustração 70 – Planta do piso da cobertura destinado aos ateliers, autor desconhecido. ([Adaptado a partir de:] Gonçalves, 2007, p.
291).

A sala torna-se no espaço de maiores dimensões já que soma duas funções, as de
comer e de estar, e pela utilização, em profundidade, de uma varanda que estabelece
uma relação entre o espaço interior e o exterior. A cozinha e o quarto da empregada
convertem-se em áreas de eficiência funcional, a cozinha através da pormenorização
dos materiais, equipamentos e eletrodomésticos tornam-na num espaço moderno; e o
quarto da empregada é realizado independente da cozinha, o que lhe dá um sentido
diversificado ao espaço, em caso de não existir uma empregada o espaço podia se
tornar numa zona de tratamento de roupa (Teles, 2014, p. 35).

4.2.5. VIVÊNCIA
Este bloco habitacional, sendo um edifício classificado, preserva a aparência que o
arquiteto escolheu, as cores e os materiais do bloco mantêm-se, as suas funções e a
sua organização é a mesma, e as varandas de cada apartamento é mantida aberta, já
que não é permitido a relação das marquises típicas da cidade de Lisboa.
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Ilustração 71 – Acesso vertical em escada
mantêm a mesma aparência contato com a
rua (Ilustração nossa, 2018).

Ilustração 72 – Acesso vertical em escada
mantêm a mesma aparência parte superior
(Ilustração nossa, 2018).

Ilustração 73 – Vista da galeria de
acesso
aos
escritórios,
autor
desconhecido. ([Adaptado a partir de:]
Gonçalves, 2007, p. 297).

Os dois acessos ao edifício são usados, o acesso principal, feito pela “passerelle”,
ilustração 74, encontra-se aberto e têm um porteiro que ajuda no bom funcionamento
de todo o edifício, quer para os escritórios quer para os moradores; já o outro acesso,
ilustração 75, lateral, encontra-se fechado, somente quem têm chave o pode utilizar.
Segundo o porteiro do edifício há já alguns anos, ainda existem alguns dos primeiros
moradores do bloco, contudo complementa-se com moradores relacionados com o
mundo das artes, como arquitetos, escultures e engenheiros, e, também, alguns
médicos.

Ilustração 74 – Acesso em “passerelle” para o bloco de habitação (Ilustração
nossa, 2018).
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Ilustração 76 – Espaço da entrada principal
do bloco de habitação (Ilustração nossa,
2018).

Ilustração 79 – Acesso vertical em
escada para a entrada na Rua
Gorgel do Amaral visto de cima
(Ilustração nossa, 2018).

Ilustração 77 – Espaço da entrada
principal do bloco com vista para os
elevadores (Ilustração nossa, 2018).

Ilustração 78 – Zona destinada ao porteiro
do bloco (Ilustração nossa, 2018).

Ilustração 80 – Acesso vertical em escada para a
entrada na Rua Gorgel do Amaral vista de baixo
(Ilustração nossa, 2018).

Ilustração 81 – Entrada da Rua
Gorgel do Amaral (Ilustração
nossa, 2018).

Em relação aos interiores dos apartamentos, o arquiteto pretendeu realizar um espaço
que funcionasse bem para a vida moderna, e conseguiu. Já que realizou uma casa
que pensava na família moderna, as divisões interiores eram espaçosas, confortáveis
e da qualidade das moradias familiares. Estas divisões foram realizadas pensando nos
hábitos do homem moderno, o quarto da empregada passa a não ser necessário e
torna-se num espaço de lavandaria ou de arrumos; a cozinha e a sala são um espaço
unitário, que permite que toda a família esteja junta mesmo fazendo tarefas
domésticas; as varandas, que até então eram pequenas saliências sobre a fachada,
tornam-se espaços salientes que serviam uma vista sobre Lisboa e Tejo; e os grandes
planos de vidro abertos para o exterior, que dão a sensação que nunca há espaços
fechados no edifício.
O conjunto de espaços de serviços e comércio propostos pelo arquiteto mantêm-se
em funcionamento, no espaço da garagem encontramos uma empresa de táxis e
oficinas; no piso 1 funcionam um conjunto de escritórios e um atelier de arquitetura,
que têm montra para a rua, que se encontram fechados grande parte do tempo mas
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que abrem de vez em quando, somente um deles, um restaurante, é que só abre se
tiver encomendas; porém, no terraço os espaços que eram destinados a serviços,
neste momento encontram-se abandonados, são somente utilizados por habitantes do
edifício.

Ilustração 82 – Acesso vertical em escada
para a zona de escritórios no piso 1
(Ilustração nossa, 2018).

Ilustração 83 – Corredor no piso 1 dos
escritórios com vista para o lado norte
(Ilustração nossa, 2018).

Ilustração 85 – Corredor exterior das montras dos serviços
(Ilustração nossa, 2018).

Ilustração 84 – Corredor no piso 1 dos
escritórios com vista para o lado sul
(Ilustração nossa, 2018).

Ilustração 86 – Montra do atelier de arquitetura existente no
edifício (Ilustração nossa, 2018).

Entende-se que a vivência neste espaço prolonga-se no tempo com poucas
alterações, a pequena comunidade mantêm-se e as tipologias habitacionais propostas
pelos arquitetos autores do projeto continuam a funcionar, alterando as funções
conforme a necessidade do morador e da época. É de salientar que a estética do
edificado permanece igual; os acessos tanto para o público como para os serviços
funcionam; a relação entre habitação e serviços continua através da existência de
escritórios e de serviços nas áreas destinadas pelos autores do projeto, apenas a
cobertura do edifício perdeu o sentido de espaços destinados às oficinas; e os
interiores dos apartamentos continuam a funcionar e a moldar-se ao homem de hoje.
Somente a realização de uma nova área de estacionamento, na lateral do edifício,
difere do que os autores de projeto tinham idealizado.
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4.3.

CONJUNTO HABITACIONAL CINCO DEDOS
4.3.1. FICHA TÉCNICA

Ilustração 87 – Vista do conjunto dos edificados (Ilustração nossa,
2018).

Ilustração 88 – Vista sobre acesso vertical para o edificado
(Ilustração nossa, 2018).

Autor: Arq. Vítor Figueiredo58
Colaborações: Eduardo Trigo de Sousa e Jorge Gil
Data do projeto: 1973
Data da construção: 1973 a 1975
Implantação: Rua Adães Bermudes, Chelas, Lisboa, Portugal
Vias urbanas: Rua Pardal Monteiro e rua Luís Cristino da Silva
Classificação: Habitação social

4.3.2. CONTEXTO HISTÓRICO
Com todo o desenvolvimento anteriormente apresentado, a profissão do arquiteto
tornou-se reconhecida por parte da sociedade portuguesa, e o papel da arquitetura
ganha um novo sentido social, ético e político, com influências do Movimento Moderno
e do período da Guerra Mundial.
Na década de 60, o Estado continuava a promover as obras “pesadas” como hospitais
e bibliotecas, e deixava de lado as habitações dos grupos mais carenciados. Assim,
Vítor Figueiredo (1929 - 2004) – foi um arquiteto português que nasceu na Figueira da Foz, Portugal;
formou-se na Escola de Belas Artes do Porto. Em 1963 é nomeado arquiteto regional da zona de
Santarém da Rede de Arquitetos Regionais, e em 1965 abre o seu próprio atelier funcionando até à data
da sua morte. Desenvolveu projetos como a Igreja do Sagrado Coração de Jesus, em 1962, colaborando
com Nuno Teotónio Pereira e Nuno Portas sendo Prémio Valmor, e a Escola Superior de Artes e Design
das Caldas da Rainha, em 1990 a 1996, também Prémio Valmor; e, maioritariamente, projetos de
habitação social, como nos Olivais Sul, Chelas, Benavente, Alto dos Moinhos, Amadora e Setúbal
(Tereno, 2013).
58
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surgem propostas de novos bairros sociais de forma a combater as necessidades
sociais da população de Lisboa, como o Bairro dos Olivais e, onde estes edifícios se
inserem, o Bairro de Chelas (Filho, 2009, p. 116).

4.3.3. CONTEXTO URBANO
O plano de Chelas surgiu em 1965 como resultado de um acumular de experiências
habitacionais, esta nova geração de arquitetos procura colocar em prática novos
conceitos de cidade, porém este plano ficou abaixo das expetativas, já que deixou
para trás as intenções inicias, repetiu de forma exaustiva os mesmos projetos e
preferiu realizar somente habitações, esquecendo os equipamentos e o comércio
(Filho, 2009, p. 116-117). Esta falta de adequada planificação provocou um caos
urbanístico, sendo este caos ainda visível nesta zona da cidade de Lisboa, já que
ainda está por resolver os problemas deixados por este planeamento danificado.
Os edifícios de habitação erguiam-se para marcar o território, através do seu volume e
da sua imagem, casos como o edifício Pantera Cor-de-Rosa de Gonçalo Byrne e Reis
Cabrita de 1972, e o conjunto habitacional dos Cinco Dedos, são exemplos de
qualidade, que ainda hoje são edifícios de referência no cenário nacional. A arquitetura
apresentada por Vítor Figueiredo contraria qualquer tipo de modas e de pressupostos
formais, na sua arquitetura não encontramos relações ou influências formais mas sim
uma atitude que questiona os temas do momento (Filho, 2009, p. 117).

Ilustração 89 – Conjunto habitacional e a zona verde envolvente
(Ilustração nossa, 2018).

Ilustração 90 – Conjunto habitacional e zona de estacionamento
(Ilustração nossa, 2018).

4.3.4. TIPOLOGIA
Este conjunto habitacional é composto por cinco edifícios iguais repetidos e
organizados em “leque”, num gesto orgânico, cada edifício alto e estreito tem nove
pisos que são acedidos por galerias. Deixando a imagem banal dos blocos
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perpendiculares apresentada na Carta de Atenas, a implantação em “leque” dos cinco
edifícios é realizada consoante a morfologia do terreno e da rua Pardal Monteiro.
Aplicando-se a uma habitação de caráter social, todos os elementos dos edifícios são
pensados de forma a minimizar os custos sem perder a qualidade da construção, por
exemplo, o facto de repetir o mesmo edifício cinco vezes simplifica e economiza os
custos. Porém, Figueiredo não pretendia que a presença urbana fosse identificável
como habitação social, assim, o espaço comum resultante da organização espacial
dos edifícios, contrário ao típico da habitação social, procurava desenvolver uma vida
urbana rica e própria dos moradores (Filho, 2009, p. 117-118).

Ilustração 91 – Conjunto habitacional e a zona de convívio
envolvente (Ilustração nossa, 2018).

Ilustração 92 – Conjunto habitacional e parque infantil
(Ilustração nossa, 2018).

De acordo com Eduardo Filho, “[…] os edifícios estão orientados de nascente até
poente, implantados perpendicularmente à curva de nível […]”, que permite uma
excelente entrada de luz nos blocos de habitação. “[…] De frente para a rua, os blocos
encontram-se abertos, acompanhado a curva da via principal, convergindo para um
ponto central (imaginário) de distribuição, criando uma galeria central de distribuição
que une todos os blocos […]”. Os quatro espaços entre cada edifício, que aumentam a
sua largura à medida que nos afastamos do núcleo imaginário, foram previstos como
área de permanência e de contemplação (Filho, 2009, p. 118).

Ilustração 93 – Implantação do conjunto
habitacional Cinco Dedos, autor desconhecido.
([Adaptado a partir de:] Filho, 2009, p. 118).
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Ilustração 94 – Vista sobre o conjunto habitacional Cinco Dedos, autor
desconhecido. ([Adaptado a partir de:] Filho, 2009, p. 120).
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O edifício é criado com 25,5 metros de altura, 9,8 metros de largura e 65 metros de
comprimento, exceto um o edifício do meio que, devido à morfologia do terreno, têm
um fogo a menos (Filho, 2009, p. 118).
[…] A sua estrutura é feita por módulos armado, que modelam os volumes e projetam
em consola os rasgos contínuos das galerias. Todos os panos verticais são em
alvenaria e todo o volume é revestido a reboco, originalmente previsto para ser pintado
de branco. A cobertura em laje de betão é revestida por dois planos em duas águas a
partir de uma cumeeira em cobertura de fibrocimento. Para os espaços intersticiais,
previa o seu declive natural e que fossem revestidos de pavimento inerte tipo gravilha,
o que acabou por não acontecer. Hoje servem, na maior parte da sua área, como
parque de estacionamento. (Filho, 2009, p. 118)

Os acessos verticais dos edifícios são realizados no extremo mais central e vão dar às
galerias de acesso aos apartamentos, que apresentam os apartamentos a 1,1 metros
de distância da fachada. Cada piso é constituído por sete apartamentos, seis deles de
tipologia T3 e um, no topo oposto ao acesso principal, de tipologia T2. Este espaço
contido dentro dos blocos, as galerias, é semiprivado, é um espaço somente dos
habitantes, que antecedem o espaço privado dos próprios habitantes, hierarquização
de espaços (Filho, 2009, p. 118).
A entrada de cada apartamento é realizada pela galeria, este espaço de entrada é
recolhido ao espaço de circulação, surgindo, como prolongamento, um segundo
espaço de entrada que pertence ao apartamento. Seguidamente:
“[…] Partindo desse vestíbulo interior, tem-se acesso a um primeiro compartimento
(9,4m²) e, à direita, passando um pano de alvenaria que hierarquiza este espaço de
entrada, a um espaço de distribuição (9m2) que é também parte integrante da área de
estar (12m²). Neste percurso de entrada de acesso à área social da casa, consegue
atravessar-se o bloco, comunicando visualmente com o espaço exterior e com a
fachada do bloco seguinte.” (Filho, 2009, p. 118)

Á direita da entrada na área social, encontra-se um pequeno hall que dá para uma
instalação sanitária, de 2,8m2, para uma cozinha, de 5,4m2, aberta a uma área de
serviços e lavagens, de 2,7m2, e para um compartimento de 8,4m2. Á esquerda da
entrada, encontram-se mais dois compartimentos. Todos os espaços têm um pédireito de 2,46m, com exceção do hall e da instalação sanitária que têm 2,22m. Assim
o apartamento origina uma área total de 65m2. Os compartimentos referidos não são
necessariamente destinados a quartos, o arquiteto pretendia que a própria família
ocupa-se as divisões conforme as suas preferências, definido a área social como o
espaço nobre do apartamento e os serviços abertos para as galerias (Filho, 2009, p.
118).
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Ilustração 95 – Esquema da planta tipo dos apartamentos realizado
numa aula de Projeto III (Ilustração nossa, 2016).

Ilustração 96 – Vista a sul do espaço envolvente ao
conjunto habitacional (Ilustração nossa, 2018).

4.3.5. VIVÊNCIA
Nos dias de hoje este conjunto de edifícios apresenta aspetos positivos da sua
existência, mas também aspetos negativos.
Começando pelo lado positivo, é de salientar a implantação destes edifícios pelo Arq.
Vítor Figueiredo da forma como se encontra, utilizando o gesto de um leque que
permite que os dois lados do edifício recebam exposição solar na maior parte do dia,
possibilitando que cada apartamento tenha uma ótima vivência interior. A tipologia
distinta apresentada neste projeto, também é de aplaudir, já que o interior é mutável.
As pessoas mudam e vivem de maneira distinta, e esta possibilidade de diversificar os
espaços interiores, é algo que não encontramos nos edifícios dos dias de hoje, todo
está programado e determinado, a sala é o espaço maior e os quartos são os que têm
roupeiros.

Ilustração 97 – Conjunto habitacional demostrando a vivência envolvente vivida
nesta zona (Ilustração nossa, 2018).

Ilustração 98 – Conjunto habitacional e a zona de
estacionamento (Ilustração nossa, 2018).

Os aspetos negativos deste projeto começaram no seu início, já que os habitantes
iniciais destes edifícios foram pessoas realojadas em outras zonas da cidade de
Lisboa, e eram pessoas mais duras e difíceis de se relacionarem. O que hoje está
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presente é um bairro social, contraditório ao pretendido pelo arquiteto, com pessoas
com passados difíceis e diferentes modos de habitar as cidades. Assim, as galerias
propostas pelo arquiteto autor do projeto, ilustração 99, que eram o modo de entrar
nos respetivos apartamentos, deixam de funcionar e grande parte encontram-se
fechadas. Os habitantes deixam de manter relações de proximidade com os seus
vizinhos, e os espaços atribuídos pelo arquiteto como espaço público nas galerias
passam a ser apropriados por cada um dos habitantes.

Ilustração 99 – Conjunto habitacional demostrando o fechamento
da maioria do corredor na fachada (Ilustração nossa, 2018).

Ilustração 100 – Fachada oposta ao do corredor de acesso aos
apartamentos (Ilustração nossa, 2018).

Entende-se que a vivência neste espaço na atualidade modificou-se bastante,
essencialmente pelo uso das galerias, que foram pensadas de modo a permitir que as
relações entre os habitantes fossem de proximidade e de partilha, mas que no
contexto de hoje perde o sentido de pequena comunidade, já que, na sua maioria, se
encontram fechadas e delimitadas pelos moradores de cada apartamento. Estes
aspetos originam uma estética exterior bastante diferente da pensada pelo arquiteto
autor do projeto, é visível o clima de desconfiança e de receio que existe nas ruas,
assim torna-se fácil afirmar que se trata de um bairro de caráter social. Todavia em
relação às tipologias, ainda se mantêm a flexibilidade de funções proposta pelo autor
do projeto.

4.4.

CONJUNTO HABITACIONAL DA BOUÇA
4.4.1. FICHA TÉCNICA

Outras designações: Bairro SAAL da Bouça
Autor: Arq. Álvaro Siza Vieira59

Álvaro Joaquim de Melo Siza Vieira (1933 - ) – é um arquiteto e professor português que nasceu em
Matosinhos, Portugal; formou-se na Escola Superior de Belas Artes do Porto em 1955. A sua primeira
obra foi desenvolvida em 1954. Colaborou com Fernando Távora entre 1955 a 1958. Foi professor na
mesma escola onde se formou, foi professor visitante em diversas Universidade, e foi professor na
59
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Data do projeto: 1973
Data da construção: 1975 a 1977 (primeira fase – 56 fogos) e concluído em 2006
(segunda fase – 72 fogos)
Implantação: Rua da Boavista, Porto, Portugal
Vias urbanas: Rua Águas Férreas, rua do Melo e rua Padre Luís Rodrigues
Classificação: Habitação social (2 deles já não o são, tem uma renda mais elevada)
Influências arquitetónicas: movimento moderno, em especial a obra de Bruno Taut

4.4.2. CONTEXTO HISTÓRICO
A doutrina moderna, apresentada nos CIAM e tendo o pensamento de Le Corbusier
como referência, defende uma cidade pensada para o homem ideal, puro, perfeito,
genérico, total ético e moralmente completo, capaz

de viver em espaços

racionalizados, perfeitos e transparentes. Todavia a cidade moderna torna-se num
espaço frio, sem identidade e sem tradição. Assim, enquanto os arquitetos modernos
tentavam encontrar os seus ideais para a cidade moderna, a sociedade da década de
60 não encontrava neste tipo de arquitetura os seus valores individuais (Leitão, 2010,
p. 16-17).
Conforme afirma Maria Margarida de Albuquerque Leitão, “No dia 25 de Abril de 1974,
quinta-feira, deu-se o golpe militar que pôs termo a 48 anos de regime autoritário e
ditatorial […]”, é esta rutura política e social, que formou as condições necessárias
para a reformulação das políticas urbanísticas. Tanto que se originou um ambiente de
transformação, uma nova maneira de estar, e uma sociedade consciente das novas
liberdades e direitos de expressão e de igualdade, que requeria melhores condições
de trabalho e de habitação. Assim, as classes mais desfavorecidas sustentam a
esperança de uma mudança radical nas suas vidas, que tardava em aparecer. Numa
primeira fase, instalam-se em qualquer tipo de fogos inabitados, construídos, em
construção ou devolutos, ou até edifícios não destinados a habitação como fábricas
(Leitão, 2010, p. 58-59).
Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto até 2003. Desenvolveu diversos projetos tanto a nível
nacional, como a Casa de Chá da Boa Nova, Leça da Palmeira, a Faculdade de Arquitetura da
Universidade do Porto, o Museu de Artes Contemporânea de Serralves no Porto, entre muitos outros; e a
nível internacional como Plano de Recuperação da zona 5 de Schliderswij, na Holanda, o Centro
Meteorológico da Villa Olímpica de Barcelona, o Museu de Arte Contemporânea da Galiza, ambos em
Espanha. Sendo considerado o arquiteto português mais influente e com mais prestígio internacional
(Pereira, 2008).
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[…] O SAAL60, Serviço de Apoio Ambulatório Local, nasce assim a 6 de Agosto de
1974, alguns meses apenas após a Revolução de Abril, com a promulgação do decreto
de lei criado por Nuno Portas que ratificava um documento anteriormente entregue, a
24 de Julho, por Teotónio Pereira ao FFH. Nesse documento “já estava definido de um
modo claro e sucinto, os objetivos, o âmbito de ação e a orgânica operativa” do SAAL.
Nuno Portas, toma esta iniciativa legislativa dentro das suas funções como secretário
de Estado do II Governo provisório, e no novo documento, apenas especifica e
circunscreve campos, prioridades e competências que tinham ficado em aberto devido
à necessidade de lhe conferir coerência orgânica e credibilidade legal. (Leitão, 2010, p.
64-65)

O programa SAAL apoiava as câmaras municipais em iniciativas de populações com
condições habitacionais precárias a fim de colaborarem nos próprios bairros, partindo
dos próprios moradores a vontade de mudar as suas condições de habitabilidade
através de uma conversa com a equipa técnica (Leitão, 2010, p. 64-65). Este
programa ajudou na melhoria das condições das habitações da população portuguesa,
retirou muitas pessoas das condições degradantes que ainda viviam e organizou ainda
mais a cidade.

Ilustração 101 – Planta de Implantação do Bairro da Bouça
mostrando os cheios e os vazios, autor desconhecido.
([Adaptado a partir de:] Leitão, 2010, p. 107).

Ilustração 102 – Esboço do Bairro da Bouça, Álvaro Siza Vieira.
([Adaptado a partir de:] Leitão, 2010, p. 107).

4.4.3. CONTEXTO URBANO
O Porto através do processo SAAL/Norte iniciou 33 operações, entre elas o Bairro da
Bouça. Apesar de ser um projeto iniciado antes do início do processo SAAL, foi
encomendado pelo Fundo de Fomento de Habitação para uma habitação subsidiada
da classe média, tinha todo o sentido integrar este projeto no programa. As equipas
técnicas perceberem que era essencial começar a construir, assim, depois dos
residentes locais, que viviam em condições precárias, organizarem a Comissão de
Moradores o projeto começou a ser desenvolvido pelo SAAL (Leitão, 2010, p. 99-103).

Serviço de Apoio Ambulatório Local (SAAL) – aparece em 1974 devido à Revolução como um
sistema alternativo de promoção pública, como uma iniciativa inovadora no âmbito das políticas de
habitação, apresentando um programa inovador, e tendo como principal objetivo a melhoria significativa
na forma de habitar.
60
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Ilustração 103 – Bairro da Bouça em construção, autor desconhecido. ([Adaptado a partir de:] Leitão, 2010, p. 99).

4.4.4. TIPOLOGIA
O Bairro da Bouça desenvolve-se perpendicularmente ao muro pré-existente que se
encontra entre o conjunto e as linhas ferroviárias, desenvolvendo quatro blocos
paralelepipédicos e lineares, e pátios longitudinais, com larguras entre 16 e 18 metros,
encontram encerrados a norte, por “[…] um muro acústico e de suporte, tirou todo o
barulho do metro e do comboio […]”, segundo testemunho de um morador (Pinto,
2016, 31:46), mas abertos para o resto da cidade, mantendo a ideia de “ilha” presente.
Cada bloco é composto por quatro pisos, que consistem em dois duplex sobrepostos,
os dois com acesso pelo pátio exterior, um de forma direta e outro através de uma
galeria (Leitão, 2010, p. 106-107).
“[…] As habitações duplex constituem a unidade de módulo de cada um dos blocos,
sendo o T3 a unidade habitacional tipo do bairro mas podendo variar entre o T2 e o T5.
Salvo algumas exceções, cada apartamento tem uma área total de cerca de 96m 2,
modulado segundo três quadrados de 4x4m. […]” (Leitão, 2010, p. 108-109)

Na ilustração 104 e 105, é visível a organização do duplex inferior que tem entrada no
piso 1, onde se desenvolve a área de entrada, a de lavandaria, a da cozinha, a da sala
e o de um quarto, ou seja, zonas de caráter mais coletivo; já no piso 0, desenvolve-se
um corredor de distribuição, uma instalação sanitária, e mais dois quartos, ou seja,
zonas de caráter privado. Já a organização do duplex superior é invertida, sendo que o
piso de entrada é o piso 2, de caráter coletivo, e o dos quartos é o piso 3, de caráter
privado (Leitão, 2010, p. 108-109).
É necessário acrescentar que não existem elevadores, já que são somente dois
apartamentos por piso, e que, mais tarde, surge a necessidade de adicionar garagens
e arrumos aos blocos habitacionais.
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Ilustração 104 – Corte longitudinal de dois apartamentos
duplex, autor desconhecido. ([Adaptado a partir de:] Leitão,
2010, p. 107).

Ilustração 105 – Planta dos pisos 0 e 1 e dos pisos 2 e 3,
respetivamente, autor desconhecido. ([Adaptado a partir de:] Leitão,
2010, p. 109).

Surgem, também, do lado oposto ao muro equipamentos coletivos e comunitários que
pretendiam melhorar o funcionamento do bairro, através de melhores condições de
serviços e de promover o convívio entre os habitantes, hábitos provenientes das “ilhas”
(Leitão, 2010, p. 110-111).

4.4.5. VIVÊNCIA
“Nós vivíamos numa “ilha” onde o espaço onde vivíamos era mínimo, não havia
privacidade nenhuma, de conversas, de brincadeira, de nada” (Pinto, 2016, 10:46),
este testemunho de um morador do Bairro da Bouça permite entender o contexto em
que estes habitantes viviam anteriormente, num espaço sem condições humanas e
sociais. Assim, este conjunto habitacional encontrava-se “[…] super bem localizado,
era num sítio desenhado por arquiteto que nós admirávamos muito […]” (Pinto, 2016,
3:14), segundo o testemunho de um casal de idosos que vive desde o início da
construção, permitia que os seus habitantes vivessem num espaço preparado, cuidado
e com condições para os seus habitantes.
A escolha do Siza de colocar uma cor avermelhada no último piso, segundo o
arquiteto, era “[…] uma cor usada pelo arquiteto alemão que tinha sido o maior
construtor de habitação social dos anos 30, que era o arquiteto Bruno Taut […]” (Pinto,
2016, 31:03), era uma homenagem ao mesmo já que admirava a sua obra.
Segundo o testemunho de uma moradora:
[…] O pátio é um espaço de sociabilização para o Simão que é aquilo que nos agrada
na cidade, ou seja, temos a oportunidade de viver na cidade com uma noção de
espaço coletivo e de espaço seguro com uma convivência com outras crianças, com
variadas condições que é aquilo que nos agrada mais para a educação dele. […]
(Pinto, 2016, 22:38)
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A noção de uma pequena comunidade que convive e que partilha um mesmo espaço
está presente na obra de Siza, de modo que através do seu desenho dos espaços
pedonais e dos espaços verdes vai originar um sentido de comunidade nos seus
habitantes, que proporciona o convívio entre eles. Nos dias de hoje ainda se mantêm
as boas relações entre vizinhos, conforme o testemunho de um morador, “[…] acho
que há uma postura muito boa de vizinhança […]” (Pinto, 2016, 22:32), vemos
crianças brincando nos pátios, vizinhos conversando, contudo, as pessoas de hoje são
mais inseguras e independentes, o que, em muitos casos, torna complicado a relação
entre vizinhos.
As escadas que encontramos nos pátios são repetidas diversas vezes, a sua imagem
e ritmo é repetido, o que nos remete para um registo de ordem e de repetição. O
próprio Siza afirma que “[…] as casas têm escadas ao primeiro piso que formam uma
espécie de bancada, e a ideia era os miúdos jogarem à bola, etc., e graúdos por vezes
e era uma espécie de bancada para o espetáculo […]” (Pinto, 2016, 19:29), a
repetição das escadas proporciona esta “espécie de bancada”, de um espaço de
observação, de estar, de conversa, de convívio com os vizinhos.
Os espaços interiores dos apartamentos é outro fator a salientar destes blocos de
habitação, segundo uma moradora “[…] o espaço é pequeno mas é muito bem
aproveitado […]” (Pinto, 2016, 2:46), as divisões não eram muito espaçosas mas eram
as necessárias e adequadas para a boa vivência dos seus habitantes. A preocupação
do arquiteto em preservar a privacidade e os espaços de descanso de cada habitante,
é notório neste projeto já que, o próprio arquiteto afirma que “[…] era sala comum com
sala comum e os quartos em cima e no resto-chão, isto por uma questão de barulho
[…]” (Pinto, 2016, 22:01), o que favorece estes blocos ainda nos dias de hoje. Outro
fator essencial nesta obra é a questão da luz natural, que segundo uma moradora
arquiteta “[…] o fator da luz natural comum é muito bem-feito, trás uma grande
qualidade ao espaço […]” (Pinto, 2016, 2:58), apesar do aspeto pequeno dos vãos
apresentados neste projeto, o controlo da luz é realizado de forma minuciosa só como
Siza sabe fazer.
Entende-se que a vivência neste espaço acompanha a evolução dos tempos e
encontra-se consolidada na malha urbana da cidade, uma vez que não foram
alteradas as ideias apresentadas pelo arquiteto autor do projeto. Os espaços de
convívio continuam a ser utilizados pelos moradores, preservando as relações entre a
vizinhança e mantendo a pequena comunidade ativa. Na tipologia destas habitações,
apesar de não existir uma polivalência de funções, a preocupação demonstrada pelo
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arquiteto autor do projeto em separar os espaços de ruído e os espaços de descanso,
é fundamental para a vivência dos dias de hoje, já que criou uma harmonia espacial
protegendo a privacidade de cada habitante do conjunto habitacional.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presente dissertação de mestrado estuda como a habitação coletiva se desenvolve
e progride ao longo dos anos estudados anteriormente.
A fim de entender o desenvolvimento da habitação coletiva, aborda-se a sua evolução
ao longo dos últimos três séculos e um pouco por todo o mundo.
Assim, começamos por abordar a fase da Revolução Industrial, analisando como
alterou as cidades e a sociedade da época com a sua evolução durante o século XVIII
e XIX; depois desta fase tão fundamental para o mundo, passamos para a análise
mais precisa da evolução da habitação coletiva, desde a correção de edifícios de dois
pisos já existentes à concretização de novos edifícios com um maior número de pisos,
tanto na Europa como nos Estados Unidos; e, por último, a análise de alguns edifícios
do final do século XX, em Portugal.
Esta evolução a nível da habitação coletiva e do planeamento urbano é realizada de
forma a encontrar um espaço em que a população possa viver em comunidade, em
que exista partilha e comunicação entre habitantes, e que a vida da população seja
preservada e cuidada através da criação de edifícios pensados para a sociedade de
cada tempo. Esta era a premissa defendida por uma parte dos arquitetos no final do
século XX, contudo esta ideologia foi-se modificando.
De um modo geral, o contraste com os edifícios coletivos de hoje é bastante, sentido
mais diretamente pelas pessoas que sempre viveram a sua vida numa pequena
cidade onde todos se conhecem, a mudança para uma cidade grande foi bastante
distinta. Já que, nos dias de hoje, grande parte dos edifícios é concebido somente
para habitação, o comércio desaparece e os espaços comuns passam a ser só os
corredores e as garagens. O que leva a que não exista grande relação entre vizinhos,
deixa de existir uma relação de proximidade e passa a existir uma relação fria e
somente cordial, onde ninguém sabe o nome de ninguém, dificultando a vivência em
comunidade.
Esta relação é proporcionada pela falta de preocupação por parte das populações em
manter uma relação com os vizinhos, pelo modo como a sociedade se encontra,
fechada para o mundo real e aberta para o mundo virtual. A sociedade alterou-se,
ficaram de lado as relações diretas com as pessoas e essas relações passaram a
existir não pessoalmente mas através das novas tecnologias. Estes aspetos alteraram
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este tipo de arquitetura, modificaram como o homem circula e habita um determinado
espaço, assim é necessário pensar como esta nova sociedade necessita viver.
Todavia, de um modo particular, e em cada caso de estudo é notável que os espaços
de comércio e serviços em edifícios que, também contêm habitação, funcionem, criase dinamismo na zona e proporciona-se relações sociais e hábitos entre a
comunidade. Esta dinâmica sente-se tanto no exemplo do Bairro S. João de Deus,
apesar da existência de uma porção de espaços estarem inativos, como no exemplo
do Bloco das Águas Livres, que através do piso destinado a escritórios e de montras
para o público, oferecem essa mesma dinâmica espacial e social.
No exemplo do edifício dos Cinco Dedos, não tendo a componente de serviços, a
dinâmica era outra, o arquiteto autor do projeto proporcionou uma relação próxima e
de partilha entre moradores, mas, com o passar dos anos esta dinâmica alterou-se.
Ainda se manteve uma relação de vizinhança e de conhecimento entre si, no entanto
em termos espaciais, verifica-se que os espaços que deviam ser comuns passaram,
ao longo do tempo, a ser apropriados pelos moradores desses mesmos espaços.
Já no Bairro da Bouça, a dinâmica que o arquiteto pretendia ainda hoje se mantêm,
um pouco mais “acanhada” mas existe. Ainda encontramos a partilha de espaços
comuns entre vizinhos, entre a comunidade, encontramos crianças a brincar, pessoas
a conversar e pessoas a passear. É um espaço livre e comum dentro de uma cidade
que funciona e dá qualidade à vida dos seus moradores.
Nestes dois últimos casos temos em comum o caráter social das edificações, apesar
de somente uma parte do Bairro da Bouça ser bairro social, estas edificações são para
um público distinto com hábitos e dinâmicas distintas. No Bairro da Bouça, sendo
meramente metade de caráter social, não é muito sentido já que existe uma harmonia
nos espaços comuns e na sua envolvente, todavia no edifício Cinco Dedos é notável
uma vivência mais complexa e densa do espaço público. Este é um edifício que se
encontra numa zona da cidade com pessoas que têm dificuldades financeiras e, ainda,
é uma zona que necessita de muito trabalho de reabilitação, uma vez que se tornou,
na sua maioria, uma zona exclusivamente de habitação.
Assim, é percetível que a componente de partilha de espaços funciona, de modo
distinto, em todos os casos estudados, mantendo a pequena comunidade viva. No
Bairro S. João de Deus desenvolve-se esta relação através da junção de habitação e
de serviços, e da introdução de espaços verdes e de convívio, ambos no exterior dos
edifícios. No Bloco Habitacional das Águas Livres esta relação é proporcionada,
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também, pela união de espaços de habitação com espaços de serviço, dinamizando a
vivência do interior e do exterior do edifício. O edifício Cinco Dedos somente preserva,
de um modo muito discreto, esta relação nos espaços de convívio no intervalo de cada
edifício, não tendo relações internas fortes. Por último, o Bairro da Bouça que, através
dos seus pátios, continua a oferecer um espaço seguro para a partilha e para a
vivência desta comunidade.
As tipologias habitacionais, também, diferem nos casos estudados. Apresentamos dois
exemplos de uma estrutura mais verticalizada, como o Bloco Habitacional das Águas
Livres, com 12 pisos, e o edifício Cinco Dedos, com 10 pisos. Os outros dois casos
são desenvolvidos em banda, uma vez que se alongam numa porção maior de terreno
que os casos anteriores, como o Bairro S. João de Deus, com 5 pisos, e o Bairro da
Bouça, com 4 pisos. Outro aspeto que difere na sua conceção é a mutação interior dos
espaços, que somente acontece no caso do Bloco Habitacional das Águas Livres e no
edifício Cinco Dedos.
Em suma, entende-se que nem sempre foi possível ao longo das décadas assegurar o
sentido de pequena comunidade independente, no entanto, é necessário ter presente
que esta foi uma realidade utilizada em Portugal e que, apesar do distanciamento e do
modo de viver da sociedade de hoje, funcionou e em alguns casos ainda funciona. No
sentido das tipologias habitacionais, nos dias de hoje, compreende-se a existência de
duas vertentes distintas: a fragmentação e a predefinição de cada espaço interior da
habitação, caraterizado pela separação de cada função e pela determinação de cada
compartimento nas habitações; e a união e a polivalência de cada espaço interno,
explícito pela junção de algumas funções e pela diversidade dessas mesmas funções.
A dissertação foi uma experiência excecional: permitiu a procura de informação em
diversos formatos, como livros, outros trabalhos académicos, artigos de revista e
vídeos, apresentados, utilizados, na bibliografia e nas referências; impulsionou o
desejo de viajar na procura de um melhor entendimento do estudado, como a
curiosidade e a ambição, que foi aumentando, pela visita à Unité d’Habitation de
Marsella de Le Corbusier; proporcionou um melhor entendimento das cidades já
visitadas previamente a esta dissertação; permitiu a visita a cada um dos casos
estudados, no sentido de entender o que de fato se viveu e que se vive hoje em dia; e
por último, foi cativante e levantou questões futuras para a criação da prática de
projeto em arquitetura.
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