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APRESENTAÇÃO

Habitação mínima flexível como solução
habitacional para a Geração Y

Diogo Baêta Neves dos Anjos
A Geração Y, também apelidada de Millennials, constitui um vasto grupo demográfico
com necessidades muito específicas e criteriosas. Por conseguinte, importa perceber o
que procuram estes indivíduos quando lhes surge a necessidade de escolher uma
habitação, a fim de se encontrar estratégias adaptadas às suas exigências.
Caracterizada como a primeira geração de “nativos” digitais, apresenta um perfil de
consumismo distinto das anteriores gerações, proveniente de uma crise económica à
escala global e uma desadequação entre uma formação altamente qualificada e o
mercado de trabalho precário. Por estes motivos, assume valores mais focados na
experiência e menos no lado material. Como tal, os Millennials tendem para a gestão
regrada das poupanças direccionando as suas opções para escolhas onde a
versatilidade e a sustentabilidade ocupam lugares chave.
No caso da escolha da habitação, tendem a perspectivar a mobilidade, valorizando e
optando por espaços arrendados, partilhados, ao invés de adquirir casa e assumir
contratos prolongados com instituições bancárias. Quando decidem instalar-se,
preferem espaços mais reduzidos, com plantas abertas e poucas divisões, porém de
grande flexibilidade, que proporcionem condições adaptadas ao trabalho e ao lazer,
desta forma, conseguem conciliar uma série de factores que lhes facultem maior
equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. A questão da localização das habitações
surge, também, como uma prioridade, passando a ser valorizada a acessibilidade aos
transportes públicos ou a deslocação pedonal rápida e segura.
A Geração Y e as suas necessidades habitacionais, manifestam-se, actualmente, como
um constante desafio à disciplina de Arquitectura, portanto é vital criar estratégias de
inovação e visão futura que projectem ambientes que reflictam a sua individualidade.
Palavras-chave: Geração Y, Movimento Moderno, habitação mínima, organização do
espaço, flexibilidade, multifuncionalidade.

PRESENTATION

Flexible minimum dwelling as a housing
solution for Generation Y

Diogo Baêta Neves dos Anjos
Generation Y, also known as Millennials, constitute a large demographic group with very
specific and discerning needs. Therefore, it is important to understand what these
individuals search for when choosing a home in order to find solutions that fit their
requirements.
Characterised as the first generation of “digital natives”, this group presents a different
consumer profile from the previous generation, influenced by the global economic crisis
and the disparity between being highly qualified yet encountering a precarious work-life.
For these reasons, there values have become more focused on the experience and less
on the materialistic. As such, Millennials tend to rigorously manage their savings and are
more motivated by values such as versatility and sustainability.
Relating to their choice of housing, this group tend to perceive mobility, valuing and
opting for rented and shared spaces, instead of buying a house and take on longer
contracts provided by lenders. When deciding to move, they prefer small spaces with
open plan areas and fewer rooms. These spaces allow greater flexibility that can adapt
for work and leisure, therefore facilitating a better work-life balance. The issue of housing
location is also seen as a priority when considering accessibility to public transportation
and a desire to move quickly and safely when travelling by foot.
Generation Y and their current housing needs pose a constant architectural challenge,
therefore, it is vital to create innovative strategies and a future vision that allows these
environments to reflect its inhabitant’s individuality.
Keywords: Generation Y, Modern Movement, minimum dwelling, space organisation,
flexibility, multifunctionality.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES
Ilustração 1 - A aparição da indústria na paisagem inglesa, pintura de 1775. (Benevolo,
1993, p. 550). ............................................................................................................. 23
Ilustração 2 - Trecho de Regent Street, perto de Piccadilly Circus. (Benevolo, 1993, p.
557). ........................................................................................................................... 25
Ilustração 3 - Uma rua de um bairro pobre de Londres (Dudley Street), gravura de
Gustave Doré de 1872. (Benevolo, 1993, p. 560). ...................................................... 25
Ilustração 4 - A aldeia a ser construída em Harmony, em Indiana, por iniciativa de
Robert Owen; gravura publicada em 1825. (Benevolo, 1993, p. 568). ........................ 27
Ilustração 5 - Falanstério, a comunidade ideal proposta por Charles Fourier.
(Rodríguez, 2016). ...................................................................................................... 28
Ilustração 6 - O Falanstério, na interpretação do jornalista americano Albert Brisbane.
A/O – Jardins Internos; E – Entrada Principal; P – Pátio; S/X/Y/Z – Edifícios de Apoio;
(Benevolo, 1993, p. 569). ............................................................................................ 29
Ilustração 7 - O pátio de vidro do Familistério de Guise. (Peccadille, 2016). ............. 29
Ilustração 8 - Péronne durante a batalha do Somme, 1916. ([Adaptado a partir de:]
Nelson, 2017). ............................................................................................................ 31
Ilustração 9 - Majolikahaus, Otto Wagner, 1899. (Sveiven, 2011).............................. 34
Ilustração 10 - Casa Milà, Antoní Gaudí. 1912. (Molloy, 2016). ................................. 34
Ilustração 11 – Villa Savoye, Le Corbusier, 1929. (Kroll, 2010). ................................ 35
Ilustração 12 - Chaleira eléctrica para a AEG, Peter Behrens, 1909. ([Adaptado a partir
de:] Collar, 2012). ....................................................................................................... 39
Ilustração 13 – Maquete do bairro de Weissenhofsiedlung, 1927. (Heitlinger, 2011). 40
Ilustração 14 – Vista geral do bairro de Weissenhofsiedlung, exibido num postal de
1927. (Open IBA Editorial Team, 2019). ..................................................................... 41
Ilustração 15 - Double House, Le Corbusier e Pierre Jeanneret, 1927. (bubba of the
bubbles, 2016). ........................................................................................................... 42
Ilustração 16 – Cadeira cantilever de Mies van der Rohe. (Knoll, 2019). ................... 43
Ilustração 17 – Mobiliário de cozinha projectado por Pieter Oud. (Museum of New
Zealand, 1933)............................................................................................................ 43
Ilustração 18 – Mobiliário da Casa 15 do projecto Double House, Le Corbusier and
Pierre Jeanneret, 1927. (Wolfe, 2015). ....................................................................... 43
Ilustração 19 - Congresso Constituinte (CIAM I), La Sarraz, 1928. (The Open University,
2001). ......................................................................................................................... 44
Ilustração 20 - Um dos exemplos de plano urbano para o distrito de Pendrecht (1949)
da autoria de Jaap Bakema. Modelo de unidade habitacional formada por um grupo de
90 moradias. (Fabrizi, 2018). ...................................................................................... 46
Ilustração 21 - Projecto para o complexo de Golden Lane em Londres, da autoria dos
Smithson (1952). Modelo urbano com a sua rede de percursos para peões. (Benevolo,
1985, p. 18). ............................................................................................................... 46
Ilustração 22 - Capa do livro Die Wohnung für das Existenzminimum, 1930. (Mumford,
2002, p. 43). ............................................................................................................... 48

Ilustração 23 – Exposição do congresso “The Minimum Dwelling Unit”, Frankfurt, 1929.
(Museum of Design, 1930). ......................................................................................... 50
Ilustração 24 – Projecto habitacional desenvolvido em Frankfurt por Ernst May, 1929.
(Baukultur, 2017). ....................................................................................................... 51
Ilustração 25 - “Cozinha de Frankfurt”, Margarete Schütte-Lihotzky, 1926. (Kinchin,
2008). ......................................................................................................................... 51
Ilustração 26 – Arquitecto e urbanista Charles-Edouard Jeanneret, mais conhecido por
Le Corbusier. (Walter, 2014). ...................................................................................... 53
Ilustração 27 - Sistema Dom-ino, 1914. (McGuirk, 2014). ......................................... 54
Ilustração 28 - Maison Citrohän, 1920. (Gardinetti, 2016). ......................................... 54
Ilustração 29 - Unidade de Habitação de Marselha, 1947. (Kozlowski, 1997). ........... 56
Ilustração 30 - Sistema Modulor, Le Corbusier, 1948. (Colin, 2010). ......................... 57
Ilustração 31 - Capela de Notre-Dâme du Haut, Ronchamp, 1955. (Fracalossi, 2012).
................................................................................................................................... 58
Ilustração 32 - Mosteiro de Sainte-Marie de la Tourette, Lyon, 1959. (Souza, 2013). 58
Ilustração 33 - Projecto Capital de Chandigarh, Índia, 1965. (Fiederer, 2017). .......... 58
Ilustração 34 - Il Monumento Continuo, Superstudio, New York, 1969. (Stavrou, 2016).
................................................................................................................................... 59
Ilustração 35 - Rooftop Remodeling Falkestrasse, Coop Himmelb(l)au, Vienna, 19831988. (Coop Himmelb(l)au, 2019). .............................................................................. 59
Ilustração 36 – Projecto Walking City, Ron Herron, 1964. (Frampton, 2003, p. 342). 60
Ilustração 37 – Cúpula geodésica de Fuller erguida sobre Manhattan, 1962. (Perez,
2011). ......................................................................................................................... 61
Ilustração 38 – Planta da cápsula “Living Pod”, David Greene, 1966. (Shuppankai,
1999, p. 52). ............................................................................................................... 61
Ilustração 39 – Axonometria do projecto “Capsule”, Warren Chalk, 1964. (Cook, 1967,
p. 58). ......................................................................................................................... 61
Ilustração 40 – Corte representativo do projecto “Suitaloon”, Michael Webb, 1966.
(Tagliari e Florio, 2017). .............................................................................................. 61
Ilustração 41 – Nagakin Capsule Tower, Kisho Kurokawa, 1972. (Darijo, 2016)........ 62
Ilustração 42 – Axonometria de cápsula pré-fabricada, Nagakin Capsule Tower. (Helm,
2017). ......................................................................................................................... 62
Ilustração 43 – Maquete da Marine City, Kiyonori Kikutake, 1963. (Benavides, 2011).
................................................................................................................................... 63
Ilustração 44 – Sky House, Kiyonori Kikutake, 1958. (Landazuri, 2016). ................... 63
Ilustração 45 – Millennials, a geração altamente tecnológica. (Universia Portugal,
2017). ......................................................................................................................... 65
Ilustração 46 – Espaço de cowork em Lisboa, Second Home, 2016. (Lorenz, 2018). 66
Ilustração 47 – Equilibro entre a vida pessoal e profissional. (Carvalho, 2016).......... 68
Ilustração 48 – Millennials e o mercado imobiliário. (Idealista Editorial Team, 2015). 69
Ilustração 49 – Casa Yojigen Poketto, Elli, Madrid, 2017. (Basulto, 2017). ................ 71
Ilustração 50 – Wall-Less House, Shigeru Ban, 1997. (Craven, 2017). ..................... 74

Ilustração 51 – Casa em Naka-Ikegami, Tomoyuki Utsumi, 2000. (Aaron, 2017). ..... 75
Ilustração 52 – Evolução do apartamento metamórfico, Gary Chang, 1976-2006.
(Admin, 2011). ............................................................................................................ 76
Ilustração 53 – Casa Guerrero, Alberto Campo Baeza, 2005. (Helm, 2011). ............. 78
Ilustração 54 – Apartamento metamórfico, Gary Chang, 2006. (Menocal, 2013). ...... 80
Ilustração 55 – Apartamento metamórfico, Gary Chang, 2006. (Menocal, 2013). ...... 82
Ilustração 56 – A casa tradicional japonesa. (Aline, 2016). ........................................ 83
Ilustração 57 - Projecto português Closet House do atelier Consexto, 2010. (Basulto,
2014). ......................................................................................................................... 84
Ilustração 58 – Móveis “Patente”, New Haven Folding Chair Company, 1873. (Batley,
2012). ......................................................................................................................... 85
Ilustração 59 - Cozinha Rotativa, Compact Concepts. (Mike, 2009). ......................... 87
Ilustração 60 – Transformação de um sofá num beliche, Gemini, Resource Furniture.
(Resource Furniture Editorial Team, 2019). ................................................................ 87
Ilustração 61 – Mesa/Consola extensível, Goliath, Resource Furniture. (Resource
Furniture Editorial Team, 2019). ................................................................................. 88
Ilustração 62 – Total Furnishing Unit, Joe Colombo, 1969. (Alter, 2008). .................. 88
Ilustração 63 – Dormitório Tsukiji H, Yuichi Yoshida & Associates, Tóquio, 2013.
(Basulto, 2014). .......................................................................................................... 89
Ilustração 64 - Casa HB6B, Karin Matz, Estocolmo, 2013. (Basulto, 2014). .............. 89
Ilustração 65 – Possibilidades de abertura de móveis, Häfele. (Basulto, 2014). ........ 90
Ilustração 66 - Fujigaoka M, Sinato, Yokohama, 2014. (Basulto, 2014). .................... 90
Ilustração 67 – Prateleiras basculantes, Häfele. (Basulto, 2018). .............................. 91
Ilustração 68 – Gavetas com formato engenhoso, Häfele. (Basulto, 2018)................ 91
Ilustração 69 – Arrumação oculta no chão da cozinha da Casa Nakaikegami, Milligram
Studio, 2000. (National Geographic, 2008). ................................................................ 92
Ilustração 70 – Raval Hideout, Eva Cotman, Barcelona, 2013. (Basulto, 2013). ........ 92
Ilustração 71 – Ztudio, MFRMGR, Warsaw, 2016. (Basulto, 2016). ........................... 93
Ilustração 72 - COBS Year-Round Micro Cabins, Colorado Building Workshop,
Leadville, 2016. (Basulto, 2016). ................................................................................. 93
Ilustração 73 - End the Roc, Nook Architects, Barcelona 2017. (Basulto, 2017). ....... 94
Ilustração 74 – Planeamento do projecto Life Edited, 2009. (Dirksen, 2012). ............ 95
Ilustração 75 – Proposta de Catalin Sandu e Adrian Iancu, 2009. (Mitchell, 2012). ... 96
Ilustração 76 – Mesa de jantar, aberta, pronta a receber até 10 pessoas. (Doge, 2015).
................................................................................................................................... 97
Ilustração 77 – Divisão entre os dois quartos. (Doge, 2015). ..................................... 97
Ilustração 78 – Cozinha minimalista. (Doge, 2015). ................................................... 98
Ilustração 79 – Separação da sanita com o resto da casa de banho. (Doge, 2015). . 98
Ilustração 80 – Maria Jose e Enrique. (Williams, 2015). .......................................... 100
Ilustração 81 – Rotação de parede. (Williams, 2015)............................................... 100

Ilustração 82 – Layout 1 e 2. (Williams, 2015). ........................................................ 101

LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E ACRÓNIMOS
CIAM SAD -

Congresso Internacional de Arquitectura Moderna
Seasonal Affective Disorder

SUMÁRIO
1. Introdução .............................................................................................................. 19
1.1. Enquadramento ............................................................................................... 19
1.2. Objectivos ....................................................................................................... 20
1.3. Metodologia ..................................................................................................... 20
1.4. Estrutura.......................................................................................................... 21
2. Enquadramento Histórico ....................................................................................... 23
2.1. A Habitação na Revolução Industrial ............................................................... 23
2.2. A Habitação no Pós-Guerra............................................................................. 30
2.3. O Movimento Moderno .................................................................................... 33
2.3.1. Deutscher Werkbund ................................................................................ 38
2.3.2. CIAM ........................................................................................................ 44
2.3.2.1. CIAM II (Existenzminimum)................................................................ 48
2.3.3. Le Corbusier como pioneiro na concretização da habitação mínima ........ 52
2.4. Os Projectos Experimentais das décadas de 60 e 70 ...................................... 58
3. A Geração Y........................................................................................................... 65
3.1. O que os distingue........................................................................................... 65
3.2. O que procuram numa habitação .................................................................... 69
4. Projectar pequenas habitações .............................................................................. 73
4.1. Organização do espaço................................................................................... 73
4.2. Luz natural ...................................................................................................... 78
4.3. Flexibilidade e multifuncionalidade interior ...................................................... 81
4.4. Mobiliário e Equipamento funcional e compacto .............................................. 85
4.5. Técnicas de arrumação ................................................................................... 89
5. Casos de estudo .................................................................................................... 95
5.1. Apartamento Life Edited .................................................................................. 95
5.2. Casa MJE........................................................................................................ 99
6. Considerações Finais ........................................................................................... 103
Referências .............................................................................................................. 109

Habitação mínima flexível como solução habitacional para a Geração Y

1. INTRODUÇÃO1
1.1. ENQUADRAMENTO
Nascida na década de 80, do século XX, a Geração Y, também apelidada de Millennials,
caracterizou-se como a primeira geração que, paralelamente (lado a lado), acompanhou
o desenvolvimento da globalização e da tecnologia, como os computadores, a internet,
a tv por cabo e os videojogos.
Como resultado, esses factores acabaram por se tornar uma grande influência no seu
desenvolvimento enquanto indivíduos, o que acabou por originar determinadas
características no seu comportamento e modo de vida, que se converteram em
vivências e estilos de vida exclusivos desta geração.
Os Millennials vão contra toda a corrente, são determinados e aspiram a experiências
muito diferentes das dos seus antepassados. Exemplo disso, é o facto de não terem o
menor interesse no casamento, esperam mais tempo para ter filhos ou simplesmente
decidem não os ter. O foco deles está na obtenção de sucesso na carreira e no desejo
de conciliar a vida pessoal com a profissional. A justificação para tal, está no seu espírito
autónomo que surgiu durante a suas infâncias, onde foram criados num ambiente de
valorização e mais privilegiados que os seus antecessores, como tal adquiriram uma
auto-estima que os catapulta para irem à conquista dos seus objectivos.
Consequentemente, começam a manifestar desejos de novas dinâmicas habitacionais,
fruto dos seus comportamentos e hábitos, que redefinem a arquitectura e os seus modos
de habitar, uma vez que procuram pequenos e modernos apartamentos, multifuncionais
e minimalistas, transformando e utilizando o espaço para diferentes actividades
abrangendo, assim, novas e inovadoras formas de habitação.
Surge, portanto, uma tendência no mercado imobiliário e uma nova realidade
habitacional que tem de ser abordada pela disciplina de arquitectura, pois existe um
reconhecimento da rigidez funcional no programa da habitação contemporâneo, que
tem de levar à consequente apresentação de soluções arquitectónicas cuja estratégia
de intervenção preconiza a simplificação e inovação ao nível projectual, de modo a
darem resposta à criação de espaços que disponham de uma multiplicidade de usos e
modos de habitar e que interpretem as necessidades exigidas por esta geração.

1

A dissertação de mestrado foi escrita tendo por base a antiga ortografia.
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1.2. OBJECTIVOS
Devido às recentes transformações implementadas pelos Millennials, a necessidade de
uma revisão dos processos de concepção da habitação verifica-se como prioritário, uma
vez que se comprova uma rejeição das habitações por parte desta geração,
constituindo-se assim, uma ruptura com os modelos tradicionais e os actualmente em
vigor.
Perante essa realidade, considerar os hábitos e comportamentos dos Millennials como
características definidoras do futuro do espaço de habitação, leva-nos a interpretar as
suas necessidades e exigências e a compreender as suas formas de habitar, permitindo
assim, dar resposta às premissas existentes na definição do espaço doméstico.
Desta forma, pretende-se demonstrar que a arquitectura se pode comportar mais como
um processo natural, como um organismo ou um objecto dinâmico, cuja forma deve
proporcionar a mesma continuidade e capacidade de adaptação e transformação, tal
como a Natureza, e não como algo estático, longe da dinâmica e da mutabilidade dos
próprios comportamentos humanos ou das suas necessidades.
Interessa-nos, portanto, encontrar métodos alternativos de concepção e optimização
que possam dar resposta ao problema da rigidez funcional, com soluções que permitam
uma melhor produção, reformulação e rentabilização do espaço doméstico, associando
diversos usos que potenciam uma relação de qualidade, possibilitando aos Millennials
continuar a viver no centro das cidades, num contexto de proximidade a serviços,
escolas, acção social e cultural, simultaneamente, garantindo a desejada ideia de lar e
qualidade de vida.
A economia é uma condição transversal a todo o trabalho apresentado, incluindo os
“case studies”, e não pretendemos nem é o nosso objectivo fazer um estudo exaustivo
da economia na arquitectura, tendo em conta as contingências em relação ao tempo
disponível, a síntese que o trabalho requer e as habilitações necessárias para tal. A
análise aqui efectuada é na óptica do arquitecto, cujos projectos e suas limitações são
superadas, produzindo-se o espaço mínimo como um exercício da máxima eficácia.

1.3. METODOLOGIA
A realização desta dissertação assenta numa pesquisa bibliográfica que se desenrola
numa sequência de pontos estruturados cronologicamente, estabelecendo-se uma
relação temática, suportada teoricamente no fim, com a análise de dois casos de estudo.
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Iniciando-se no segundo ponto, apresentamos o trabalho num contexto histórico
centrado nos movimentos arquitectónicos observados no universo europeu, onde se
revela em que condições surgiram as primeiras ideias habitacionais e em que
conjunturas se desencadeou a sua evolução dando lugar ao conceito “habitação
mínima”.
Seguindo este raciocínio, referenciamos, posteriormente, a sua teoria, produção e
concretização durante o século XX e complementamos com uma síntese histórica dos
movimentos arquitectónicos e os arquitectos que mais sobressaíram nessa temática, de
modo a entender os contextos, as ideias e os resultados dessas investigações.
Acompanhando o seu desenvolvimento, são apresentados alguns dos projectos mais
importantes da época, que servem de referência para os arquitectos contemporâneos
que manifestam o seu interesse neste tema.
De seguida, indo ao encontro das transformações implementadas pela Geração Y,
procura-se expor aspectos que os caracterizam, de forma a entender a escolha e suas
vantagens do espaço mínimo habitacional, em relação à realidade da sociedade actual.
Posteriormente, de forma a se adaptar a habitação a esta geração, foi feita uma
investigação com o objectivo de conhecer o que foi recentemente feito e evidenciam-se
soluções desenvolvidas por diferentes arquitectos, com o intuito de solucionar
obstáculos da habitação mínima, enquadrando técnicas efectivas para o seu sucesso
enquanto projecto.
Por fim, apresentam-se dois casos de estudo, que reforçam esta dissertação,
seleccionados por serem excelentes exemplos sobre habitação mínima e a existência,
entre eles, de uma relação conceptual e construtiva de certos paradigmas
arquitectónicos: o projecto em Soho, do atelier Life Edited, que trata de questões
intrínsecas ao conceito de habitação mínima, conjugando a reabilitação num dos
contextos mais populosos do mundo, a cidade de Nova Iorque e o projecto MJE House,
do atelier PKMN Architectures, que também incide nos mesmos parâmetros
anteriormente apresentados, mas o seu valor advém da forma dinâmica como responde
à questão.

1.4. ESTRUTURA
A organização temática desta dissertação está estruturada em seis pontos que
permitem um aprofundamento e uma melhor compreensão do trabalho realizado.
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O primeiro ponto está atribuído à Introdução, onde se sintetiza e justifica a escolha do
tema e a sua organização.
O segundo ponto, refere o levantamento bibliográfico efectuado sobre o tema “habitação
mínima”, sua origem e desenvolvimento até aos anos 70. Esta evolução, ao longo dos
séculos, cruza-se com diversos acontecimentos históricos e movimentos artísticos
observados no universo europeu e japonês, onde são definidos como um exemplo e
uma solução a seguir na abordagem habitacional dos Millennials.
No terceiro ponto é abordada a Geração Y, de forma a compreendê-la enquanto
indivíduos na sociedade, e o seu impacto no contexto habitacional, aprofundando
questões programáticas e projectuais, relevantes.
No quarto ponto são analisadas questões que levam a projectar pequenas habitações,
como resposta às necessidades exigidas anteriormente.
No quinto ponto, são analisados dois casos de estudo recentes, seleccionados por
manifestarem em comum uma relação conceptual e construtiva de certos paradigmas
arquitectónicos, que exploram o tema “espaço mínimo”, apresentando soluções
espaciais inovadoras e revelando resultados teóricos e interligados com o apresentado
nos pontos anteriores.
Por último, no sexto ponto, reflecte-se toda a investigação e pesquisa bibliográfica,
sobre o tema da dissertação, na busca de soluções tipológicas que relacionem o espaço
habitacional com a Geração Y.
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2. ENQUADRAMENTO HISTÓRICO
2.1. A HABITAÇÃO NA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL
Com origem em Inglaterra na segunda metade do século XVIII e enquadrada entre as
passagens fundamentais da história humana, a Revolução Neolítica2 e a Revolução
Urbana3, a Revolução Industrial estabeleceu-se com o surgimento da mecanização dos
sistemas de produção. A sua aplicação associada a transformações sociais, culturais,
económicas e técnicas, dá início a um desenvolvimento sem precedentes, originando
mudanças no curso da história da civilização humana.

Ilustração 1 - A aparição da indústria na paisagem inglesa, pintura de
1775. (Benevolo, 1993, p. 550).

Tudo se inicia com o aparecimento de uma série de novos processos mecânicos,
auxiliados por energias naturais que assentavam no funcionamento de mecanismos
simples, como a roda hidráulica ou os moinhos de vento. Estes processos apresentados
à produção doméstica, pensados essencialmente para satisfazer as necessidades dos
próprios produtores, dão início a uma nova realidade, levando estes pequenos grupos
de pessoas a passarem a produzir com o objectivo de entrar no ciclo de mercado e a
tirarem rendimento do seu trabalho, tornando-se pequenos empresários. Mas no final
do século XVIII, esta realidade vira revolução. O desenvolvimento tecnológico revela a
máquina a vapor, a máquina de fiação e a máquina de tecelagem, levando a sua
aplicação a dar início a uma reforma que conduz muitas oficinas a transformarem-se em
2

Também chamada de Revolução Agrícola, marcou a transição da história da humanidade com a
passagem de pequenos grupos nómadas caçadores-colectores para grandes colónias agrícolas, revelando
a civilização primitiva. (History.com Editors, 2018)
3 Processo que levou as sociedades agrícolas a se desenvolveram em sociedades urbanas politicamente,
socialmente e economicamente complexas. (The Editors of Encyclopaedia Britannica, 2016a)
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grandes fábricas. Naturalmente, começaram a surgir mudanças que originaram várias
conjunturas e influenciaram a ordem das cidades e do território:
- O aumento da população, consequente da diminuição do índice de mortalidade e seu
distanciamento face ao índice de natalidade;
- A transformação da sociedade numa sociedade urbana, resultante do aumento
demográfico e das transformações de produção, levando ao êxodo dos campos para os
grandes centros industriais;
- O crescimento dos bens e dos serviços produzidos pela agricultura, indústria e
actividades terciárias, decorrente do florescimento tecnológico e desenvolvimento
económico;
- O desenvolvimento dos meios de comunicação, resultando no projecto de estradas,
canais de navegação e ferrovias;
- O edificado como construção efémera incorporada no terreno, passando este a ter a
possibilidade de substituição ao ser possível considerar um terreno edificável um bem
independente, com os seus requisitos económicos;
- A depreciação dos modelos tradicionais de construção, considerados como
permanências do antigo regime. (Benevolo4, 1993, p. 551-552)
Como consequência destas conjunturas, testemunha-se um crescimento imediato das
cidades industriais, resultando numa sequente transformação dos seus núcleos,
passando estes a serem identificados como o centro do novo organismo, formando-se
a seu redor uma nova faixa construída chamada de periferia. Mas com o passar do
tempo, o núcleo com a sua estrutura já formada, envolvendo os seus principais
monumentos (igrejas e palácios), dominadores no panorama da cidade, já não pode
mais valer-se como centro de um aglomerado humano desta dimensão. As ruas são
demasiado estreitas para comportar o aumento do trânsito e as casas são demasiado
pequenas para acomodar, sem contrariedades, uma população tão densa. (Benevolo,
1993, p. 565)
Engrossada pelos seus habitantes, a cidade estende-se: Londres, sem uma cintura de
fortificações a coarctá-la, alarga-se livremente e dilui-se em arrabaldes de marcada
segregação social: o leste é operário, o oeste é aristocrático, burguês, residencial e
arejado. (Rioux, 1972, p. 173)

4

Leonardo Benevolo (1923-2017) – Arquitecto italiano, urbanista e historiador de arquitectura. (Helm, 2017)
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Por conseguinte, as classes abastadas optam por abandonar gradualmente o centro e
estabelecem-se na periferia, levando a que as velhas casas se transformem em
casebres onde se amontoam os pobres e os recém imigrados. Muitos dos edifícios
monumentais da cidade histórica, são abandonados fruto destas revoluções sociais,
acabando por serem divididos em pequenas habitações improvisadas, enquanto as
zonas verdes englobadas no organismo antigo, jardins por trás das casas em fileiras,
são ocupadas por novas construções, casas e barracões industriais.
““[Na cidade velha] as ruas, mesmo as melhores, são estreitas e tortuosas, as casas
sujas, velhas, em ruínas, e o aspecto das ruas laterais é absolutamente horrível […]””
(Engels apud Benevolo, 1993, p. 565)
Ao contrário do núcleo da cidade, na periferia, um território livre sem qualquer
organização, somam-se um número de iniciativas independentes como bairros de luxo,
bairros operários, indústria, depósitos e instalações técnicas, erguendo-se num tecido
compacto, sem a isonomia social e arquitectónica da cidade antiga. As classes não
desejando integrar-se numa sociedade comum, estabelecem-se em diversos bairros de
acordo com o seu status, onde as famílias tendem a viver maioritariamente isoladas.
Esse isolamento torna-se a definição do nível social, com os ricos a habitarem casas
isoladas e os pobres a habitarem casas em fileira ou moradias sobrepostas em edifícios
de vários andares. (Benevolo, 1993, p. 565)

Ilustração 2 - Trecho de Regent Street, perto de Piccadilly
Circus. (Benevolo, 1993, p. 557).

Ilustração 3 - Uma rua de um bairro pobre de Londres
(Dudley Street), gravura de Gustave Doré de 1872.
(Benevolo, 1993, p. 560).

No entanto, a casa do bairro operário revela-se mais sensata se compararmos com a
cabana no campo onde a mesma família vivia. As paredes passam a ser de tijolo em
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vez de madeira e a cobertura passa a ser de ardósia em vez da típica palha. Mas
infelizmente os problemas persistiam, com diversas patologias no planeamento,
construção e sistematização das habitações, não havendo mesmo qualquer
consideração com a posição da propriedade limítrofe. Como consequência, constata-se
uma nova realidade, onde ao longo das ruas correm os esgotos a descoberto, acumulase o lixo, transitam os veículos, circulam as pessoas, brincam as crianças e vagueiam
os animais. Complementando estas contrariedades, os bairros surgem nos lugares mais
inadequados para uma família crescer, perto da indústria e das vias ferroviárias, longe
das zonas verdes e dos serviços do centro da cidade, originando um impacto no ar
respirável, no ruído constante e na poluição dos cursos de água. Emerge, assim, a
cidade liberal, produto da superposição de múltiplas iniciativas públicas e privadas, não
reguladas e não coordenadas, revelando directas repercussões nas classes pobres, que
sofrem mais que as classes ricas os inconvenientes da cidade industrial.
Entretanto, no decorrer destas mudanças, um grupo de homens, politicamente radicais,
promove uma série de diligências sobre as condições de vida nas cidades, mais
especificamente sobre a vida nos bairros operários, levando a opinião pública a
pronunciar-se, reclamando uma intervenção, mas são necessários anos de debates
para se votar na primeira lei sanitária, no Verão de 1848. Esta lei dá início a um novo
modelo na higiene pública das cidades, sendo implementada em diversos estados
europeus, e posteriormente utilizada na segunda metade do século XIX para administrar
a cidade pós-liberal. (Benevolo, 1993, p. 566-567)
“Deste imundo esgoto jorra a maior corrente de actividade humana para fertilizar todo o
mundo. Desta suja sarjeta corre ouro puro. Aqui a humanidade atinge o seu mais
absoluto desenvolvimento e o auge da brutalidade, aqui a civilização opera os seus
milagres e o homem civilizado quase se torna num selvagem.” (A. de Toqueville apud
Hobsbawm, 1985, p. 35)

Como prenúncio dos tempos que se avizinhavam e promovendo o seu desenvolvimento,
a partir de 1815 começam a surgir algumas propostas progressistas, política e
urbanisticamente, com o propósito de mudar a organização social e os seus conjuntos
habitacionais, que implicaram a procura, por parte de arquitectos e urbanistas, de
soluções para alojar a classe operária de uma forma rápida e de custo reduzido. O
dualismo da sociedade tradicional, entre a cidade e o campo, é tido em conta e
interpretado como o paradigma a seguir de modo a se produzir um novo conjunto
habitacional, usando diferentes escalas para criar módulos unitários, e ao mesmo tempo
ter uma vida económica e cultural, auto-suficiente e incrementada. (Benevolo, 1993, p.
567)
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Ilustração 4 - A aldeia a ser construída em Harmony, em Indiana, por iniciativa de Robert Owen; gravura publicada em 1825.
(Benevolo, 1993, p. 568).

Surge assim, o nome Robert Owen (1771-1858)5, um abastado industrial inglês, com o
intuito de criar um projecto que acomoda cerca de 1 200 pessoas num terreno agrícola
de 500 hectares. O espaço central é destinado aos edifícios públicos: cozinha,
restaurante, escola, biblioteca, centro de encontro para adultos e zonas verdes, e o
quadrado exterior é destinado às habitações, sendo três lados reservados para as casas
das famílias com filhos até aos três anos, e o quarto lado reservado para os visitantes,
empregados e a enfermaria. No perímetro exterior, junto ao edifício surgem os jardins
das casas e um anel de ruas que liga o interior ao exterior, conduzindo aos
estabelecimentos industriais, armazéns, lavandaria, cervejaria, moinho, matadouro,
estábulos e edifícios rurais, que se encontram mais afastados do edifício. Os tribunais
com as prisões não são tidos em conta, uma vez que Owen acreditava que a nova
sociedade não necessitava deles.
O projecto apresentado entre 1817 e 1820 ao governo inglês e às autoridades locais,
acabou por não ter sucesso, mas Owen tenta pô-lo em prática por conta própria na
América, em 1825, num terreno em Indiana, surgindo assim a primeira aldeia modelo,
mas mais uma vez não teve o sucesso pretendido e alguns anos depois acabou por
fracassar enquanto proposta progressista. (Benevolo, 1993, 567-568)

5

Industrial e reformador social galês, foi um dos mais influentes defensores do socialismo utópico do início
do século XIX. (Dowd, 2019)
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Ilustração 5 - Falanstério, a comunidade ideal proposta por Charles Fourier. (Rodríguez, 2016).

Igualmente apresentado nessa época é a proposta do escritor Charles Fourier (17721837)6, que publica em França, durante a Restauração, um novo sistema filosófico e
político formado por um grupo de 1 620 pessoas de diferentes classes sociais, chamado
de Falange7. Este projecto, com uma área de implementação de 250 hectares, nasce
de um edifício unitário de habitação, chamado de Falanstério, caracterizado por um
palácio monumental em forma de Ω, como Versailles, com um pátio central e vários
pátios menores. O piso térreo é interrompido pelas passagens para deixar entrar as
carroças, ao passo que no primeiro andar correm as galerias cobertas que põe em
comunicação todos os outros locais, substituindo as ruas. Os adultos são alojados nos
apartamentos do segundo e do terceiro andar, os empregados são concentrados no
mezanino e os hóspedes logo abaixo do telhado. (Benevolo, 1993, p. 568)

6

Socialista utópico francês que defendeu uma organização social baseada no falanstério (comunidade
autónoma de tipo cooperativo). (The Editors of Encyclopaedia Britannica, 2019a)
7 Sistema socialista de cooperação que resulta num lugar que combina famílias com diferentes estatutos
sociais e económicos, recompensando-as e suportando-as, tendo em conta estas três características:
Capital, Trabalho e Talento. Oferecendo cooperação e auto-realização aos seus membros, este lugar é
projectado para acomodar as paixões e talentos de uma pessoa, ao mesmo tempo que une todas as classes
económicas num espaço, consequência da semelhança de interesses. Esta união amigável acabava por
dar lugar à partilha e posteriormente à criação de felicidade e alegria dentro da sociedade. (Shelley, 2008)
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Ilustração 6 - O Falanstério, na interpretação do jornalista americano
Albert Brisbane. A/O – Jardins Internos; E – Entrada Principal; P – Pátio;
S/X/Y/Z – Edifícios de Apoio; (Benevolo, 1993, p. 569).

Este modelo, com o seu programa envolvido, atraíu uma fascinação extraordinária em
muitos países de todo o mundo, levando mesmo à tentativa de pô-lo em prática cerca
de cinquenta vezes, entre 1830 e 1850. Mas foi, em 1859, que um industrial de Guise,
Jean-Baptiste Godin (1817-1888)8, leva este projecto mais avante e projecta para os
seus operários um edifício mais modesto, mas inspirado no Falanstério de Fourier,
chamando-o de Familistério.

Ilustração 7 - O pátio de vidro do Familistério de Guise. (Peccadille, 2016).

8

Trabalhador rural autodidacta, reconhecido como um capitão industrial inovador, um reformista ambicioso
e um construtor notável. Contemporâneo de Karl Marx, dedicou a sua vida a tornar o Familistério um modelo
de uma revolução pacífica. (Vitel, 2019)
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Com acomodações particulares para cada uma das famílias, o edifício revela-se em três
blocos fechados de quatro andares, onde os pátios envolvidos no seu interior, de
tamanho modesto e coberto por vidraças, substituem a típica rua. Os serviços
encontravam-se em edifícios isolados num parque circundante e juntos à enseada de
um rio. O Familistério durou até 1968, e tornou-se um exemplo de sucesso. (Benevolo,
1993, p. 568)
Sabemos que durante este período foram implementadas acções que levaram à
segregação das diversas classes sociais, mas lutando contra estas contrariedades da
sociedade da época, estes dois projectos, realizados na segunda metade do século XIX,
demonstram que o debate político em conformidade com a liberdade individual pode
abrir novas conjunturas na arquitectura, solucionando os problemas habitacionais
existentes na Cidade Industrial.

2.2. A HABITAÇÃO NO PÓS-GUERRA
Com o fim da Primeira Guerra Mundial (1914-1918)9 a Europa mergulhou num estado
de calamidade, expondo profundas transformações no seu cenário político, social e
económico, e um rasto de destruição que se espelhou com a devastação de cidades
inteiras e vastos campos agrícolas, ocasionando um elevado número de perdas
humanas. Nesses quatro anos, graças a posições diversas de um elevado número de
países envolvidos e complementado por um novo tipo de armamento utilizado, originouse um conflito que levou à destruição de alguns dos mais poderosos impérios existentes
e mudou para sempre a história da Europa, deixando esta de ser o grande símbolo da
prosperidade capitalista no mundo.

9

Também conhecida como Grande Guerra ou Guerra das Guerras, foi um conflito internacional que de
1914 a 1918 envolveu grande parte das nações da Europa, juntamente com a Rússia, os Estados Unidos,
o Médio Oriente e outras regiões. Colocou os Impérios Centrais, Alemanha, Áustria-Hungria e Turquia
contra os Aliados, França, Grã-Bretanha, Itália, Japão, Rússia e, a partir de 1917, os Estados Unidos.
Terminou com a derrota dos Impérios Centrais e ficou marcada pelo massacre, carnificina e destruição que
causou. (Royde-Smith e Showalter, 2018)
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Ilustração 8 - Péronne durante a batalha do Somme, 1916. ([Adaptado a partir de:] Nelson, 2017).

Perante estes factos, nas cidades era testemunhado um cenário caótico, reflectindo-se
na habitação, onde o número de edifícios que tinham resistido aos bombardeamentos
não eram suficientes para acolher tamanho número de desalojados, os sobreviventes
da Grande Guerra. Se antes da guerra os problemas associados à habitação eram
recorrentes, com o pós-guerra esta situação agravou-se.
Las destrucciones bélicas […] y, sobre todo, el paro de las actividades productivas
durante la guerra, imponen graves y urgentes problemas de reconstrucción. En todas
partes donde el problema de la vivienda existía ya antes de la guerra, se agudiza todavía
más en la posguerra […]. (Benevolo, 1999, p. 420)

Os efeitos da guerra revelam enormes dissabores na vida quotidiana das populações,
principalmente as envolvidas no conflito, contudo, perante os avanços da
industrialização e mecanização, os governos aproveitam este período para a criação de
novos produtos de qualidade na habitação, visto que, quando as actividades de
construção retomam, já existia um novo estilo de arquitectura. Fundado por vários
arquitectos, este estilo renunciava ao artesanal e decorativo e adapta-se à população
em massa, com as suas superfícies limpas e puras, perfeitamente adequado à produção
industrial e aos materiais desenvolvidos na era industrial: aço, vidro e betão armado.
Exemplo disto é o que se passou na Alemanha do pós-guerra que influenciada pelo
novo estilo, seus métodos de produção e arquitectura industrial da época, iniciou um
processo de implementação de uma política residencial estatal chamada de “moradias
para todos”, onde pela primeira vez na história as famílias beneficiavam de habitação
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própria, sendo um dos direitos fundamentais da Constituição de Weimar10, instituído
pela primeira república na Alemanha de 1919.
Indiscutivelmente, todos os argumentos da lógica estavam do seu lado. O que eles
fizeram tinha de ser feito. O estilo que haviam criado estava claramente de acordo com
a nova situação social e industrial da arquitectura. O século XX – podemos afirmar sem
generalização indevida – é o século das massas e o século da ciência. (Pevsner, 1982,
p. 387)

Todos estes acontecimentos ocorridos, vieram estabelecer um período decisivo para as
teorias artísticas e para os movimentos arquitectónicos, que se consolidaram com o
conflito da Grande Guerra, proporcionando uma maturação intelectual, que aliada à
necessidade urgente de reconstrução, revelou-se determinante na origem do
Movimento Moderno. Posto isto, era de esperar que o novo estilo se pudesse
desenvolver e instalar como afirmação e linha de raciocínio, mas durante a primeira
metade da década de 20 do século XX, não houve qualquer progresso nas direcções
do movimento e seus fundadores, sendo mais tarde justificado pela perda de confiança
na paz e na prosperidade, por parte dos homens que viveram anos em condições
violentas e rudimentares. Estas condições tumultuosas do pós-guerra acabaram por
afastar a arquitectura e o design do Movimento Moderno, acabando por se aproximar
ao Expressionismo11, em certo sentido muito mais próximo da Art Nouveau12. (Pevsner,
1982, p. 388)
O princípio do século XX foi decisivo para a inovação da arquitectura e de todas as
outras formas artísticas. Efectivamente, depois da Primeira Guerra Mundial, viveram-se
momentos de grande euforia e exaltação que transformou a imagem da cidade, e na
qual a arquitectura passou a existir de uma forma objectiva e com a função de servir a
sociedade. Manifesta-se assim, a ideia de que a forma é um factor que depende da
função para a qual o objecto é criado, tornando-se a máxima da arquitectura moderna
do início do século XX.

10

Constituição que governou a Alemanha durante a era da República de Weimar (1919-1933). Esta
declarou a Alemanha como uma república parlamentar democrática, com uma legislatura eleita sob
representação proporcional. Permaneceu em vigor durante toda a era Nazi, de 1933 a 1945. (The Editors
of Encyclopaedia Britannica, 2019m)
11 Movimento artístico surgido na Alemanha, entre 1905 e 1925, como reacção contra o Impressionismo e
o Positivismo dos finais do século XIX. A obra de arte já não representava a realidade objectiva, mas sim o
sentimento do artista, o seu estado emocional e a sua visão do mundo. (Oliveira, 1987, p. 83)
12
Estilo de transição entre o conformismo académico do século XIX e o Movimento Moderno, que cortou
largamente com as imposições do passado no domínio da arquitectura, das belas-artes e das artes
aplicadas. (Oliveira, 1987, p. 163)
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2.3. O MOVIMENTO MODERNO
Nas décadas de transição entre o século XIX e o século XX, as sociedades europeias
viviam um momento particularmente feliz, onde à paz e aparente estabilidade política
acresciam as conquistas do progresso científico, técnico e económico, introduzindo um
clima de optimismo e confiança no futuro e singulares inovações no campo das Artes.
Foi neste clima que se instalou o Movimento Moderno, um movimento cultural e artístico
que atingiu todas as artes e que ficou marcado pela ruptura com a tradição na procura
de novas expressões formais, técnicas e estéticas, que correspondessem ao progresso
e aos novos gostos que as sociedades ocidentais (industriais, capitalistas, burguesas e
consumistas) haviam desenvolvido.
No campo da arquitectura, foi herdeiro da arquitectura industrial do século XIX e gerou
as raízes da ruptura, desenvolvendo tendências inovadoras que orientaram a
arquitectura no pós-Primeira Guerra, reconhecendo a eficácia dos novos materiais e
mantendo uma honestidade construtiva com novos métodos e meios construtivos,
resultantes do contínuo desenvolvimento técnico-científico da época.
Por ordem histórica, as três fases principais do movimento são as seguintes:
- O reconhecimento programático da referida identidade e da ligação fundamental entre
a forma e a função […];
- A formação de uma experiência minoritária capaz de indicar uma alternativa ao
repertório dos estilos históricos […];
- A convergência das forças vanguardistas num movimento unitário, que consiga
influenciar toda a produção construtiva e modificar, no seu todo, o ambiente em que o
homem vive e trabalha, configurando-o à medida do homem […]. (Benevolo, 2007, p.
219-220)

Aplicando critérios cada vez mais racionalistas e funcionalistas, caminhou no sentido da
planta de organização livre, da depuração formal e da desornamentação dos edifícios,
explorando as potencialidades da parede sólida, lisa, sem ornamentação, como símbolo
da nova era da máquina. Inicia-se assim, o primeiro estilo verdadeiramente inovador do
século XIX, que conseguiu conjugar na perfeição as conquistas técnicas e construtivas
da engenharia do seu tempo com as elevadas exigências formais e estéticas dos
arquitectos, procurando responder de forma técnica, racional e funcional ao modo de
vida actual, impondo à construção exigências mais pragmáticas (higiene, luz, ventilação,
conforto), onde o interesse das massas se sobrepunha ao interesse individual.
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Ilustração 9 - Majolikahaus, Otto Wagner, 1899.
(Sveiven, 2011).

Ilustração 10 - Casa Milà, Antoní Gaudí. 1912.
(Molloy, 2016).

Complementando, estas características foram utilizadas indistintamente em várias
tipologias urbanas, como prédios e moradias familiares, hotéis, lojas, edifícios públicos
e administrativos, teatros e museus, igrejas e estações de caminho-de-ferro, mas como
era de prever, tiveram particularidades diversas, conforme os países ou os arquitectos
em que se desenvolveram. Contudo, de um modo geral, foi possível estabelecer duas
tendências:
- A primeira seguiu uma vertente mais racional e foi sobretudo estrutural, geométrica e
funcionalista sem, contudo, abandonar o ornamento, que tratou de forma contida,
planimétrica ou abstractizante;
- A segunda aplicando os novos materiais e os modernos sistemas construtivos, colocou
a tónica na estética ornamental, floreal, naturalista e curvilínea.
Absorvendo esta abordagem progressista a ponto de não correr o risco de retornar às
colunas colossais e ornamentos corpulentos, a Alemanha e a França foram dois países
que acreditavam na possibilidade de uma ressurgência ou mesmo de uma sobrevivência
dos princípios e proporções clássicas, com a eliminação das bases e capitéis dos
pilares, tornando-os uniformemente quadrados, e a eliminação das molduras e cornijas
em torno de portas e janelas, representando estes elementos de uma forma mais
simples e elegante. (Pevsner, 1982, p. 393) Contudo, é importante salientar, que apesar
das semelhanças, o surgimento do modernismo nestes dois países desenvolveu-se de
formas distintas, com características especificas.
Na Alemanha, o fim da Primeira Guerra Mundial, deu início a um processo inflacionário,
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cujo resultado foi a derrocada do mercado imobiliário, originando subvenções e uma
política residencial estatal caracterizadora do século XX. Como resultado, pela primeira
vez na história, o direito a uma casa tornou-se realidade para um grande número de
famílias, um dos direitos fundamentais da Constituição de Weimar, que instituiu a
primeira república na Alemanha em 1919. Com isso, a habitação burguesa do século
XIX, deixa de ser relevante, dando-se agora importância a métodos de produção e obras
de arquitectura derivados da era industrial. A habitação torna-se no tema principal a
estudar pelos arquitectos da época, com a forma e o detalhe a serem trocados pela
estrutura amorfa, levando o funcionalismo a se sobrepor à questão artística e a
desenvolverem experiências industriais como Time-and-Motion Study13, que se traduziu
em plantas que estudavam o uso habitacional de maneira prática e cómoda. Como tal,
em vez da compactação urbana do século XIX, os antigos quarteirões foram
substituídos por blocos soltos, onde as novas habitações, com formas cúbicas e sem
ornamentos, deveriam oferecer certas características, como plantas flexíveis com uma
atmosfera saudável, plena de luz e ventilação. Havia interesse em substituir o
eclectismo arquitectónico, entrosar a arquitectura com a vida diária da sociedade e
empregar novas técnicas e materiais, como forma de garantir o máximo de
liberdade/flexibilidade. (Albuquerque, 2019)

Ilustração 11 – Villa Savoye, Le Corbusier, 1929. (Kroll, 2010).

Enquanto a renovação da arquitectura é estimulada no início do século XX, na Europa

13

Os estudos do tempo e movimento foram conhecimentos usados para avaliar o desempenho industrial
ao analisar o tempo gasto na execução de diferentes movimentos no trabalho ou numa série de trabalhos.
Adoptados em larga escala como meio de melhorar os métodos de trabalho, subdividiram as diferentes
operações de um trabalho em elementos mensuráveis. Tais análises, por sua vez, foram usadas como
auxiliares na padronização do trabalho, na verificação da eficiência de pessoas e equipamentos e na junção
desses dois factores. (The Editors of Encyclopaedia Britannica, 2014b)
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do Norte, por uma questão social e política da habitação de massa, o mesmo não
aconteceu em França, onde a questão da habitação social não é objecto de uma
arquitectura experimental antes de 1930. Durante este período, a arquitectura da “villa”
(residência unifamiliar) da sociedade burguesa, é o sector onde os arquitectos
independentes da ala do ensino académico encontram, de 1890 a 1940, uma actividade
profissional gratificante, capaz de produzir um sucesso real no reconhecimento pela
elite. Todos os outros sectores da arquitectura são mantidos, de uma maneira mais ou
menos completa, por arquitectos afinados com o funcionamento cultural e social de uma
elite formada pela École des Beaux-Arts14, em Paris. Como resultado, a arquitectura de
mansões burguesas, em que as imagens fotográficas da época tornam-se manifestos
de uma arquitectura radical, na realidade mostram uma arquitectura com critérios de
luxo, exibindo qualidade/raridade dos materiais e limitações funcionais, que se opõe à
afirmação de uma modernidade “maquinista”. No início dos anos 30, surge um
desinteresse desta arquitectura e começa-se a dar atenção e valor à investigação, por
parte da elite formada pela École des Beaux-Arts, no estudo do Movimento Moderno.
Esse reconhecimento surge com a imposição de figuras arquitecturais inéditas (pilotis,
tecto-terraço, etc.) e a organização dos espaços internos habitacionais. Esta nova
arquitectura não depende mais das regras clássicas, ela está interligada com as
transformações das artes visuais (pintura abstracta, fotografia e cinema), assimilando
formas e cores provenientes da vanguarda pictórica dos artistas do grupo De Stijl15 e,
também, a visão dos espaços desejáveis definidos pelo novo modo de vida e portadores
dos novos prazeres: o desporto, a exposição ao sol e ao ar livre. (Monnier, 2019, p. 7274)
Esse estilo empregado nesses países gerou no início do século XX algumas correntes
como, o Deutscher Werkbund16, o Neues Bauen17 ou a Máquina de Morar de Le
Corbusier (1887-1965)18, que romperam corajosamente com o passado e aceitaram a

14

Escola de Belas Artes fundada (como a Académie Royale d'Architecture) em Paris, em 1671, por JeanBaptiste Colbert. A escola ofereceu o estudo de desenho, pintura, escultura, arquitectura e gravura para
alunos seleccionados por concurso. Por volta de 1935, o sistema da escola de Paris começou a ser alterado
por um currículo essencialmente alemão, decorrente do funcionalismo e da teoria inspirada pela
industrialização e ensinada na Bauhaus. (The Editors of Encyclopaedia Britannica, 2016d)
15
Grupo de artistas holandeses que se reuniu em Amsterdão, em 1917. Estes desenvolveram um estilo
abstracto que procurava leis de equilíbrio e harmonia que fossem aplicáveis tanto à arte quanto à vida. (The
Editors of Encyclopaedia Britannica, 2014a)
16
Movimento artístico alemão inspirado na Arts and Crafts de William Morris e cujas ideias foram
aperfeiçoadas pela Bauhaus. (Oliveira, 1987, p. 258)
17 Movimento artístico surgido na Alemanha a partir de 1923 como reacção ao expressionismo. O
movimento acabou em 1933, com a queda da República de Weimar e a tomada do poder pelo partido
nazista. Esta corrente influenciou e integrou, para além da pintura e da escultura, a arquitectura, a fotografia
e a literatura. (Infopédia, 2018)
18 Arquitecto de origem suíça e naturalizado francês, de nome Charles-Edouard Jeanneret. Foi um dos
representantes mais relevantes da arquitectura racionalista. (Oliveira, 1987, p. 242)
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era da máquina, propondo novas formas de morar, numa sociedade em transição,
exigindo mudanças.
[…] Le Corbusier, partindo das experiências mais vivas da vanguarda do primeiro pósguerra, inicia o seu paciente trabalho de definição dos standards da arquitectura e do
urbanismo modernos, e empenha o seu incomparável talento – um dos maiores de toda
a história – não para realizar uma fantasia artística sua e irrepetível, mas para idealizar
soluções racionais que possam ser repetidas e transmitidas aos outros. Soube continuar
por este caminho, sem indecisões, durante uma longa vida de actividade: a ele se deve,
em grande parte, a ressonância mundial da nova arquitectura e a sua capacidade de
inserir em qualquer tradição local. (Benevolo, 2007, p. 230)

Tal como na Europa, surgiu o modernismo americano, que começou na viragem do
século XX e teve o seu apogeu entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Este
movimento resultou de uma rejeição do pensamento iluminista, procurando representar
melhor a realidade num mundo novo e mais industrializado. O progresso económico e
tecnológico dos Estados Unidos, durante os anos 20, deu origem a um utopismo
generalizado que influenciou alguns artistas modernistas, enquanto outros eram
cépticos quanto à adopção da tecnologia. A vitória na Primeira Guerra Mundial
confirmou o status dos EUA como uma presença internacional e deu às pessoas
autoconfiança e segurança. Nesse contexto, o modernismo americano marcou o início
da arte americana como distinta e autónoma do gosto europeu, ao romper as
convenções artísticas moldadas a partir das tradições europeias até então, beneficiando
da diversidade das culturas imigrantes. Os artistas foram inspirados pelas culturas
folclóricas africanas, caribenhas, asiáticas e europeias e incorporaram esses estilos
exóticos nas suas obras. O design e a arquitectura modernista americana permitiram
que as pessoas levassem uma vida diferente. A vida profissional e familiar mudou
radicalmente e rapidamente, devido ao crescimento económico durante a década de
1920. Nos EUA, o carro tornou-se popular e acessível para muitos, o tempo de lazer e
o entretenimento ganharam importância e as mulheres entraram no mercado de
trabalho. A fim de tornar a vida mais eficiente, designers e arquitectos visam a
simplificação do trabalho doméstico. O movimento modernista americano foi um reflexo
da vida americana no século XX. (HiSoUR, 2019)
É a partir destas características especificas, conduzindo à criação de novas correntes
arquitectónicas, que os arquitectos inovadores, insatisfeitos por ter de escolher entre os
estilos passados, usam a liberdade que lhes é concebida para procurar um novo estilo,
original e independente dos modelos tradicionais, passando a ter uma abordagem mais
científica do problema como forma de instituir uma reformulação da visão da cidade e
da habitação. (Pevsner, 1982, p. 387)
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2.3.1. DEUTSCHER WERKBUND
Em 1906, em discordância com o grupo de artistas e artesãos conservadores e
proteccionistas conhecido como Aliança para as Artes Aplicadas Alemãs, Hermann
Muthesius (1861-1927)19 aliou-se a Friedrich Naumann (1860-1919)20 e Karl SchmidtHellerau (1873-1948)21, criticando vivamente o estado das artes aplicadas na Alemanha
enquanto conjuntamente defendia a adopção da produção em massa. No ano seguinte,
os três fundariam o Deutscher Werkbund, associando-se a industriais, arquitectos e
artistas que tinham estado ligados ao Jugendstil22 e fortemente influenciado pelas ideias
reformistas de William Morris (1834-1896)23 e do Arts and Crafts24, com o objectivo de
debater os problemas ligados à industrialização, à normalização do fabrico e promover
a qualidade dos produtos industriais, destinados ao uso das grandes massas
populacionais. (Frampton25, 2003, p. 131)
For the Germans, the issue was confronted and clearly defined well before it was in
England or elsewhere in Europe: should the Morris tradition of the individual craftsman
continue to be upheld and consolidated or should it yield to an industrialized form of
manufacture based on standardized components (Typenmobel)? The debate was, of
course, fundamental to that facing designers everywhere at the time: how to reconcile –
if, in fact, at all – individual versus industrial design. (Duncan, 1998, p. 159)

Nos anos seguintes, adoptando estes passos, foi implementada a mecanização do
processo de produção dos objectos, que acabou por gerar uma nova concepção de
desenho industrial, assente na racionalização dos processos e destinado à
estandardização, acabando por situar a produção industrial da Alemanha na vanguarda
europeia.

19

Arquitecto alemão e um dos fundadores do Deutscher Werkbund. Foi o elo de ligação do movimento Arts
and Crafts na Grã-Bretanha, com os círculos progressistas de design na Alemanha do início do século XX.
(Oxford Reference, 2019)
20 Teórico político e social, publicista e reformador que se tornou um dos mais influentes partidários do
liberalismo alemão combinado com o imperialismo. (The Editors of Encyclopaedia Britannica, 2019b)
21 Carpinteiro alemão e reformador social, reconhecido como o fundador da Hellerau, a primeira cidade
jardim da Alemanha. (Arnold, 2007)
22 Movimento cultural alemão formado em 1880, em Munique, com expressão fundamentalmente no campo
das artes plásticas, onde se desenvolveu em simultâneo com os estilos congéneres da Arte Nova e do
Modern-Style. (Infopédia, 2019a)
23 Designer inglês, artesão, poeta e socialista, cujos projectos para móveis, tecidos, vitrais, papel de parede
e outras artes decorativas geraram o movimento Arts and Crafts na Inglaterra e revolucionou o gosto
vitoriano. (Henderson, 2019)
24 Movimento que surgiu em Inglaterra ao longo do século XIX, como reacção ao materialismo e revivalismo
formalista da época vitoriana. Os ideólogos deste movimento propunham defender os saberes tradicionais
e requalificar o artesão britânico, passado para segundo plano com a chegada da industrialização.
(Infopédia, 2019b)
25 Kenneth Frampton (1930) - Arquitecto britânico, crítico, historiador e professor de Arquitectura na
Universidade de Columbia, em Nova Iorque. (Palermo, 2012)
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Ilustração 12 - Chaleira eléctrica para a AEG, Peter Behrens, 1909. ([Adaptado a partir de:] Collar, 2012).

Influenciando toda a produção artística europeia, integrou alguns dos mais importantes
arquitectos e artistas contemporâneos da época, sendo marcante para a formação da
nova geração de arquitectos alemães, como Walter Gropius (1883-1969)26, Mies van
der Rohe (1886-1969)27 e Bruno Taut (1880-1938)28, estabelecendo a ponte com a
geração precedente, Henry van de Velde (1863-1957)29 e Peter Behrens (1868-1940)30.
Apesar de todo o potencial existente e dedicação aplicada pelos membros no
aperfeiçoamento da formação artesanal e numa directriz que incrementasse os
objectivos da instituição, o Deutscher Werkbund nunca foi um movimento cultural, dado
que nunca apresentou uma coerência de raciocínio. Contrariamente, coexistiram
sempre figuras diversas que manifestavam tendências estéticas por vezes antagónicas,
com o grupo fundador, revelando contrariedades derivadas de poéticas ora mais
expressionistas ora mais racionalistas, o que levou a que o Deutscher Werkbund não
estivesse completamente comprometido com os ideais de Hermann Muthesius.
(Frampton, 2003, p. 131)
Isto veio a confirmar-se no Congresso de Colónia31 ,realizado em 1914, em que
apresentaram a um vasto público, uma nova geração de artistas ligados ao Deutscher
Werkbund e onde se discutiu as duas facções existentes: a que apoiava a
26

Arquitecto teuto-americano, fundador da Bauhaus e director do curso de arquitectura (1919-1928), onde
exerceu uma grande influência no desenvolvimento da arquitectura moderna. (Koeper, 2019)
27 Arquitecto americano nascido na Alemanha, cujas formas rectilíneas, elaboradas com uma simplicidade
elegante, sintetizaram o seu estilo internacional na arquitectura. (Eckardt, 2019)
28
Arquitecto alemão, urbanista e autor activo no período de Weimar. (Bugaric, 2012)
29
Arquitecto e professor belga, originador do estilo Arte Nova, caracterizado por longas e sinuosas linhas
derivadas de formas naturalistas. (The Editors of Encyclopaedia Britannica, 2019c)
30 Arquitecto que se destacou pelo seu influente papel no desenvolvimento da arquitectura moderna na
Alemanha. Foi pioneiro no campo do design industrial e considerado por muitos o primeiro designer da
história e um dos primeiros designers freelancers. (The Editors of Encyclopaedia Britannica, 2019d)
31 Congresso onde nasceu a primeira exposição do Deutscher Werkbund. Abriu as portas a 16 de Maio de
1914, em Colónia, a oeste da Alemanha. (Oelze, 2015)

Diogo Baêta Neves dos Anjos

39

Habitação mínima flexível como solução habitacional para a Geração Y

estandardização e a tipificação, centrada em torno da figura de Hermann Muthesius, e
a que defendia a individualidade criadora e a liberdade do projecto, centrada em torno
da figura de Van de Velde.
Gropius formou-se, antes da guerra, no Deutscher Werkbund, onde o problema das
relações entre os artistas e a produção corrente, por conseguinte, entre artesanato e
indústria, era colocado em termos dualísticos e parecia basicamente insolúvel,
originando contínuas polémicas entre os defensores da industrialização e os da
execução manual. (Benevolo, 2007, p. 226)

Para além do Congresso de 1914, o trabalho desta organização incluía várias
manifestações como publicações, congressos, concursos e exposições, destacando-se
até aos dias de hoje, a exposição do Weissenhof, em Estugarda, no ano de 1927. Desse
evento nasce o bairro de Weissenhofsiedlung, um conjunto experimental da Deutscher
Werkbund,

considerado

como

primeira

expressão

do

Estilo

Internacional32,

caracterizado pelos seus cubos brancos implementados de diversas formas e para o
qual colaboraram vários arquitectos, desde Walter Gropius e Mies van der Rohe até
Pieter Oud (1890-1963)33 e Le Corbusier. Exibindo a sua nova arquitectura, este projecto
pretendia apresentar uma nova forma de vida manifestada pelas formas arquitectónicas,
pelos espaços mobilados e pelo novo tipo de decoração, acabando por representar o
estilo de 1925 a 1930. (Pevsner, 1982, p. 397-398)

Ilustração 13 – Maquete do bairro de Weissenhofsiedlung, 1927. (Heitlinger, 2011).

32

Estilo arquitectónico que se desenvolveu na Europa e nos Estados Unidos nos anos 20 e 30 e tornou-se
a tendência dominante na arquitectura ocidental durante o século XX. As características mais comuns dos
edifícios de estilo internacional são formas rectilíneas, superfícies planas leves e tensas despidas de
ornamentação e decoração, espaços interiores abertos e uma qualidade visualmente inquebrável resultado
da construção em cantiléver. (The Editors of Encyclopaedia Britannica, 2016b)
33 Arquitecto holandês notável pelo seu papel pioneiro no desenvolvimento da arquitectura moderna. (The
Editors of Encyclopaedia Britannica, 2019e)
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O arquitecto responsável por esta experiência, Mies van der Rohe, começou por
estabelecer um plano integral, no qual deu total liberdade de projecto aos arquitectos
convidados, impondo apenas três condições: o uso de volumes geométricos simples
baseados no módulo do paralelepípedo, a aplicação da cor branca nas paredes
exteriores dos edifícios e a construção de coberturas planas, possuindo, se possível,
um terraço com ou sem jardim. A maquete do primeiro conjunto de ideias de Mies van
der Rohe já evidenciava a sua ideia global, que consistia em casas individuais, com
variações de forma cúbica, interconectadas e dispostas irregularmente em terraços
entrelaçados. Por sua vez os acessos foram pensados de forma a orientar para uma
praça superior, rodeada por várias construções de dimensões maiores, marcadas pela
horizontalidade. Contudo o projecto inicial sofreu alterações até 1927, mas manteve os
seus acessos com o traçado curvo, de maneira a acompanhar a topografia do terreno.
Na gestão do projecto, Mies procurou sempre implementar princípios inovadores em vez
de dividir os terrenos em parcelas de série ao longo de estradas lineares, o que se
conjugou em terraços ajardinados em concordância com os apartamentos isolados num
layout orgânico, complementado pelos elementos: pátios, passagens pedonais e
panorâmicas do espaço envolvente.

Ilustração 14 – Vista geral do bairro de Weissenhofsiedlung, exibido num postal de 1927.
(Open IBA Editorial Team, 2019).

O conjunto de habitações é composto por um núcleo de vinte e um modelos de
habitação projectados por um elenco internacional, onde se englobavam os alemães
Peter Behrens, Walter Gropius, Bruno Taut, Hans Poelzig (1869-1936)34 e Hans

34

Arquitecto alemão reconhecido pelo projecto Grosses Schauspielhaus (1919), um auditório em Berlim
que foi um dos melhores exemplos arquitectónicos do expressionismo alemão. (The Editors of
Encyclopaedia Britannica, 2019f)
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Scharoun (1893-1972)35, os holandeses Pieter Oud e Mart Stam (1899-1986)36, o belga
Victor Bourgeois (1897-1962)37 e o naturalizado francês Le Corbusier. As habitações
eram de diversos tipos, desde unifamiliares isoladas a geminadas, em banda ou em
blocos de apartamentos, construídas em terrenos municipais e caracterizadas como
uma série de caixas geométricas simples, brancas, com coberturas planas, sem
ornamentos, com amplas janelas e plantas flexíveis.

Ilustração 15 - Double House, Le Corbusier e Pierre Jeanneret, 1927.
(bubba of the bubbles, 2016).

Analisando o projecto de Weissenhof e comparando as diversas abordagens
implementadas pelos diferentes arquitectos, consegue-se entender a importância da
arquitectura de Le Corbusier

naquele contexto estimulante da arquitectura

contemporânea de vanguarda. Este realizou um projecto singular, chamado de Double
House, no qual cria duas divisões que alteram a sua função consoante o dia e a noite,
com mobiliário e equipamento funcional a permitir essa diferenciação de usos do mesmo
espaço, revelando características multifuncionais que sobressaem pela inspiração de
seus componentes, pela clareza com que foram preparados e pela justeza da sua
relação com o ambiente natural. Também, a sua ideia de “Máquina de Morar” originou
que adaptasse certas características, fazendo com que a cozinha e o corredor de 60
centímetros se assemelhassem aos dos vagões dos comboios.

35

Arquitecto alemão que esteve intimamente associado aos modernos movimentos arquitectónicos da
década de 1920, produzindo mais tarde a sua obra mais conhecida, o salão da Orquestra Filarmónica de
Berlim (1963). (The Editors of Encyclopaedia Britannica, 2018)
36 Arquitecto e designer holandês que desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento do design
do século XX, lembrado por desenvolver a cadeira cantilever. (Smow, 2019)
37
Arquitecto e urbanista belga pioneiro e líder do Moderne Beweging (movimento modernista internacional
na Bélgica). Entre 1928 e 1930 desempenhou um papel importante no CIAM (Congrès Internationaux
d'Architecture Moderne), a plataforma mais influente para a arquitectura moderna e design urbano na cidade
do século XX. (Strauven, 2019)
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Por sua vez Mies van der Rohe, com a ajuda da proporção e da solução construtiva,
criou algo distintivo ligado à higiene, relacionado com o urbanismo sanitarista que vinha
sendo desenvolvido desde o século XIX, constituindo-se um imperativo para as soluções
arquitectónicas desenvolvidas no projecto de Weissenhof e futuras; Peter Behrens
projectou uma casa com vestígios do romantismo, observados na relação modulada dos
“spas”; Walter Gropius forneceu um engenhoso estudo de produção em série e
construção modular; as casas geminadas de Piter Oud introduziram um toque pitoresco
à severidade do vocabulário formal que predominava e Hans Scharoun participou com
uma casa cujo projecto, influenciado pela era das máquinas, tinha uma linha decorativa
próxima do maneirismo. (Gans, 1988, 129-131)

Ilustração 16 – Cadeira
cantilever de Mies van der
Rohe. (Knoll, 2019).

Ilustração 17 – Mobiliário de cozinha
projectado por Pieter Oud. (Museum of
New Zealand, 1933).

Ilustração 18 – Mobiliário da Casa 15 do
projecto Double House, Le Corbusier and
Pierre Jeanneret, 1927. (Wolfe, 2015).

Em relação ao mobiliário das habitações, existiu um prolongamento das ideias
arquitectónicas com arquitectos como Mies van der Rohe, Pieter Oud e Le Corbusier,
que desenharam móveis práticos e funcionais, tais como camas que se recolhiam para
o interior dos armários ou paredes divisórias deslizantes que se comportavam como
uma porta de batente. Mais tarde, estes projectos transformaram-se em protótipos de
produto sendo produzidos industrialmente para comercialização, revelando assim os
princípios da flexibilidade na arquitectura.
Após a Primeira Guerra Mundial, a exposição do Weissenhof foi o primeiro fórum público
em que um grupo internacional de arquitectos, interessados na relação da vida da
cidade e nos novos meios de produção, teve a oportunidade de mostrar o seu trabalho,
reconhecido internacionalmente, pois de todas as organizações que lutaram pela
qualidade industrial (movimentos reformadores), apenas a Deutscher Werkbund deixou
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uma herança ao design europeu, que mais tarde se constituiu como alicerce da
fundação da escola de Bauhaus38.

2.3.2. CIAM

Ilustração 19 - Congresso Constituinte (CIAM I), La Sarraz, 1928.
(The Open University, 2001).

Com início em Junho de 1928, em Château de la Sarraz na Suíça, financiado por
Madame Hélène de Mandrot (1867-1948)39, uma nobre franco-suíça que aspirava o
papel de mecenas da Arquitectura Moderna, em colaboração com Karl Moser (18601936)40, um dos principais professores e arquitectos de Zurique, o Congresso
Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM) foi criado na qualidade de instrumento de
propaganda na procura de viabilizar a arquitectura que se estava a desenvolver na
Europa na década de 20. (Mumford41, 2002, p. 9)
“O objectivo principal e a finalidade que aqui nos reuniu, é juntar os diversos elementos
da arquitectura contemporânea em um todo harmonioso, e dar à arquitectura um sentido,
real, social e económico. A Arquitectura deve, portanto, libertar-se da influência de
Academias estéreis e suas fórmulas ultrapassadas.” (Hélène de Mandrot apud Colin,
2010)

38

Escola de design, arquitectura e artes aplicadas situada na Alemanha e fundada pelo arquitecto Walter
Gropius, que combinou duas escolas: a Academia de Artes de Weimar e a Escola de Artes e Ofícios de
Weimar. (The Editors of Encyclopaedia Britannica, 2019g)
39 Artista activa em Paris, co-fundadora da Société du Musée Romand no castelo de La Sarraz (1911),
coleccionadora de arte e promotora do Movimento Moderno, criando a Casa dos Artistas de La Sarraz
(1922). Convocou várias reuniões históricas, entre elas o Congresso Internacional de Arquitectura Moderna
em 1928. (Baudin, 2008)
40 Descendente de uma dinastia de arquitectos suíços, em 1928 foi presidente do recém-fundado Congresso
Internacional de Arquitectura Moderna, uma organização liderada de forma proeminente pelos pioneiros do
modernismo. (Bally Editorial Team, 2015)
41 Eric Mumford (1958) – Arquitecto americano, escritor e professor universitário, especialista em história
da arquitectura moderna e urbanismo. (Washington University in St. Louis, 2019)
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Neste contexto tem lugar a primeira reunião do CIAM, articulada com a participação de
vinte e quatro arquitectos, representantes de oito países europeus, e no qual se inicia,
com total consentimento do grupo, uma nova associação da classe, representada por
uma estrutura de elite, com a intenção de avançar com causas opostas ao dominante
neoclassicismo42 apresentado no ensino da arquitectura. No final da reunião, deu-se
lugar à assinatura de uma declaração conjunta, a declaração dos CIAM de 1928 ou
como é mais conhecida “A Declaração de La Sarraz”, onde são estabelecidos os
principais pontos que deveriam ser considerados para a realização de uma arquitectura
verdadeira.
Após La Sarraz, decorrente do esforço na divulgação incansável da arquitectura
moderna e do CIAM por parte de Le Corbusier, Sigfried Giedion (1888-1968)43 e outros
membros, o evento acaba por herdar uma qualidade mítica, muitas vezes lembrada
como o momento em que diversos movimentos vanguardistas se congregaram no que
veio a ser conhecido como o “Movimento Moderno”. Logo depois, Giedion, como recémnomeado secretário do CIAM, escreveu ao arquitecto e urbanista holandês Cornelis van
Eesteren (1897-1988)44, futuro presidente do CIAM (1930-1947), que os objectivos do
CIAM passavam por:
- Formular o programa contemporâneo de arquitectura;
- Defender a ideia de arquitectura moderna;
- Forçar a introdução desta ideia nos círculos técnicos, económicos e sociais;
- Ver a resolução de problemas arquitectónicos. (Mumford, 2002, p. 10)
De 1928 a 1956, o congresso reuniu-se por dez vezes, em diferentes países
estabelecidos pela organização. Estes congressos acabariam por reunir um grande
número de arquitectos vanguardistas europeus de diferentes nacionalidades, tendo em
vista a abordagem e debate de temas como: a habitação mínima, o edifício funcional, a
cidade funcional, a habitação colectiva e o núcleo da cidade.
[…] os CIAM passaram por três etapas de desenvolvimento. A primeira, que foi de 1928
42

Movimento literário e artístico do século XVIII, inspirado na antiguidade greco-latina, que tem as suas
raízes já no século XVII, mas que alcança o seu máximo esplendor com o predomínio da cultura francesa
em toda a Europa. (Oliveira, 1987d)
43 Historiador de arte suíço e membro fundador do CIAM, foi um importante ideólogo e propagandista das
ideias do CIAM e das visões de Le Corbusier em particular, cuja história tecnológica de arquitectura e
mecanização influenciou toda uma geração de arquitectos. (Hille, 2012)
44
Arquitecto e urbanista holandês, célebre pelo seu trabalho no Plano de Expansão Geral de Amesterdão,
e uma figura pioneira e altamente influente no que é denominado como urbanismo modernista. (Van
Eesteren Museum, 2019)
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a 1933 e compreendeu os congressos de Frankfurt em 1929 e de Bruxelas em 1930, foi,
sob muitos aspectos, a mais doutrinária. […] O segundo estágio dos CIAM, de 1933 a
1947, foi dominado pela personalidade de Le Corbusier, que deliberadamente alterou a
ênfase predominante, fazendo-se incidir sobre o planejamento urbano. […] Com o
terceiro e último estágio dos CIAM, o idealismo liberal triunfou completamente sobre o
materialismo do período anterior. (Frampton, 2003, p. 328-329)

No final de todos os congressos realizados foram retirados inúmeros aspectos positivos,
sendo que os mais significativos revelaram ser: a ideia de uniformidade, no qual cada
nação assimilava o conteúdo desses congressos, independentemente da cultura ou da
situação financeira em que se encontravam; o rompimento com os princípios formais e
o corte com a estrutura social do passado; o desaparecimento dos elementos supérfluos
e decorativos, pois a arquitectura deveria de ser vista como utilitária e não uma peça de
arte.

Ilustração 20 - Um dos exemplos de plano urbano para o distrito
de Pendrecht (1949) da autoria de Jaap Bakema. Modelo de
unidade habitacional formada por um grupo de 90 moradias.
(Fabrizi, 2018).

Ilustração 21 - Projecto para o complexo de Golden
Lane em Londres, da autoria dos Smithson (1952).
Modelo urbano com a sua rede de percursos para
peões. (Benevolo, 1985, p. 18).

Em 1953, no CIAM IX, realizado em Aix-en-Provence, França, surgiram as primeiras
evidências das divergências de ideias entre os membros do CIAM, tendo sido este o
ponto que deu início ao seu término. Esta oposição de ideias proveio da geração
liderada pelos jovens Georges Candilis (1913-1995)45, Jaap Bakema (1914-1981)46,
Aldo van Eyck (1918-1999)47 e os Smithsons (Alison (1928-1993) e Peter (1923-

45

Arquitecto e urbanista greco-francês, foi um dos principais colaboradores no escritório de Le Corbusier.
(Fontes, 2018a)
46
Arquitecto modernista holandês, reconhecido pelos seus projectos de habitação pública e envolvimento
na reconstrução da cidade de Roterdão, após a Segunda Guerra Mundial. (Fontes, 2018b)
47 Arquitecto holandês e um dos protagonistas mais influentes do movimento arquitectónico Estruturalismo.
(Fontes, 2018c)
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2003))48, que não tinham colaborado na fase inicial do movimento e iniciam uma causa
pessoal, desafiando as quatro categorias funcionalistas da Carta de Atenas de 1941:
Moradia, Trabalho, Lazer e Transporte.
De forma a fundamentarem a causa, apresentam os seus primeiros projectos, o
Alexanderpolder e o Golden Lane, baseados nos princípios estruturais do
desenvolvimento urbano e na unidade significativa, que tem a propriedade de se
articular com outras unidades do seu nível, logo acima da unidade estrutural e funcional
familiar. (Benevolo, 1985, p. 15)
O homem pode identificar-se de imediato com o seu próprio lar, mas não se identifica
facilmente com a cidade em que se está situado. “Pertencer” é uma necessidade
emocional básica – suas associações são de ordem mais simples. Do “pertencer” –
identidade – provém o sentido enriquecedor da urbanidade. (Frampton, 2003, p. 330)

Quando o décimo CIAM tem lugar na cidade de Dubrovnik, em 1956, são estes os
arquitectos encarregados da sua preparação e, como tal, organizam um grupo que toma
a designação conhecida de Team X. Na data do congresso, o contributo dos antigos
dirigentes deixa de existir uma vez que renunciam aos seus cargos, deixando apenas
Le Corbusier, com a sua habitual agudeza de espírito e que aceita de bom grado esta
sucessão, escrevendo na altura:
Aqueles que têm quarenta anos e que nasceram por volta de 1916, durante as guerras
e as revoluções, e aqueles que têm vinte e cinco anos, nascidos cerca de 1930, durante
os preparativos para uma nova guerra e durante uma profunda crise económica, social
e política, e que se encontram no centro das atenções do nosso tempo, são os únicos
capazes de compreender de um modo pessoal e profundo os problemas actuais, os
objectivos a atingir, os meios para os alcançar, a patética urgência da situação
presente… Os seus predecessores não se encontram já sob o impacto directo desta
situação. (Benevolo, 1985, p. 16)

A extinção oficial dos CIAM e a sucessão do Team X foi confirmada em 1959, na
Holanda, numa reunião que tinha como cenário de fundo o museu Kroller-Muller, de Van
de Velde. Participantes oriundos de diversas partes do mundo, apresentam as suas
obras, mas são poucos aqueles que propõem uma metodologia comum, válida numa
escala internacional. Nesta última reunião, esbate-se o objectivo fundamental dos
congressos e os participantes do CIAM X terminam a sua actividade e extinguem a sigla
CIAM, pondo fim à instituição. (Benevolo, 1985, p. 16)

48

Arquitectos britânicos (marido e mulher), notáveis pelo design da Escola Secundária Moderna
Hunstanton, Norfolk (1954), reconhecido como o primeiro exemplo do Novo Brutalismo. (The Editors of
Encyclopaedia Britannica, 2016c)
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2.3.2.1. CIAM II (EXISTENZMINIMUM)
Realizado na cidade alemã de Frankfurt em 1929, a convite das autoridades locais que
procuravam resolver as permanentes preocupações habitacionais, foi dirigido por Ernst
May (1886-1970)49 com a colaboração de 24 arquitectos de diversos países europeus,
que debateram, a partir de um programa alinhado pelos arquitectos alemães Walter
Gropius e Ernst May e o arquitecto francês Le Corbusier, o estudo da habitação mínima
como resposta aos problemas de “provisão habitacional” na cidade de Frankfurt.
(Mumford, 2002, p. 30)

Ilustração 22 - Capa do livro Die Wohnung
für das Existenzminimum, 1930.
(Mumford, 2002, p. 43).

O programa do congresso consistiu em quatro palestras, apresentadas por Walter
Gropius, Victor Bourgeois, Hans Schmidt (1893-1972)50 e Le Corbusier, onde se
abordaram vários tópicos da habitação mínima, e uma exposição, organizada pelos
associados de Ernst May, onde são expostas múltiplas plantas de escala idêntica, com
projectos de habitação mínima de 26 cidades, europeias e americanas.
No dia 24 de Outubro de 1929, no Palmengarten51 em Frankfurt, o segundo Congresso
do CIAM abre as portas recebendo cerca de 130 arquitectos, de 18 países participantes,
e especialistas não-arquitectos que pela primeira vez puderam assistir a palestras e

49

Arquitecto e urbanista alemão, célebre pela autoria do plano urbano da cidade de Frankfurt.
(Senakocakaya, 2015)
50
Arquitecto, urbanista, teórico de arquitectura e artista gráfico suíço. (The Getty, 2018)
51 Um de três jardins botânicos de Frankfurt, localizado no distrito de Westend-Süd. Financiado e
implementado pelo arquitecto Heinrich Siesmayer. (The Editors of Palmengarten, 2019)
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reuniões não acessíveis ao público em geral.
A primeira palestra é apresentada por Walter Gropius, que começa por falar sobre as
alterações decorrentes na estrutura interna da família industrial, argumentando que esta
perdeu o seu carácter como uma unidade produtiva autocontida. Justificando, aponta
que se deveu à implementação na sociedade dos direitos individuais de cada cidadão,
levando à igualdade de valores hierárquicos dos membros da família e encaminhando
as mulheres a ascenderem a patamares, sociais e profissionais, muito além do núcleo
familiar ao qual estavam restringidas.
Gropius asserted that this new situation “awakens thoughts about new forms of
centralized master households which partially relieve the individual woman of her
domestic tasks by an improved centralized organization which is capable of performing
them better and more economically than she can perform them herself”. (Mumford, 2002,
p. 37)

Na visão de Gropius, o programa da habitação devia ser repensado como forma de
acomodar estas novas dinâmicas familiares e aliviar as tarefas domésticas da mulher,
argumentando como solução uma organização centralizada da habitação que
conferisse à mulher tempo livre para si e para os seus filhos, libertando-se da
dependência do homem.
Para encerrar o dia, realizou-se a palestra de Victor Bourgeois, na qual este falou sobre
as implicações que a taylorização52 do trabalho doméstico teve na projecção da unidade
habitacional e defendeu novos sistemas de ventilação mecânica e remoção de lixo.
No dia seguinte, a primeira palestra é apresentada por Hans Schmidt, onde este
constata que o Regulamento de Construção existente não está apto para as exigências
inerentes a um projecto de habitação mínima, que requer alguma liberdade de legislação
para ter uma rentabilidade máxima, ao mesmo tempo que cumpre as exigências
higiénicas e sociais. Refere, portanto, uma actualização urgente dos actuais
regulamentos de construção idealistas que não têm qualquer envolvimento com o
contexto de produção, a se tornarem mais livres, beneficiando dos mais recentes
métodos científicos e libertando-se da soberania dos abastados, que podem arcar com
os custos das habitações construídas de acordo com os elevados padrões de
regulamentação.

52

Método de organização do trabalho industrial desenvolvido pelo engenheiro norte-americano Frederick
Taylor (1856-1915) com o objectivo de aumentar a produtividade, que se caracteriza pela divisão de
funções, pela especialização dos operários e pelo controlo rigoroso do tempo necessário para o
desempenho de cada tarefa. (Infopédia, 2019c)
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A última palestra do CIAM II ficou a cargo de Le Corbusier (lida por Pierre Jeanneret,
devido à sua ausência). Este apresentou ao congresso propostas de padronização e
industrialização de elementos construtivos e a aplicação do taylorismo na produção da
habitação mínima, para alcançar um rendimento máximo. Desta forma, preconiza para
a habitação a proposta “skeleton structure with free plan and free façades”, onde a
estrutura deixa de limitar a liberdade do arquitecto e passa a envolver-se com os
espaços, estes multifuncionais, como salas que funcionam como dormitório, permitindo
usos diferenciados durante os diferentes períodos do dia, com a separação dos usos
por meio de armários embutidos, painéis e móveis que funcionam como divisórias.
Refere também que, para tal, é importante a integração das inovações tecnológicas,
como o betão armado ou o aço, uma vez que para além de serem melhores materiais,
conseguem ampliar o seu campo de intervenção no domínio da arquitectura. (Mumford,
p. 30-39)

Ilustração 23 – Exposição do congresso “The Minimum Dwelling Unit”, Frankfurt, 1929.
(Museum of Design, 1930).

No dia 26 de Outubro de 1929, Karl Moser fez o discurso oficial de encerramento do
CIAM II dando lugar à abertura oficial da exposição “The Minimum Dwelling Unit”.
Preparada e organizada por Mart Stam, duzentas e sete plantas de unidades mínimas
são apresentadas num formato gráfico uniforme, dispostas em quadros de 1,2x2 metros
e organizadas em categorias de habitação com informações técnicas. A maioria dos
planos provinham de cidades alemãs, maioritariamente da cidade de Frankfurt, e os
restantes de cidades como Bruxelas, Viena, Paris, entre outras. (Mumford, 2002, p. 40)
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Ilustração 24 – Projecto habitacional desenvolvido em Frankfurt por Ernst May, 1929.
(Baukultur, 2017).

Decorrente deste congresso, surgiu o projecto “Existenzminimum”, manifestado na
época como solução para a habitação mínima e caracterizado por se distribuir em dois
pisos numa área limitada, tendo como programa no piso térreo, a cozinha, sala e casa
de banho (sanita e lavatório) e no piso superior dois quartos e casa de banho (sanita,
banheira e lavatório). Resultante deste modelo, nascem na periferia de Frankfurt 15 000
habitações padronizadas da responsabilidade de Ernst May, onde o tamanho das
unidades desenvolvidas variava entre 29,5 a 76,5 m2 para casas unifamiliares, 24,7 a
52,7 m2 para unidades individuais em casas bifamiliares e 23 a 91,2 m2 em unidades
multifamiliares. (Mumford, 2002, p. 42)

Ilustração 25 - “Cozinha de Frankfurt”, Margarete Schütte-Lihotzky, 1926. (Kinchin, 2008).
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Estas habitações, padronizadas, permitiram uma produção em série de alguns
componentes de construção, onde é de salientar o projecto de Margarete SchütteLihotzky (1897-2000)53, chamado “Cozinha de Frankfurt”, considerado pela arquitecta
como o “laboratório da dona de casa”, usando o mínimo de espaço com oferta do
máximo conforto e equipamento. Devido à importância da cozinha no quotidiano da casa
mínima, Margarete projectou-a e produziu-a em escala industrial e a um baixo custo,
levando a que fosse instalada em muitos dos conjuntos habitacionais construídos, na
época, em Frankfurt. Por fim, esta foi considerada uma peça importantíssima na
optimização e minimização do tempo necessário para funções e actividades na cozinha,
denominando-se como “porta de entrada” para a racionalização dos espaços de
habitação.
Depois de finalizado o congresso a exposição viajou pela Europa, tendo como desfecho
em 1930, a publicação do livro “Die Wohnung für das Existenzminimum”, onde foram
detalhadas as palestras e os projectos durante o período em que teve activo. (Mumford,
2002, p. 42)

2.3.3. LE CORBUSIER COMO PIONEIRO NA CONCRETIZAÇÃO DA HABITAÇÃO
MÍNIMA

La Chaux-de-Fonds, vila suíça localizada nas redondezas da cadeia de montanhas do
Jura e contígua à fronteira da Suíça com a França foi, em 1887, o local de nascimento
de Charles-Édouard Jeanneret, mais conhecido pelo pseudónimo Le Corbusier.
Revolucionário da arquitectura do século XX e uma das figuras mais representativas do
Movimento Moderno, iniciou a sua aprendizagem com arquitectos como Josef
Hoffmann(1870-1956)54 (Viena), August Perret (1874-1954)55 (Paris), Peter Behrens
(Berlim) e Tony Garnier (1869-1948)56 (Lyon), que lhe proporcionaram, em conjunto com
a viagem que efectuou em 1911 intitulada “Voyage d’Orient”, uma nova perspectiva
global da arquitectura na qual iria assentar e definir os seus princípios enquanto
arquitecto. (Von Moos, 2009, p. 13-34)

53

Primeira arquitecta austríaca e activista do movimento de resistência nazi, lembrada principalmente por
projectar a chamada Cozinha de Frankfurt. (Pace, 2000)
54 Arquitecto austríaco cujo trabalho foi relevante para o desenvolvimento inicial da arquitectura moderna
na Europa. (The Editors of Encyclopaedia Britannica, 2019h)
55
Arquitecto francês notável por suas contribuições pioneiras no vocabulário da construção de betão
armado. (The Editors of Encyclopaedia Britannica, 2019i)
56 Precursor dos arquitectos franceses do século XX, célebre pelo projecto “A Cidade Industrial”. (The
Editors of Encyclopaedia Britannica, 2019j)
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Ilustração 26 – Arquitecto e urbanista Charles-Edouard Jeanneret, mais conhecido por
Le Corbusier. (Walter, 2014).

Em 1914, nos anos introdutórios da Primeira Guerra e como reacção à devastação das
regiões francesas invadidas, concebe com o engenheiro Max Dubois (1884-)57, os seus
primeiros esboços para o sistema de estrutura Dom-ino, definido por duas lajes
horizontais de betão armado apoiadas em colunas e ligadas por uma escada.
O protótipo Dom-Ino era nitidamente aberto a diferentes níveis de interpretação.
Enquanto, por um lado, era apenas um recurso técnico para a produção, por outro era
um jogo com a palavra Dom-Ino como nome industrial patenteado, denotando uma casa
tão estandardizada quanto o dominó. Esse jogo adquiria a força de um quebra-cabeça
literal, onde as colunas livres podiam ser vistas em planta como pontos de dominó, e
onde o padrão em ziguezague de um agregado dessas casas lembrava formação de um
jogo de dominó. (Frampton, 2003, p. 183)

Como Le Corbusier acreditava que os elementos desse sistema poderiam ser facilmente
produzidos em massa e erguidos em áreas destruídas pela guerra, apenas dependeria
do proprietário recebedor completar o esqueleto exposto com as partes que careciam.
Este sistema e a sua simplicidade absoluta, permitiu a criação de plantas com planos
mais livres, evidenciando a geometrização das formas numa ordem racional de espaço.
Isto proporcionou à disciplina de arquitectura libertar-se de antigos sistemas
construtivos, tornando-se estruturalmente independente, viabilizando o uso da fachada
livre sem interrupção com a possibilidade de os vãos percorrerem os cantos do projecto.
(Von Moos, 2009, p. 38-41)

57

Engenheiro de formação, reconhecido por colaborar com Le Corbusier no projecto estrutural Dom-ino.
(Von Moos, 2009, p. 325 ; Christensen, 2008, p. 52)
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Ilustração 27 - Sistema Dom-ino, 1914. (McGuirk, 2014).

Entre 1914 e 1915, numerosas variações da casa Dom-ino foram desenhadas,
realçando que Le Corbusier estava familiarizado com o projecto “Cité industrielle”, de
Tony Garnier para a cidade de Lyon, publicado em 1919. Infelizmente, apesar da
existência dos projectos, o interesse na construção das casas Dom-ino nunca foi
assumido pelos territórios devastados pela Grande Guerra, levando Le Corbusier a
decidir usar esse período para desenvolver e aperfeiçoar o sistema. (Von Moos, 2009,
p. 38-41)

Ilustração 28 - Maison Citrohän, 1920. (Gardinetti, 2016).

Quando se estabelece em Paris, em 1917, aprofunda mais a sua tendência inata pela
simplicidade estrutural, através da absorção do cubismo, do purismo e do betão armado
de August Perret. Em 1922, estabelece-se com o seu primo Pierre Jeanneret (1896-
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1967)58 e desenvolve o processo de construção da estrutura da unidade Dom-ino dando
continuidade ao primeiro estudo da Casa Citrohän, iniciado em 1920, onde faz alusão
ao “carro”, representando a sua influência pelo futurismo (civilização maquinista). É de
salientar que o nome Citrohän era uma alusão e brincadeira com a marca da famosa
fábrica de automóveis francesa, indicando que uma casa deveria ser tão padronizada
quanto um carro. Este projecto estava na iminência de antecipar “Les 5 Points d’une
architecture nouvelle” (os cinco pontos de uma nova arquitectura) que Le Corbusier
formulou, por fim, em 1926, mas era dificilmente aplicável a qualquer coisa que não
fosse o desenvolvimento “suburbano”. Contudo, só foi construída uma versão autêntica
do tipo Citrohän quando Le Corbusier e Pierre Jeanneret realizam a sua obra no bairro
de Weissenhofsiedlung, em Stuttgart, em 1927. (Frampton, 2003, p. 185)
“Se eliminarmos de nossos corações e mentes todos os conceitos mortos a propósito
das casas e examinarmos a questão a partir de um ponto de vista critico e objectivo,
chegaremos à “Máquina de Morar”, a casa de produção em série, saudável (também
moralmente) e bela como são as ferramentas e os instrumentos de trabalho que
acompanham nossa existência.” (Le Corbusier apud Frampton, 2003, p. 183)

Após alguns anos, propondo projectos que davam resposta à necessidade crescente de
habitação na cidade, Le Corbusier e Jeanneret, em 1926, elaboram e publicam o
primeiro manifesto claro, sucinto e programático com os cinco pontos ou elementos de
“uma nova era da arquitectura”, definindo objectivamente não só a arquitectura, mas
também, as características ou elementos que esta deve possuir. Todas as casas
dependiam da sintaxe destes cinco pontos:
- Os pilotis que elevavam a massa acima do solo;
- O jardim de cobertura que supostamente recriava o terreno coberto pela construção da
casa;
- A planta livre, obtida mediante a separação entre as colunas estruturais e as paredes
que subdividiam o espaço;
- A longa janela corrediça horizontal ou fenêtre en longueur;
- A fachada livre, o corolário da planta livre no plano vertical. (Von Moos, 2009, p. 80)

Entre 1927 e 1937, Le Corbusier irá desenvolver em conjunto com Jeanneret e Charlotte
Perriand (1903-1999)59 várias peças de mobiliário que sintetizam a mesma ideologia
que aplica na sua arquitectura: simplicidade, funcionalidade e utilização de “novos

58

Arquitecto e designer de móveis suíço, célebre pelo seu trabalho ao lado do primo Le Corbusier. (Seguin,
2018)
59 Designer francesa conhecida pela criação de peças de mobiliário icónicas no século XX e suas
colaborações com Le Corbusier e seu primo Pierre Jeanneret. (Anderson, 2016)
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materiais” (aço cromado, cabedal, vidro, pele de vaca) e centraliza a sua arquitectura
em função da produção em série, afastando-se cada vez mais do conceito ImmeubleVillas60 em detrimento dos estudos urbanísticos de habitação colectiva.
Mas com a Segunda Guerra Mundial, a necessidade de reconstruir França e ajudar um
milhão de pessoas desalojadas que estavam a viver em condições precárias, levou Le
Corbusier a dirigir a sua atenção para o programa habitacional, com construções
arquitectónicas mais expressivas, usando o betão em superfícies exteriores de
aparência inacabada e antecipando o Brutalismo61. A conjugação desses factores,
complementado por um pedido do Ministro da Construção Francês, em 1944, para a
criação de um projecto que pudesse alojar um grande número de pessoas, dá lugar a
uma das obras mais definidoras de Le Corbusier, Unidade de Habitação de Marselha
(1947-1953), transformando-se num protótipo para os seus posteriores trabalhos em
França e na Índia. (Frampton, 2003, 274)

Ilustração 29 - Unidade de Habitação de Marselha, 1947. (Kozlowski, 1997).

Com 18 andares, 337 unidades de habitação e uma variedade de serviços comunitários
como um hotel, uma zona comercial com lojas e restaurantes, uma pista de corrida, um
jardim de infância, um ginásio e uma piscina, englobado num edifício de 56 metros de
altura e sustentado por 36 pilotis, Le Corbusier presenteia-nos com o seu primeiro
projecto em larga escala que é uma convergência multifuncional de um edifício numa
unidade socialmente auto-suficiente, relembrando o modelo oitocentista do Familistério

60

Conceito projectado por Le Corbusier que propunha uma nova fórmula para a habitação urbana.
(Fondation Le Corbusier, 2019)
61
Estilo arquitectónico surgido em meados do século XX, caracterizado pela estética austera e pouco
ornamentada, pelo uso de ferro e de betão em grandes volumes maciços e pela não ocultação de estruturas
funcionais como condutas, canalizações, etc. (Infopédia, 2019d)
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de Fourier.
Interpretando a ideia de um estado industrial moderno, a base do projecto tencionava
propiciar uma vida comunitária para todos os seus moradores, facultando um lugar para
se divertirem, viverem e socializarem, idealizado no conceito "cidade-jardim vertical”.
Mas a ideia quando foi revelada não foi bem aceite pelos críticos, pois acharam a
intenção de alojar 1 600 pessoas, em apartamentos com as dimensões 22x4 metros, de
desumano e absurdo, justificando que não se devia deixar projectar espaços com
dimensões de “barracas”. No entanto, quando o projecto ficou pronto e as habitações
visitáveis, os mesmos críticos acharam que a Unidade de Habitação de Marselha se
destinava a milionários americanos, uma vez que reconheciam a obra como sendo
bastante ostensiva e progressista para a época. (Lage e Dias, 2004)

Ilustração 30 - Sistema Modulor, Le Corbusier, 1948. (Colin, 2010).

Também implementado neste projecto, foi o sistema Modulor de Le Corbusier, que se
baseava numa escala de proporções do corpo humano, no qual a sua terminologia
advinha da junção de módulo e ouro (Secção Áurea62). Considerando como ponto de
partida a proporção de ouro e a sequência de Fibonacci63, o Modulor estabelece a
relação entre essas escalas e a figura humana em diversas atitudes, o que permite
aplicá-la ao dimensionamento de espaços arquitectónicos e respectivo equipamento.

62

É uma constante real algébrico irracional representada pela divisão de uma recta em dois segmentos (a
e b), sendo que quando a soma desses segmentos é dividida pela parte mais longa, o resultado obtido é
de aproximadamente 1.61803398875, valor este chamado de "número de Ouro". (Rincón, 2019)
63
Descrita no final do século XII pelo italiano Leonardo Fibonacci, significa uma sucessão de números que,
misteriosamente, aparece em muitos fenómenos da natureza. Sequência infinita, começa com os números
0 e 1, e os seguintes são sempre a soma dos dois números anteriores. (Sahd, 2018)
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Ilustração 31 - Capela de
Notre-Dâme du Haut,
Ronchamp, 1955.
(Fracalossi, 2012).

Ilustração 32 - Mosteiro de Sainte-Marie de la
Tourette, Lyon, 1959. (Souza, 2013).

Ilustração 33 - Projecto Capital de
Chandigarh, Índia, 1965. (Fiederer,
2017).

A partir da década de 50, Le Corbusier vai revelar, nas suas obras, uma interpretação
do espaço absolutamente notória em projectos como a Capela de Notre-Dâme du Haut,
em Ronchamp (1950-1955), o Mosteiro de Sainte-Marie de la Tourette, em Lyon (19531959) ou o Projecto Capital de Chandigarh, na Índia (1951-1965), criado para albergar
500 000 habitantes, chegando à monumentalidade de símbolo da nova Índia.
“A maquinaria da sociedade, profundamente desengrenada, oscila entre uma melhora,
de importância histórica, e uma catástrofe. O instinto primordial de todos os seres
humanos é garantir um abrigo. As diferentes classes de trabalhadores de nossos dias
não mais têm moradias adaptadas às suas necessidades, e o mesmo se pode dizer
acerca do artesão ou do intelectual. O que se encontra na raiz da inquietação social de
hoje é uma questão de construção: arquitectura ou revolução.” (Le Corbusier apud
Frampton, 2003, p. 215)

Concluímos que, embora a sua vida tenha sido marcada pelas afirmações funcionalistas
da civilização maquinista, o conjunto da sua obra é muito superior a essa avaliação,
uma vez que permanece como o prelúdio da arquitectura do século XX.

2.4. OS PROJECTOS EXPERIMENTAIS DAS DÉCADAS DE 60 E 70
No sentido de compreender a influência dos movimentos Archigram e Metabolismo
Japonês no desenvolvimento da arquitectura e no estudo da habitação mínima, é
necessário fazer uma viagem até ao início dos anos 60, onde se expressaram mudanças
sociais e culturais significativas que levaram às suas manifestações. Esse período
instala-se com o trauma da Segunda Guerra Mundial, já longe, e com vários países a
encontrarem-se num período próspero, originando uma grande expansão económica e
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tecnológica que impulsionava o desenvolvimento dos meios de transporte e
comunicações, denotando-se um novo panorama de desenvolvimento e bem-estar.
Nasce assim, fruto de conquistas como viagens espaciais, origem da robótica, o
computador e a generalização do electrodoméstico, em especial da televisão, uma nova
cultura de massas assente na relação com os recentes sistemas comunicacionais e
tecnologias electrónicas. (Silva, 2004)

Ilustração 34 - Il Monumento Continuo, Superstudio, New York, 1969.
(Stavrou, 2016).

Ilustração 35 - Rooftop Remodeling
Falkestrasse, Coop Himmelb(l)au,
Vienna, 1983-1988. (Coop
Himmelb(l)au, 2019).

Motivados pelo progresso, muitos arquitectos da época que olhavam a arquitectura
tradicional como um produto ultrapassado, partilhavam o optimismo da altura ao
reorientar a disciplina de arquitectura. É o caso do grupo Archigram, que aplica a ideia
de flexibilidade e mobilidade na habitação, mas adopta novas formas de abordar esses
temas, revelando projectos experimentais e utópicos que consistiam, em alguns casos,
em manifestos fortemente influenciados pela difusão/divulgação, como forma de
transmitir as suas ideias. Esta abordagem acabou por dar voz a outros grupos
emergentes que partilhavam da mesma opinião, como é o caso dos Superstudio (Itália),
os Coop Himmelb(l)au (Áustria) e os Metabolistas (Japão), que questionando-se sobre
a visão convencional da arquitectura, manifestaram-se com a aplicação de novos
materiais e técnicas, que deram lugar ao desenvolvimento de novos conceitos
considerados sui generis para a época. (Silva, 2004)
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Ilustração 36 – Projecto Walking City, Ron Herron, 1964. (Frampton, 2003, p. 342).

No caso do grupo inglês Archigram, fundado em 1960 pelos membros Peter Cook
(1936)64, David Greene (1937)65, Michael Webb (1937)66, Warren Chalk (1927-1988)67,
Ron Herron (1930-1994)68 e Dennis Crompton (1935)69, surgiu no formato de uma
revista cujo nome se baseava na junção das palavras “architecture” e “telegram”, vindo
esta a lançar o seu primeiro número em 1961. Esta manifestação estava estritamente
ligada à ideologia tecnocrática do designer norte-americano Buckminster Fuller (18951983)70 e à de seus apologistas britânicos John McHale (1922-1978)71 e Reyner
Banham (1922-1988)72, revelando-se com uma abordagem infra-estrutural, leve e hightech, que levou o grupo a entregar-se, ironicamente, a temas como a publicidade, a
máquina, a tecnologia e a ficção científica, como crítica às formas tradicionais de
produção de arquitectura. (Frampton, 2003, p. 342)
Além de um certo erotismo subversivo […], o Archigram estava mais interessado no
apelo sedutor do imaginário da era espacial, e, segundo Fuller, nos matizes
“armagedônicos” de sobrevivência tecnológica, do que nos processos de produção ou
na relevância de uma técnica tão sofisticada para as tarefas do momento. (Frampton,
2003, p. 343)

64

Arquitecto inglês, professor e escritor de arquitectura. (Emanuel, 1994, p. 191)
Arquitecto inglês, palestrante e escritor de arquitectura. (The Editors of Frac, 2008)
66 Artista e arquitecto inglês, conhecido por operar no cruzamento das duas disciplinas. (Simone, 2018)
67 Arquitecto inglês, reconhecido no grupo Archigram como "o catalisador de ideias". (lablog, 2014)
68
Arquitecto e professor inglês. (Emanuel, 1994, p. 436)
69 Arquitecto inglês. (Tafel, 2013)
70 Inventor e visionário do século XX que não se limitou a um campo de investigação para resolver
problemas globais. As suas ideias e o seu trabalho continuam a influenciar as novas gerações de designers,
arquitectos, cientistas e artistas que trabalham para criar um planeta sustentável. (Emanuel, 1994, p. 332)
71 Artista inglês, teórico de arte, sociólogo e investigador de estudos futuros. Membro do Independent Group,
movimento britânico que originou o termo Pop Art, que nasceu do interesse na cultura de massa americana
e nas tecnologias pós-Segunda Guerra Mundial. (The Editors of Tate, 2019)
72
Crítico e escritor de arquitectura inglês, mais conhecido pela sua tese teórica “Theory and Design in the
First Machine Age” (1960) e pelo seu livro “Los Angeles: The Architecture of Four Ecologies” (1971). (Cruz
e Pina, 2019)
65
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Ilustração 37 – Cúpula geodésica de Fuller erguida sobre Manhattan, 1962. (Perez, 2011).

Variando entre a escala do objecto e a escala da cidade, surgiram projectos como
“Walking City” (1964), de Ron Herron, concebido com diversas estruturas que se
arrastavam por um mundo destroçado depois de uma guerra nuclear, ou o “Geodesic
Dome” (1962), de Fuller, uma proposta que pretendia erguer uma cúpula gigantesca
sobre o centro de Manhattan, como escudo geodésico contra a poluição ou contra a
precipitação radioactiva, na eventualidade de um ataque nuclear.

Ilustração 38 – Planta da cápsula
“Living Pod”, David Greene, 1966.
(Shuppankai, 1999, p. 52).

Ilustração 39 – Axonometria do
projecto “Capsule”, Warren Chalk,
1964. (Cook, 1967, p. 58).

Ilustração 40 – Corte representativo do projecto
“Suitaloon”, Michael Webb, 1966. (Tagliari e
Florio, 2017).

Também a obsessão pelas cápsulas suspensas da era espacial, levou os membros a
explorarem essa temática, expondo trabalhos como o “Living Pod” (1966), de David
Greene, “Capsule” (1964), de Warren Chalk e o “Suitaloon” (1966), de Michael Webb,
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mas não se sentiram obrigados a explicar a opção de alguém viver num dispositivo
mecânico, caro e sofisticado e ao mesmo tempo brutalmente exíguo, onde os padrões
são muito abaixo do Existenzminimum.
Se alguma coisa estava destinada a reduzir a arquitectura “ao nível das actividades de
certas espécies de insectos e mamíferos”, […] eram, sem dúvida, essas células
residenciais projectadas pelo Archigram. Modeladas segundo a Casa Dymaxion de
Fuller, de 1927, ou seu Banheiro Dymaxion, de uma década mais tarde, essas unidades
pretendiam ser “embalagens autónomas”, no sentido de terem sido projectadas
basicamente para uma só pessoa ou para casais. (Frampton, 2003, p. 343)

Procurando estabelecer-se com propostas que exploravam novas perspectivas no
universo da arquitectura e do urbanismo, os Archigram estavam sempre no limiar do
campo entre o real e o imaginário, suscitando críticas e recusa na sua compreensão por
parte dos arquitectos mais reaccionários, que viam o grupo e seus projectos como uma
ameaça à arquitectura, em que o ideal residia no passado. Na realidade, o culminar das
suas ideias, que enfrentaram uma época de grandes potencialidades tecnológicas da
era da conquista espacial, resultaram em debates que existem até aos dias de hoje,
fruto da sua criatividade e originalidade, servindo de referência e inspiração para os
arquitectos do século XXI. (Silva, 2004)

Ilustração 41 – Nagakin Capsule Tower, Kisho Kurokawa, 1972.
(Darijo, 2016).

Ilustração 42 – Axonometria de cápsula préfabricada, Nagakin Capsule Tower. (Helm, 2017).

As obras dos Metabolistas Japoneses tinham parecenças surpreendentes com as dos
Archigram, contudo os seus projectos são uma reacção às aglomerações populacionais
que estavam a acontecer nos grandes centros urbanos no Japão, resultando em megaestruturas com um sistema de encaixe de cápsulas pré-fabricadas. Exemplo disso, é o
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projecto realizado em Tóquio pelo arquitecto Kisho Kurokawa (1934-2007)73, Nagakin
Capsule Tower (1972), que representa as teorias metabolistas no seu esplendor. A sua
concepção, assente em duas torres que permitiam ancorar os módulos de habitação
(cápsulas), suspensos através de quatro pontos que davam a possibilidade de serem
adicionados ou removidos facilmente, transformando-se num processo orgânico. Ao
todo foram produzidas 144 cápsulas, pré-fabricadas e concebidas para o local, sendo o
processo final apenas o transporte e instalação na estrutura mãe. A sua principal
finalidade era servir trabalhadores deslocados profissionalmente, que na maior parte
das vezes estavam apenas de passagem pelo centro da cidade, por isso as cápsulas
continham, exclusivamente, uma cama, uma casa de banho, uma secretária,
equipamento de áudio, telefone e arrumos, tudo manipulado por uma flexibilidade
espacial, que resultava numa funcionalidade compacta e eficaz do espaço limitado,
fazendo lembrar projectos do grupo Archigram, com os seus ambientes interiores
inspirados em cápsulas espaciais que permitiam funcionalidades possíveis pela
actividade humana.

Ilustração 43 – Maquete da Marine City,
Kiyonori Kikutake, 1963. (Benavides, 2011).

Ilustração 44 – Sky House, Kiyonori Kikutake, 1958. (Landazuri, 2016).

Sob outra perspectiva, temos os projectos do arquitecto Kiyonori Kikutake (19282011)74, Marine City (1963), que devido à temática marítima, os apartamentos são
ligados, como lapas, à parte externa dos grandes cilindros flutuantes que compõem a
estrutura central. Porém, as cidades flutuantes idealizadas por Kikutake, com um
segundo propósito de extracção de energia do mar, apesar de conterem uma visão
73

Arquitecto japonês e um dos principais membros do Movimento Metabolista nas décadas de 1960 e 1970.
(Zukowsky, 2019)
74 Arquitecto japonês reconhecido pela preocupação com os problemas de um mundo em mudança,
particularmente a expansão urbana e a sustentabilidade. (The Editors of Encyclopaedia Britannica, 2019l)
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poética bastante representativa do Movimento Metabolista, representavam uma
nulidade que contrastava com a vida quotidiana, em alguns casos acima das megaestruturas do grupo Archigram. Consequentemente, a maioria dos metabolistas não
interpretando a audácia dos colegas decidiram reverter as suas ideias para práticas
mais convencionais, acabando por enfatizar os poucos conceitos metabólicos que foram
realizados na prática, como a Sky House de Kikutake (1958) e a Torre Nakagin de
Kurokawa (1971).
“À medida que as construções actuais se tornam mais pesadas, mais duras, de escala
cada vez mais monstruosa, à medida que a arquitectura é vista como uma forma de
expressão de poder, seja este individual ou de qualquer tipo de instituição vulgar, que
deveria estar ao serviço da sociedade, e não tentando dominá-la, toda essa conversa
sobre maior flexibilidade e mudanças efectivas não passa de estardalhaço. Ao
compararmos essa estrutura [o projecto da Cidade Metabólica de Akira Shibuya, de
1966] com qualquer outra estrutura japonesa tradicional ou com os métodos modernos
sugeridos por Wachsmann, Fuller ou Ekuan, no Japão, deve-se vê-la como um mero
anacronismo cujo atraso remonta a mil anos, ou, para dizer o mínimo, como algo que
não está à frente da arquitectura moderna em termos de teoria e prática.” (Gunther
Nitschke apud Frampton, 2003, p. 344-345)

Em 1970, com a Exposição de Osaka evidencia-se o declínio do Metabolismo Japonês,
resultante do vazio ideológico do grupo. Consequentemente, ouve uma passagem da
liderança critica da arquitectura japonesa para os membros do movimento “New Wave”,
cuja obra se tornou célebre graças à contribuição de dois arquitectos, Arata Isozaki
(1931)75 e Kazuo Shinohara (1925-2006)76. (Frampton, 2003, p. 344-345)

75

Arquitecto japonês, professor e teórico de arquitectura. (The Editors of Encyclopaedia Britannica, 2019k)
Arquitecto japonês, influente por ter formado o que é hoje amplamente conhecida como a "Escola
Shinohara". (Landazuri, 2016)

76
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3. A GERAÇÃO Y
3.1. O QUE OS DISTINGUE
Inserindo-se historicamente entre 1980 e 1996, na transição para o novo século
altamente

tecnológico

e

global,

manifestou-se

como

a

primeira

geração

verdadeiramente digital da história, facto que a diferencia das anteriores, como os Baby
Boomers (1949-1964) e a Geração X (1965-1979), que embora antecedentes e
utilizadoras de novas tecnologias no seu dia-a-dia, já assistiram à introdução da era
digital numa fase mais adulta e madura das suas vidas e, por conseguinte, não
consideradas “nativas digitais”. Este facto, coexistente com o seu crescimento num
mundo global, levou os Millennials a aprenderem e a aproveitarem as suas vantagens
de forma a se adaptarem a um mundo em constante mudança, o que veio despertar
novos comportamentos e hábitos que estão actualmente a impor uma redefinição da
arquitectura, levando a novos modos de habitar que desafiam transformações nos
paradigmas sociais presentemente existentes. (Correia, Montez e Silva, 2016)

Ilustração 45 – Millennials, a geração altamente tecnológica. (Universia Portugal, 2017).

Contudo, é de salientar que para além da influência de factores como a tecnologia e a
globalização no desenvolvimento da Geração Y, a procura por novos modos de vida
resulta também dos vários acontecimentos que emergiram na sociedade nas últimas
décadas, provenientes em grande parte da irresponsabilidade da classe política e
económica, e que resultaram em mudanças que definiram as necessidades e exigências
desta geração, crescendo num ambiente de turbulência económica, com níveis de
desemprego elevados e consequente emigração, mesmo sendo esta a geração que
apresenta os níveis de educação mais elevados de sempre.
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Como resultado, a conjugação de todos estes factos deu origem a um conjunto de
prioridades e aspirações exclusivas deste grupo que se revelaram fundamentais na sua
definição, justificando, assim, a urgência em compreender e antecipar os efeitos das
alterações demográficas e comportamentais implementados por esta nova geração.
Estes são os principais pontos de referência:
- A procura de experiências e memórias em vez da posse material, dando preferência à
socialização, aprendizagem, cultura e exploração como forma de enriquecimento das
suas vidas. Esta é uma geração que quando gasta o pouco dinheiro que consegue
poupar, prefere fazê-lo escolhendo experiências de lifestyle como restaurantes e
viagens em vez de bens de consumo, prefere igualmente produtos baratos de marcas
populares a produtos de marca de luxo que outrora significavam status social. Com isto,
a busca de riqueza e poder poderá finalmente dar origem a um novo sentido da vida:
viver mais e melhor com menos;

Ilustração 46 – Espaço de cowork em Lisboa, Second Home, 2016. (Lorenz, 2018).

- Mais racionais no consumo, optam pela economia da partilha (homesharing, cowork e
carsharing), do qual são adeptos incondicionais, e que se sobrepõe à tradicional
propriedade de bens, evitando assim as despesas típicas das gerações anteriores;
(Barradas, 2018)
- O favorecimento do seu próprio bem-estar, dedicando tempo e dinheiro ao exercício e
alimentação correcta. O seu estilo de vida activo acaba por ter influência em tudo, desde
comida e bebida até ao próprio design da casa; (Lopez, 2017)
- Têm uma imensa preocupação ecológica. Direccionam as suas opções para escolhas
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onde a versatilidade e a sustentabilidade (green-focused) são prioridade.
“A quantidade de plástico que usamos é assustadora. Mais do que reciclar, tento não
usar. Compro biológico e local. Tenho imenso cuidado com o que como e com os
produtos que ponho na pele. Evito comer carne por uma questão de consciência e de
pegada ecológica. É isso que quero deixar aos filhos que poderei vir a ter: não uma casa,
mas um planeta”; (Mafalda apud Correia, Montez e Silva, 2016)

- Naturalmente empreendedores, apoiam a ideia e o sonho que impulsiona a
propriedade empresarial. Como tal, procuram conscientemente apoiar o pequeno
empresário, o negócio de família. Essa escolha resulta num apreço à exclusividade em
prol da originalidade, não caindo, por conseguinte, no consumismo em massa
implementado pelas grandes marcas e estruturas comerciais. Como resultado, o seu
consumo reflecte-se em pertences que reflectem as suas personalidades e não algo
extra, sem um significado pessoal e desnecessário;
- Completamente globais e conectados, eles são os primeiros “nativos digitais” e grande
parte da sua vida flui no smartphone ou no tablet, onde comunicam online por texto ou
vídeo. Esta tecnologia tornou possível terem acesso instantâneo à informação e estarem
activos de uma forma eficiente, minimizando o tempo despendido na realização de cada
tarefa, rentabilizando-o noutras actividades, independentemente do lugar em que se
encontram, concentrando todas as suas necessidades de trabalho, organização,
entretenimento, comunicação, socialização e mesmo educação num só lugar, ao invés
de estarem fixos e possuírem diversos equipamentos para tal.
“Millennials don´t use cell phones to be cool; They carry them because cell phones are
their go-to interface for acquiring information […] Having technology at their fingertips 24
hours a day, Millennials expect immediate gratification and feedback.” (Calbert, 2018)
Entendem que a tecnologia deve servir para nos servirmos dela;
- Projectados para num futuro se tornarem o seu próprio patrão, colocam em causa e
desafiam os padrões convencionais de trabalho (considerados rígidos), em prol da
flexibilidade e mobilidade, dispensando os horários laborais fixos e encarando a vida
como um todo, não havendo distinção entre trabalho, família e diversão. Procuram
profissões que permitem trabalhar a partir de casa e vêem nisso uma oportunidade de
ter uma vida mais tranquila e de passar mais tempo com a família, em particular com os
filhos ou os ascendentes. Por estes motivos a maioria das empresas não são atractivas
para a Geração Y;
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Ilustração 47 – Equilibro entre a vida pessoal e profissional. (Carvalho, 2016).

- O equilíbrio entre trabalho e qualidade de vida é já superior ao valor do dinheiro, no
entanto, continuam a dar muita importância ao “pacote salarial” na altura de encontrar
um emprego, valorizando o salário, mas sobretudo os benefícios de empresa; (Correia,
Montez e Silva, 2016)
- São “civic-oriented”, procurando sensibilizar a mudança e assumindo o peso do
mundo, que se traduz em campanhas de angariação de fundos, actividades sociais ou
manifestações. Segundo o estudo “Cone Millennials cause”, constatou-se que mais de
80% dos participantes da pesquisa são voluntários; (Calbert, 2018)
- Relativamente à família, têm pouco ou nenhum interesse no casamento, aguardando
mais tempo para procriar ou simplesmente decidem não ter filhos. Nas suas vidas
aceleradas todos os contextos são ponderados, levando a que a realização pessoal de
ter uma família não ponha em causa as metas pessoais e a liberdade de usufruir da
vida. Contudo, quando tomam a decisão de serem pais mostram-se bastante
participativos nos cuidados dos filhos, levando mesmo em consideração o quanto a
carreira profissional pode interferir e retirar no acompanhamento e crescimento dos
mesmos. (Correia, Montez e Silva, 2016)
A Geração Y caracteriza-se como um vasto grupo demográfico com necessidades muito
específicas e criteriosas e, como tal, enquanto futuro arquitecto, interessa-me perceber
o que procuram estes indivíduos quando lhes surge a necessidade de escolher a sua
primeira habitação, uma vez que a Arquitectura representa o reflexo da sociedade que
os rodeia. A globalização, a rápida urbanização e a tecnologia em constante mudança
mudam a forma como vivemos, aprendemos, trabalhamos e nos divertimos, e os nossos
clientes e as cidades estão a lidar com essas dinâmicas diariamente. Como tal, torna-
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se obrigatório entender e projectar o Futuro associado a essas mudanças. Posto isto, é
urgente questionar a disciplina de Arquitectura, forçando os seus limites, a fim de
procurar soluções que nos ajudem a encontrar respostas compatíveis com as exigências
desta geração.
“The world is changing and we as an industry need to change with it. In fact, we have
the rare opportunity to help drive and influence this change.” (Lopez, 2017)

3.2. O QUE PROCURAM NUMA HABITAÇÃO
Com o fim da formação académica e com o primeiro emprego em mãos, a prioridade
dos Millennials passa naturalmente por sair da casa dos pais e arranjar uma habitação
própria. E tal como os Baby Boomers e a Geração X, os Millennials também pretendem
ter uma casa segura, estruturada e com uma localização que promova a acessibilidade
e a qualidade de vida. Todavia, ao ter crescido durante um cenário de recessão, efeito
de uma crise económica à escala global, e num momento incongruente com a formação
altamente qualificada a não conseguir entrar no mercado de trabalho, criou-se uma
geração de consumidores com um perfil distinto das anteriores, mais focada na
experiência e menos nos valores materiais. Por esta razão, com as expectativas
salariais baixas e perante a precariedade laboral, não podem contar com trabalho para
a vida, logo adquirem uma maior consciência financeira que os obriga a uma
racionalidade acrescida e que resulta numa gestão regrada das poupanças
direccionando as suas opções para escolhas onde a versatilidade e a sustentabilidade
ocupam lugares chave. (Alves, 2019)

Ilustração 48 – Millennials e o mercado imobiliário. (Idealista Editorial Team, 2015).
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Como resultado, a procura de casa por parte dos Millennials tem levado a perceber que
existem poucas soluções habitacionais que se enquadram com as suas determinações,
o que tem introduzido novas tendências no mercado imobiliário, tais como:
- O veículo pessoal usado nas anteriores gerações, como o principal meio de locomoção
que permitia percorrer distâncias consideráveis entre os seus locais de residência e os
locais de trabalho, passa a ser visto pelos Millennials como um privilégio, perante os
aumentos dos preços dos combustíveis, a falta de lugares de estacionamento, os
constantes engarrafamentos e outras circunstâncias muitas vezes imponderáveis.
Desta feita, a questão da localização das habitações surge como uma prioridade, pelo
que preferem locais que sejam centrais, como bairros históricos, centro das cidades ou
perto da área de influência da sua vida laboral e social, de modo a conciliar um maior
equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. A importância de estar próximo das redes
sociais e profissionais, necessárias, e dos recursos da cidade significa que esta geração
habita, geralmente, em zonas urbanas e em propriedades com menor área. Como tal,
valorizam a acessibilidade aos transportes públicos, a deslocação pedonal segura, ao
comércio circundante e à proximidade de infra-estruturas de desporto e lazer;
- Se por um lado, numa fase inicial, as suas necessidades implicam a proximidade de
centros urbanos, por outro, quando estes jovens adultos constituem família preferem
residir em zonas habitadas por comunidades mais vocacionadas para o convívio
familiar;
- São mais desprendidos em relação à propriedade da habitação e demonstram uma
maior necessidade de mobilidade, levando a preferirem arrendar em vez de comprar.
No entanto, no que respeita a indivíduos com maiores probabilidades de vida
profissional estável e, possivelmente, com família constituída, as escolhas alteram-se.
Por conseguinte, ponderando investir na compra de uma habitação, elegem na sua
procura as casas novas, remodeladas ou a precisar de poucas obras;
- Na altura de encontrar a casa dos seus sonhos a dimensão traduzida em área é de
pouca relevância para esta geração, segundo Ricardo Sousa, CEO da rede imobiliária
Century 21 Portugal.
““Procuram mais o T1 e o T2, a primeira quando estão a arrendar e a segunda, o T2,
quando descobrem que é difícil encontrar o produto adequado no arrendamento e
avançam para a compra, como uma decisão de mais longo prazo.””; (Sousa apud
Freitas, 2017)
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Ilustração 49 – Casa Yojigen Poketto, Elli, Madrid, 2017. (Basulto, 29 Novembro 2017b).

- Escolhem espaços mais reduzidos, que proporcionam condições que se adaptam mais
ao trabalho e ao lazer. O design da casa de hoje e de amanhã tem tudo a ver com
flexibilidade, sustentabilidade, minimalismo e interiores com efeitos naturais, sendo
fáceis de viver, mas elegantes e discretos;
- Esta geração está cada vez mais consciente do tempo, energia e despesas que entram
na manutenção de um espaço. Isto significa que os Millennials defendem a mudança
para um design de qualidade a baixo custo, que não requer manutenção regular;
- Enquanto as gerações anteriores preferiam separar a zona de estar/jantar, da cozinha,
para estabelecer uma distinção clara entre o espaço de confecção e de convívio, a
Geração Y prefere que estes espaços sejam partilhados por toda a família. Portanto,
casas com plantas abertas, poucas divisões e a inexistência de corredores são ideais e
mais eficientes. Uma grande cozinha ainda permanece assim um pré-requisito, mas
deve fluir para outras divisões para facilitar o entretenimento. Esta geração tem
preferência por moveis de sala funcionais, com diversas finalidades, como sofás com
armazenamento embutido ou mesas de apoio que funcionam como mesas de centro
durante o convívio;
- O contacto com o jardim é uma opção cada vez mais privilegiada, como demonstram
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os vários estudos realizados sobre os efeitos da natureza na qualidade de vida dos
seres humanos, a presença de vegetação, árvores, rios ou lagos é indispensável para
a promoção da saúde e do bem-estar. Portanto, espaços urbanos que incluam versões
aproximadas destes elementos são logicamente preferidos. A complexidade e surpresa
dos elementos naturais tende a ser tão apreciada como as especificidades
arquitectónicas diferenciadoras e exclusivas que, todavia, devem ser conjugadas com a
devida sobriedade, a fim de criar ambientes integradores e sustentáveis;
- De todas as gerações esta é a que está mais focada na sustentabilidade, porque
procura fontes de energia renováveis para as suas habitações, compartilha recursos,
apoia empresas independentes vizinhas e usa materiais ecológicos. Existe um grande
interesse no uso de painéis solares para as suas casas e mostra interesse em cultivar
os seus próprios alimentos. Onde esta geração se estabelece são visíveis os “small
gardens, window-box gardens or community gardens”; (Nichols, 2018)
- Gosta do entrosamento entre a funcionalidade e o uso da tecnologia. Se a vida como
hoje a conhecemos já não se concebe sem, no mínimo, um bom serviço de internet
wireless em todas as divisões, os Millennials começam a alimentar a expectativa de que
as suas casas sejam verdadeiramente inteligentes, integrando funcionalidades
convenientes como, por exemplo, a regularização automática dos níveis de luz e
temperatura, notificações para reposição de alimentos no frigorifico, manutenção de
sistemas de rega, comunicação directa dos electrodomésticos com aplicações móveis,
fecho automático de portas ou activação remota de centros de entretenimento.
Se, por um lado, a Geração Y são dos consumidores mais exigentes e informados, que
vivem em permanente conexão e partilha de conhecimentos, por outro não deixa de ser
paradoxal que a geração mais instruída até à data detenha um reduzido poder de
compra, fruto da precaridade e insegurança no emprego, condicionando o investimento
em opções de longo prazo. Por esta razão, tornou-se comum encontrar apartamentos
pequenos, modernos, multifuncionais e minimalistas.
É necessário ir ao encontro destas tendências e adaptá-las à arquitectura, abordando
estrategicamente a inovação, flexibilidade e visão de futuro. (Alves, 2019)
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4. PROJECTAR PEQUENAS HABITAÇÕES
4.1. ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO
A abordagem a um projecto habitacional, cuja organização espacial assenta nas
exigências dos Millennials, revela-se sempre um processo rigoroso para o arquitecto
quando confrontado com a compartimentação de um espaço que está conectado com
a sua organização tipológica fixa, comportando “…[divisões particulares que
correspondem a funções particulares, como a preparação de alimentos, o consumo das
refeições, a recepção e as actividades sociais, o repouso e o sono, a procriação e a
higiene.]…” (Hall, 1986, p. 122). Como resultado, não se trata apenas em reduzir as
dimensões das divisões mantendo a tipologia prática, é necessário, tendo em conta a
concepção do projecto num estado inicial, uma nova linha de pensamento e linguagem,
concebendo e adaptando novas ideias estruturais e métodos construtivos que dêem
resposta ao programa habitacional exigido pelo cliente. Desta forma, é estabelecida uma
dinamização do espaço englobando um conjunto de novos processos, criando-se,
assim, a ilusão de uma maior amplitude através da versatilidade e flexibilidade,
congruente entre o plano e a função, de modo a garantir uma variedade de espaços que
prestem ou não função conforme as ocasiões e os humores do cliente. (Hall, 1986, p.
129)
Como exercício inicial, com o intuito de preservar o espaço original e seu relacionamento
com o conforto/privacidade, eliminam-se elementos e áreas convencionais como halls,
corredores e paredes interiores, restringindo a habitação a uma única divisão. Com a
ausência das áreas e elementos, o mobiliário torna-se o definidor do espaço de uma
forma articulada e prática, obtendo-se o máximo proveito. Por exemplo, o lava-loiças e
o fogão passam a definir a cozinha, a televisão e o sofá passam a definir a sala e a
cama define o quarto. No caso de existirem duas divisões distintas, diferencia-se o
espaço social por sala de estar, sala de jantar, terraços e varandas, destinados a todos
os elementos da família residente e visitas e o espaço privado por quarto principal,
quarto

das

crianças

e

espaços

associados,

com

acesso

condicionado

e

automaticamente mais reservado aos residentes. Contudo, é importante salientar os
espaços de serviço compostos por cozinha, instalação sanitária e espaços de arrumo,
que apresentam um grau de privacidade médio e onde se realizam funções como a
preparação de refeições, higiene pessoal, arrumações e armazenamento. A principal
diferença entre estes espaços, social e privado, prende-se com o facto de o espaço
privado constituir-se por um somatório de unidades independentes, restritas aos
residentes, enquanto que o espaço social constitui-se por unidades que não se limitam,
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sendo este um território de maior experimentação, tornando mais fácil a sua união e
intercomunicação. (Marques, 2012, p. 13)

Ilustração 50 – Wall-Less House, Shigeru Ban, 1997. (Craven, 2017).

O projecto construído pelo arquitecto japonês Shigeru Ban (1957)77, uma casa particular
em Nagano, Japão, apesar de ser uma obra um pouco desmoderada para a cultura
ocidental, é o exemplo perfeito do uso e ênfase que é dado ao mobiliário como definidor
do espaço. Como resultado, espacialmente, a casa consiste num "piso universal" no
qual a cozinha, a casa de banho e o escritório não são abraçados por elementos
limitadores, uma vez que estão ocultos, podendo o cliente em qualquer momento
introduzir paredes divisórias conforme a necessidade exigida, possibilitando a
optimização e movimentação interior da casa, dependendo sempre dos desejos e da
própria intimidade de quem a habita. Deliberadamente o mobiliário segue a intenção:
elegante, ecléctico, monocromático, vive de e para o projecto, criando-se um todo
“íntegro”, fortemente poético e emocional. (Wood, 2014)
A expressão «organizar espaço», à escala do homem, tem para nós um sentido diferente
daquele que poderia ter, por exemplo, a expressão «ocupar espaço». Vemos na palavra
«organizar» um desejo, uma manifestação de vontade, um sentido, que a palavra
«ocupar» não possui e daí que usemos a expressão «organização do espaço»
pressupondo sempre que por detrás dela está o homem ser inteligente e artista por
natureza, donde resultará que o espaço ocupado pelo homem tende sempre para,
caminha sempre no sentido de, tem como fim, a criação da harmonia do espaço,
considerando que harmonia é a palavra que traduz exactamente equilíbrio, jogo exacto
de consciência e de sensibilidade, integração hierarquizada e correcta de factores.

77

Arquitecto japonês reconhecido por empregar elementos japoneses e americanos e o uso pioneiro de
tubos de papelão nos seus projectos. (The Editors of Encyclopaedia Britannica, 2017)
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(Távora78, 2006, p. 14)

Ilustração 51 – Casa em Naka-Ikegami, Tomoyuki Utsumi, 2000. (Aaron, 2017).

Outra forma de separar os espaços, passa pelo uso de diferentes materiais no
pavimento, de acordo com os tipos de usos a que o espaço se destina, ou alterando a
cota do mesmo, como no caso da Casa Naka-Ikegami, do arquitecto Tomoyuki Utsumi
(1963)79, que denuncia o limite de uma forma mais acentuada, resultando numa
disposição dos diferentes espaços em níveis distintos e delimitando-os de forma clara.
Neste caso, o nível da cozinha surge acima da sala de estar usando apenas dois
degraus. O jogo de níveis é ideal para quem quer integrar ambientes sem causar
contraste no limite visual, geralmente ligados por uma pequena escada, que pode ir de
um a três degraus. Para quem deseja ter um jogo de níveis em casa, mas possuir
dificuldades de locomoção ou tiver algum familiar com tal patologia, pode ser um
problema, uma vez que se cria uma barreira física, daí ser uma opção que pode trazer
vantagens mas também cria limitações para os habitantes. (Marques, 2012, p. 13)

78

Fernando Távora (1923-2005) – Arquitecto português e um dos fundadores da “Escola do Porto”,
reconhecido como uma das grandes referências da história da arquitectura portuguesa. (Arquitectura
Portuguesa, 2018)
79 Arquitecto vanguardista japonês que revolucionou a maneira como os habitantes de Tóquio vivem,
desenvolvendo casas compactas. (The Editors of CHPC, 2018)
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Ilustração 52 – Evolução do apartamento metamórfico,
Gary Chang, 1976-2006. (Admin, 2011).
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Um outro modelo de organização do espaço, reflecte-se no apartamento projectado pelo
arquitecto Gary Chang (1962)80, em Hong Kong, onde uma tipologia convencional T2 é
transformada numa única divisão apenas com a separação, subtil, da casa de banho.
Com 32 m2 este projecto exemplifica na perfeição, a possibilidade de existirem sempre
soluções para a organização de habitações com áreas pequenas. Neste caso, foram
integradas paredes deslizantes, assentes em rolamentos e calhas no tecto, que
arrumadas ocultam as divisões: cozinha, quarto de hóspedes, biblioteca, sala de jantar,
lavandaria e spa e revelam-nas, quando deslocadas, caracterizando o tipo de habitação
como flexível e funcional, adaptável a cada utilizador. (Menocal, 2013) Esta versatilidade
e interligação de espaços deve-se às origens asiáticas do arquitecto, onde é tradição o
conceito dos espaços multifuncionais: salas que alteram de tamanho através de portas
deslizantes possibilitando dotar certos espaços, de maior ou menor privacidade,
semelhante ao que Gary Chang usou na sua própria habitação.
“"It's all about transformation, flexibility, and maximizing space."” (Chang apud Willett,
2016)
Contudo, apesar dos métodos demonstrados responderem de uma forma eficaz à causa
em questão é necessário salientar que na organização do espaço sobressaem
estruturas simbólicas que fazem referência a modos de vida e de entendimento de
realidade, donde advêm os comportamentos culturais e socialmente assimilados.
“…[Rapoport [1929]81 acrescenta especificamente outros aspectos da vida humana que
devem estar incluídos no espaço da casa: a sua natureza, as suas aspirações, a
organização social, a visão do mundo, o modo de vida, as necessidades sociais e
psicológicas, individuais e de grupo, os recursos económicos, a atitude perante a
natureza, a personalidade, etc.”]… (Apud Oliveira, 2015, p. 45) Por exemplo, a
separação da casa de banho está dependente dos hábitos e aspectos culturais onde a
casa se situa, criando algum transtorno em algumas culturas, se existir uma sanita e
uma banheira apenas separadas por uma cortina ou por um vidro, no quarto ou na sala.
No entanto, para a cultura japonesa, mais precisamente em cidades sobrelotadas como
Tóquio, pode ser considerado um privilégio, uma vez que não necessitam de utilizar os
banhos públicos ou casas de banho comuns. Portanto, fundamenta-se, assim, a
relevância dos modelos culturais em que o projecto está inserido, como um factor

80

Arquitecto chinês reconhecido pelo seu compromisso assente no modernismo e tradição (The Editors of
Edge Design Institute, 2018)
81
Amos Rapoport – Arquitecto polaco, professor universitário e um dos fundadores do EnvironmentBehavior Studies (EBS) aprofundou o estudo dos mecanismos do funcionalismo arquitectónico na habitação
económica. (Rapoport, 1972)
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decisivo ao se iniciar uma obra. (Marques, 2012, p. 14)

4.2. LUZ NATURAL
A luz é um dos elementos primordiais da arquitectura. Explorada pelos mais relevantes
arquitectos, transformou-se num instrumento de interacção com o corpo humano
focalizado, particularmente, para o sentido da visão. O Homem habita com a razão, a
memória e os sentidos, mas é este último, especificamente o sentido visão, que se
revela predominante nesta relação com a arquitectura. (Silva, 2013, p. 9)
“A arquitectura é o jogo sábio, habilidoso e grandioso de volumes expostos à luz. Nossos
olhos são feitos para ver formas na luz; a luz e a sombra revelam estas formas […]”
(Ching, 2008, p. 170)

Ilustração 53 – Casa Guerrero, Alberto Campo Baeza, 2005. (Helm, 2011).

O tema “luz” assumiu tanta relevância, que alguns arquitectos lhe atribuem uma utilidade
imperiosa, como é o caso de Alberto Campo Baeza (1946)82, justificando que só se é
um verdadeiro arquitecto quando se descobre que a luz é a forma central da
arquitectura. Como tal, o modo como habitamos os edifícios, envolvendo a qualidade e
o conforto ambiental dos espaços e a diminuição de situações de stress ou de mal-estar,
são factores que têm ligação com a exposição à luz, quer no aspecto de intensidade ou
qualidade. Portanto, o objectivo de uma boa iluminação consiste numa visualização
adequada do espaço interior, permitindo uma percepção das dimensões, formas,
perspectivas, texturas e cores, evitando o desconforto e a fadiga devido ao esforço ou
82

Arquitecto espanhol, reconhecido por contrapor a máxima de Mies “menos é mais” e criar a sua própria
máxima “mais com menos”, distanciando-se assim do menos plasticista e do que menos explora os
materiais pela vertente da massa e do volume. (Infopédia, 2019e)
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dispersão visual resultante de uma fraca leitura do espaço, dos objectos e da sua
relação.
Também é importante considerar que o Homem tenha contacto regular com a luz
natural, pois é um hábito saudável para o corpo humano, e a sua falta afecta a regulação
do aspecto fisiológico e psicológico. Isso pode ser comprovado nas regiões com menos
exposição solar, revelando-se uma perturbação devida à sua restrição e apelidada de
Seasonal Affective Disorder (SAD). Como tal, o seu correcto uso resulta numa redução
de fadiga e stress e influencia o humor, a motivação e a produtividade. (Silva, 2013, p.
9-10)
Penetrando um espaço através das janelas de um plano de parede ou através de
clarabóias no plano de cobertura, a energia radiante do sol recai sobre as superfícies do
interior do recinto, aviva suas cores e revela suas texturas. Com os padrões variáveis de
luz, matizes e sombras que cria, o sol anima o espaço do recinto e articula as formas
dentro deste. Através de sua intensidade e dispersão dentro do recinto, a energia
luminosa do sol pode clarificar a forma do espaço ou distorcê-la. A cor e o brilho da luz
do sol podem criar uma atmosfera alegre dentro do cómodo, enquanto uma luz do dia
mais difusa pode impregná-la de um clima sombrio. (Ching, 2008, p. 171)

Desta forma, para beneficiar da luz natural e proporcionar o ambiente ou a comunicação
pretendida numa pequena habitação, devemos perceber os instrumentos que podemos
manipular para conseguir moldar esse elemento. Como tal existem algumas técnicas
que possibilitam maximizar o espaço, dando a ilusão de um ambiente mais espaçoso e
confortável, mas, também, a ampliação da luz natural, permitindo assim uma menor
utilização de iluminação artificial:
- Orientação, organização espacial e geometria solar, influenciando o tipo de fonte de
iluminação, a captação e o percurso da luz solar e as relações geométricas
estabelecidas entre os objectos arquitectónicos e as fontes luminosas;
- Localização, forma e dimensão das aberturas para captação de luz natural,
características determinantes na iluminação interior e na relação com as estruturas
geométricas definidas. Com a maximização do espaço de janela, usufrui-se de uma
maior visibilidade e exposição, permitindo, ao habitante, sentir o exterior como uma
extensão da casa;
- Localização e propriedade dos materiais nas superfícies interiores, reflectindo luz nos
compartimentos, definindo níveis de intensidade, contraste, brilho ou cores naturais.
Desta forma, o uso de materiais reflectores ou brilhantes criam uma sensação de
profundidade, duplicando o espaço existente, e o uso de cores claras permitem uma
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maior difusão de luz;
- Características fotométricas do envidraçado, uma vez que estes regulam a captação
de luz natural em aspectos como: intensidade, direccionalidade ou cor;
- Apesar de não ser uma técnica de maximização do espaço, deve-se salientar a
preocupação mundial com a sustentabilidade na arquitectura e, por conseguinte, a
importância da luz natural, permitindo significativas reduções no consumo de energia e
contribuindo para o desempenho e equilíbrio sustentável na construção. (Silva, 2013, p.
14-16)

Ilustração 54 – Apartamento metamórfico, Gary Chang, 2006. (Menocal, 2013).

Como exemplo, Gary Chang no seu projecto metamórfico, após várias remodelações
executadas no seu apartamento para o usufruto de luz natural, optou por abrir um
grande vão para o exterior, que se distingue na fachada do edifício. No interior, através
de um tecto espelhado duplica o seu pé direito, o que lhe permitiu acentuar a difusão de
luz natural no espaço, reduzindo a iluminação artificial. Viver num apartamento como o
de Gary Chang, com áreas mínimas, apresenta desafios únicos relacionados com o
tema, no entanto com um pouco de conhecimento e criatividade, tudo se supera.
Resumindo, as características da luz natural na arquitectura estão dependentes da sua
posição relativamente ao enquadramento do projecto a ser desenvolvido na estrutura
urbana, sendo possível encontrar casos em que o conceito da luz natural, do local,
torna-se a base fundamental para o nascimento de um projecto.
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4.3. FLEXIBILIDADE E MULTIFUNCIONALIDADE INTERIOR
Na última década a produção habitacional tem vindo a apresentar uma lacuna
fundamental, não dando uma resposta eficaz às necessidades particulares dos
habitantes, que se traduz num défice de afinidades e de identidade pessoal dos
moradores em relação ao seu habitat. Por conseguinte, tem surgido um renovado
interesse dos arquitectos contemporâneos em resolver esta situação, desenvolvendo e
aplicando o conceito de flexibilidade e multifuncionalidade na habitação, reflectindo-se
como resposta aos problemas emergentes relacionados com as novas necessidades
habitacionais.
Flexibility is not the exhaustive anticipation of all possible changes. Most changes are
unpredictable [...] Flexibility is the creation of a capacity with a wide margin – excess
capacity that enables different and even opposing interpretations and uses. (Koolhaas e
Mau, 1995, p. 240)

Deste modo, é importante realçar que o começo de um projecto e a sua construção
sejam pensados de uma forma inovadora, com elementos facilmente manipuláveis
consoante as mudanças que vão surgindo durante a vida dos seus habitantes e que
consistem em estruturas flexíveis, reflectindo-se na adaptabilidade de espaços, com
múltiplas configurações e funcionalidades. (Friedman apud Oliveira, 2015) Para se
conseguir essa diversidade, muitas teorias apontam realmente para a ideia de que a
habitação deve possuir uma flexibilidade infra-estrutural que lhe permita ser
“infinitamente” redefinida, mas como é natural, tudo isto tem consequências orçamentais
que saem dos parâmetros mais comuns.
Temos o exemplo de apartamentos de divisão única, que se recriam e caracterizam pela
sua versatilidade no uso do espaço, do mobiliário e dos equipamentos, não se
observando uma planta com sucessivos ambientes, mas antes uma sobreposição de
possibilidades do espaço, de forma alternada, onde os elementos incorporados passam
a ser diferenciadores pelas funções que assumem num determinado momento,
revelando e proporcionando múltiplas possibilidades que igualam e superam qualidades
de projectos com áreas muito superiores. (Marques, 2012, p. 26)
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Ilustração 55 – Apartamento metamórfico, Gary Chang, 2006. (Menocal, 2013).

O apartamento metamórfico de Gary Chang, reabilitado pelo arquitecto, tornou-se um
exemplo de laboratório vitalício para a experimentação e implementação de salas
multifuncionais, ao usar o sistema que criou e chamou de “Domestic Transformation” e
lhe permitiu criar 24 ambientes distintos em 32 m2. Com peças de mobiliário assentes
em rolamentos e encaixadas em calhas, no chão e no tecto, o apartamento com as suas
“paredes servidoras” movimenta-se, adapta-se e torna-se polivalente em função do seu
utilizador.
Quando se trata de apartamentos com mais de uma divisão, as portas deslizantes
apresentam-se como uma solução bastante eficaz, uma vez que os espaços se
desdobram, ampliam-se ou fecham-se em caso de privacidade ou actividades
domésticas, tornando-as divisões versáteis na recepção de convidados.
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Ilustração 56 – A casa tradicional japonesa. (Aline, 2016).

Esta característica provém do tradicional conceito de espaços multifuncionais muito
presente na cultura japonesa onde a utilização de portas deslizantes, de nome shoji83,
dá lugar a salas modulares convertíveis em diversos tamanhos. Quando duas salas se
transformam em uma, as refeições familiares são desfrutadas em pequenas mesas com
os habitantes sentados no chão, em almofadas zabuton84. À noite a família divide o
espaço com as portas deslizantes, remove a mesa e coloca os colchões no chão
criando, de imediato, dois quartos com alguma privacidade.
Notemos que um espaço de carácter fixo em certa cultura pode ser semifixo noutra, e
vice-versa. No Japão, por exemplo, as paredes são móveis: são abertas ou dobradas ao
sabor das diversas actividades domésticas. […] é extremamente corrente ficar-se no
mesmo sítio enquanto muda a natureza das actividades. (Hall, 1986, p. 130)

De facto, a montagem e desmontagem da mesa na hora das refeições é bastante
comum e uma tendência actual nas culturas ocidentais, uma vez que a expressão “pôr
a mesa” não se refere, apenas, à colocação das loiças mas provém de finais da Idade
Média, em que as mesas eram objectos móveis com as mais diversas funções e se
transportavam de uma dependência para a outra, quando necessário. Infelizmente o
actual estilo de vida é mais complexo, porque nos habituámos a um maior conforto, fruto
da excessiva aquisição de bens, e muito dependentes da tecnologia pelos
equipamentos presentes na nossa vida diária. (Marques, 2012, p. 27)

83

Elemento da arquitectura japonesa caracterizado por portas e janelas divisórias deslizantes, construídas
a partir de uma estrutura de madeira de treliças e coberto com um papel branco resistente e translúcido.
(The Editors of Encyclopaedia Britannica, 2008)
84 Almofada de chão japonesa com tufos, concebida para sentar ou ajoelhar. (Evans, 1997)
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Ilustração 57 - Projecto português Closet House do atelier Consexto, 2010. (Basulto, 2014).

Com o intuito de incorporar a inovação tecnológica na habitação mínima, destacamos o
exemplo do atelier Consexto, em Portugal, que criou o projecto Closet House, um
espaço de 44 m2 transformado numa casa tecnologicamente funcional e habitável,
composta por cinco divisões. Duas delas, a cozinha/sala e o quarto, partilham uma
parede móvel que amplia as respectivas áreas, quando necessário, com a vantagem de
ter um roupeiro embutido que dá apoio ao quarto e uma mesa extensível que dá apoio
à cozinha/sala, acomodando até seis pessoas, bem como a existência de um televisor
e colunas de som que transformam a divisão num “home cinema”. Neste projecto existe
uma grande harmonia entre a arquitectura e o design, com a introdução da tecnologia
audiovisual e a automatização de elementos, viabilizando um espaço reduzido num
projecto pensado para uma vida moderna. Contudo, apesar de toda a tecnologia, as
questões energéticas também foram uma preocupação, uma vez que todo o
equipamento eléctrico é controlado por um sistema domótico (automação residencial),
o que reconduziu os mecanismos automatizados a terem a opção de serem controlados
manualmente.
Mas apesar de toda esta ambição teórica, a realidade apresenta-se problemática. Para
além dos elevados custos orçamentais da habitação flexível, a arquitectura terá sempre
de se confrontar com a construção, que surge na sua essência como algo
aparentemente inflexível. Quer queiramos quer não, a estrutura, a cobertura e os
sistemas de canalização são elementos que irão sempre limitar a flexibilidade do imóvel.
Ganhando consciência deste facto, o estudo da flexibilidade tem que ser trabalhado
dentro destes limites. Por isso, muitos dos exemplos na arquitectura têm uma clareza
física, que diferencia os elementos fixos dos passíveis de mudança.
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“Avi Friedman (1952)85 acredita que os ambientes domésticos, nomeadamente as casas,
são genericamente construídos como obras acabadas, peças imutáveis, produtos de
consumo que se usam e se trocam, em média, de dez em dez anos. […] A questão actual
é saber se, no entanto, essas habitações são facilmente adaptáveis à vida
contemporânea e ao mesmo tempo flexíveis para posteriores mudanças ou
ajustamentos no curto ou médio prazo. Só desta forma podemos colocar o debate sobre
a regeneração habitacional centrada numa perspectiva de complexidade
ecossistemática tão eficaz que funcione, não como chavão publicitário que promete
transformar em ouro tudo o que reluz, mas como resposta aos pressupostos do
paradigma evolutivo, humanista e compreensivo, que referimos anteriormente.”
(Friedman apud Oliveira, 2015, p. 240-241)

4.4. MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO FUNCIONAL E COMPACTO
Devido às mudanças que ocorreram na sociedade durante o século XIX e XX, o
quotidiano do Homem sofreu alterações que se reflectiram numa série de simplificações
na vida doméstica e que se repercutiram no programa e organização espacial da
habitação. Consequentemente, pertences como mobiliário, electrodomésticos, loiças
sanitárias, iluminação, loiças de servir, entre outros, passaram a ser estudados de forma
a serem integrados na habitação, pelo ponto de vista do custo, conforto, manutenção e
arrumação. Isto deu lugar a móveis multifuncionais, com um volume mais compacto e
proporcionais ao espaço disponível, tendo a capacidade de comportar todos os
pertences e rotinas de uma família comum. (Caselli, 2007, p. 65)

Ilustração 58 – Móveis “Patente”, New Haven Folding Chair Company, 1873. (Batley, 2012).

O aparecimento deste género de mobiliário deu-se entre 1850 e finais de 1880, nos
EUA, onde pela primeira vez se apresentaram ideias inovadoras que integravam a mais
85

Arquitecto israelita reconhecido pela investigação na implementação de práticas de construção
acessíveis e sustentáveis aos níveis de unidade e comunidade. (McGill, 2018)
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recente tecnologia de engenharia, dando resposta a novas teorias ergonómicas e de
conforto exigidas pela sociedade, em mudança. Exibido ao lado dos móveis de estilo
europeu nas exposições internacionais, o chamado móvel “Patente” assentava na
mobilidade e adaptabilidade do corpo, sendo dotado de uma flexibilidade até então
nunca vista, deixando de ser um produto rijo e estático. Acabou por ter um enorme
sucesso nas residências urbanas que procuravam ter o máximo conforto em espaços
exíguos.
A ideia de mobiliário flexível já tinha surgido durante a Idade Média, mas foi apenas no
século XIX, devido à industrialização, que os novos mecanismos puderam ser
concretizados de modo a se tornarem viáveis. No entanto, no final do século XIX estes
produtos acabaram por desaparecer do mercado norte-americano devido a um
desinteresse repentino, dando oportunidade à Europa de agarrar este sector e ditar
novos conceitos na criação de mobiliário, baseado nos princípios anteriormente
descritos e numa nova concepção espacial com ligação ao Movimento Moderno.
O movimento moderno defendia que o desenho do móvel não só devia estar de acordo
com o espaço que ele iria ocupar como deveria também influenciar o comportamento
deste morador frente a uma forma “moderna” de se viver. (Folz, 2002, p. 55)

Como tal, os projectos que eram da responsabilidade dos engenheiros passam para as
mãos dos arquitectos e muitas das soluções técnicas dos móveis “Patente” são
retomadas pela nova arquitectura do Movimento Moderno, com a característica de
móveis “Tipo” e não peças singulares, únicas. Os conjuntos habitacionais de Frankfurt,
desenvolvidos na década de 1920 e, posteriormente, os vagões de comboios e navios
a vapor, são projectos que passam a acolher este tipo de mobiliário, aliás, é de salientar
que muitos dos princípios aplicados ao mobiliário conversível, compacto e multifuncional
têm origem no mundo náutico e ferroviário, devido à necessidade de ter um espaço com
múltiplas funções diferentes, de dia e de noite, o que fez surgir os mais diversos
equipamentos e móveis. (Folz, 2002, p. 56-58) Todavia, estes móveis “Tipo”
necessitaram de percorrer um longo caminho até serem reconhecidos pelo seu valor
prático e adoptados como solução, pela sociedade moderna. Com estas novas
transformações foi possível reduzir as áreas habitacionais, mantendo um nível de
conforto decente para a execução das actividades diárias.
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Ilustração 59 - Cozinha Rotativa, Compact Concepts. (Mike, 2009).

Já no século XXI, surgem exemplos como a cozinha da empresa neozelandesa
Compact Concepts, que com o objectivo de minimizar o espaço da cozinha tradicional,
criou uma que ocupa apenas 1,8 m2 e é tão eficiente quanto uma cozinha normal, mas
sem comprometer o espaço em que se insere. A distribuição dos electrodomésticos
equipara-se à das cozinhas convencionais, uma vez que a parte inferior do conjunto tem
embutido um pequeno frigorífico, a máquina de lavar loiça, o lava-loiças, a placa de
indução e arrumos e a parte superior tem o exaustor, o microondas, a cafeteira, tomadas
para ligar outros electrodomésticos e mais arrumos. Mas o que realmente a distingue é
o facto da sua parte superior girar 360º e a inferior 180º, permitindo assim o acesso a
todos os equipamentos sem ser preciso a pessoa se mover. Depois da sua utilização é
possível fechá-la por completo, dissimulando-a com o espaço envolvente. (Jagyasi,
2018)

Ilustração 60 – Transformação de um sofá num beliche, Gemini, Resource Furniture. (Resource Furniture
Editorial Team, 2019).
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Ilustração 61 – Mesa/Consola extensível, Goliath, Resource Furniture. (Resource Furniture Editorial Team, 2019).

Outro ponto forte na criatividade conceptual de mobiliário multifuncional constata-se nas
peças que permitem duas ou mais funções. Como exemplo temos um conjunto de
opções de mobiliário da empresa Resource Furniture, caracterizados como Space
Savers, que funcionam através de sistemas de rebatimentos engenhosos, recorrendo a
vários tipos de articulações, em conjunto com pequenos mecanismos hidráulicos, que
permitem transformar camas em armários, sofás ou secretárias e vice-versa, bastante
útil em caso de visitas, ou até uma pequena mesa de apoio que ao ser ampliada se
transforma em mesa de jantar para servir até 10 pessoas. Contudo, estas inovações ao
nível de articulações para o mobiliário, está dependente de um bom conhecimento de
física para a sua realização, e como é compreensível esse factor acaba por contribuir
para o agravamento do preço do produto final.

Ilustração 62 – Total Furnishing Unit, Joe Colombo, 1969. (Alter, 2008).

Para concluir, temos interesse em mostrar um exemplo desenvolvido na década de 60
por Joe Colombo, cujo projecto apresenta um módulo contendo todo o mobiliário
necessário para acomodar o Homem numa habitação. Este módulo a que chamou “Total
Furnishing Unit” com 28 m2 incorpora cozinha, casa de banho, sala de jantar, escritório,
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quarto e espaço de arrumação, e foi pensado como uma estrutura autónoma que se
adapta a qualquer cenário. (Alter, 2008)
O mobiliário funcional é uma peça chave para o bom funcionamento de um apartamento
com áreas mínimas, no entanto é indispensável que o seu layout seja pensado em
conjunto com o projecto arquitectónico, já que os espaços devem ser minuciosamente
planeados para que se possam, posteriormente, aproveitar de forma rentável.

4.5. TÉCNICAS DE ARRUMAÇÃO
Para se ter o máximo aproveitamento de um espaço pequeno é imprescindível a escolha
de um mobiliário funcional e flexível. Com dupla função: utilização diária e
armazenamento, este tem de ser prático e fechado, para ocultar o seu interior
desarrumado e tornar o ambiente mais organizado. Desta forma, apresentamos
algumas soluções interessantes que permitem aplicar técnicas de arrumação no espaço
habitacional:
- Concilie armazenamento com mobiliário imprescindível. É uma boa estratégia conjugar
armazenamento com os móveis essenciais de cada ambiente, adaptando-os para o
desempenho de várias funções ao mesmo tempo;

Ilustração 63 – Dormitório Tsukiji H, Yuichi Yoshida & Associates,
Tóquio, 2013. (Basulto, 2014).

Ilustração 64 - Casa HB6B, Karin Matz, Estocolmo,
2013. (Basulto, 2014).

- Projecte espaço de arrumação debaixo da cama. A cama é crucial num quarto e não
é possível reduzir o seu tamanho padrão. Mas, numa área mínima com falta de armários
embutidos ou roupeiros, o espaço livre debaixo da cama, geralmente pouco usado, pode
ser uma solução, evitando a adição de móveis que obstruam a passagem ou ocupem
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espaço valioso na divisão. Se o quarto tiver uma altura de tecto adequada, a cama pode
ser elevada de forma a incluir elementos com capacidade de armazenamento e
organização, tais como: varões com cabides, gavetas e prateleiras. Se quiser uma
solução discreta para as gavetas, posicione-as na parte inferior da estrutura e utilize
materiais que as dissimule, combinando com o estilo do quarto.

Ilustração 65 – Possibilidades de abertura de móveis, Häfele.
(Basulto, 2014).

Para um estilo mais informal, projecte a base da cama com uma série de
compartimentos, com ou sem portas: se incluírem portas, pode-se usar sistemas de
abertura deslizante, dobrável, removível ou com dobradiças; se o compartimento for
aberto, os objectos expostos passam a articular-se com a imagem geral do espaço de
uma forma natural.

Ilustração 66 - Fujigaoka M, Sinato, Yokohama, 2014. (Basulto, 2014).

Estas soluções podem ser duplicadas na sala de estar, projectando-se estruturas de
assento que podem fornecer também espaço de armazenamento em baixo;
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- Use espaços residuais (espaços que pela sua morfologia não são ocupados) e
aproveite a estrutura do edifício. Numa habitação com apenas alguns metros quadrados
disponíveis todo o espaço útil deve ser aproveitado para armazenamento, seja o canto
entre dois armários de cozinha, o espaço que fica dentro das gavetas, a largura das
paredes ou a estrutura de uma escada;

Ilustração 67 – Prateleiras basculantes, Häfele.
(Basulto, 2018).

Ilustração 68 – Gavetas com formato engenhoso, Häfele.
(Basulto, 2018).

- Multiplique a capacidade das gavetas. Na maioria das vezes, o espaço interior das
gavetas não é utilizado no seu máximo potencial, mas se projectarmos cada gaveta com
precisão e de acordo com as medidas exactas dos objectos e utensílios que serão
armazenados, poderemos arrumar tudo de uma maneira melhor e mais eficiente. Além
disso, hoje em dia existem várias soluções no mercado que apresentam gavetas
ocultas, subdivisões de espaço e outras tecnologias que permitem um melhor uso de
áreas descartadas anteriormente, como zonas de difícil acesso em armários de cozinha
ou excesso de espaço sob uma máquina de lavar loiça. Por exemplo, as prateleiras
basculantes ou giratórias permitem tirar proveito dos cantos. (Franco, 2019)
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Ilustração 69 – Arrumação oculta no chão da cozinha da Casa Nakaikegami, Milligram Studio, 2000. (National Geographic, 2008).

A casa Nakaikegami, do estúdio japonês Milligram, é um projecto que segue esta linha
de

pensamento

inteligente,

com

soluções

inesperadas,

principalmente

pelo

armazenamento projectado por baixo das escadas ou no chão elevado da cozinha,
como forma de ocultação a terceiros. Mas é o corredor, como área de ligação entre a
casa e a rua, beneficiando da sua generosa largura, que contém grandes armários com
portas de correr como principais pontos de arrumação. Nas restantes divisões alguns
mobiliários adquirem dupla função, possibilitando arrumação no seu interior;

Ilustração 70 – Raval Hideout, Eva Cotman, Barcelona, 2013. (Basulto, 2013).

- Projecção de escadas multifuncionais. As escadas são um elemento na arquitectura
que pode ter grande funcionalidade pela sua morfologia, com a criação de estantes ou
pequenos armários úteis integrados nos degraus e de acesso lateral. Mas é na fase
inicial do projecto que este raciocínio deve ser feito, uma vez que a escada é um

Diogo Baêta Neves dos Anjos

92

Habitação mínima flexível como solução habitacional para a Geração Y

elemento importante do todo e pode influenciar a sua forma. A sua localização,
geralmente central, torna-as acessíveis para armazenar objectos domésticos de uso
recorrente; (Marques, 2012, p. 24-25)
- A espessura das paredes não é um espaço “morto”. Se adicionarmos alguns
centímetros extras à largura das paredes dos nossos projectos, podemos ganhar
valiosos espaços de armazenamento e permitir que a estrutura de um edifício sirva uma
função secundária. A profundidade determinará o tipo de objecto que pode ser
armazenado e os espaços podem ser ocultos e/ou deixados completamente expostos.
O material utilizado também pode facilitar esse objectivo, extraindo-o ou adicionando-o,
de maneira criativa.

Ilustração 71 – Ztudio, MFRMGR, Warsaw, 2016. (Basulto, 21 Setembro
2016b).

Ilustração 72 - COBS Year-Round Micro Cabins,
Colorado Building Workshop, Leadville, 2016.
(Basulto, 20 Dezembro 2016a).

Mas nalguns projectos reabilitados, as paredes existentes são desmontadas de forma a
expandir o espaço e permitir a passagem de luz natural. Nestes casos, são os elementos
estruturais, as vigas e os pilares expostos, que funcionam como suporte às prateleiras;
- Use com criatividade a altura do espaço. Os tectos altos sempre valorizaram um
projecto e em habitações com áreas reduzidas é possível perceber a razão. Estas áreas
de armazenamento situadas num nível mais alto podem ser bastante eficazes para
ajudar a libertar o espaço útil em baixo e o seu design pode contribuir para a imagem
geral da casa, proporcionando uma sensação de espaço amplo.
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Ilustração 73 - End the Roc, Nook Architects, Barcelona 2017. (Basulto, 17 Novembro 2017a).

As prateleiras, quando dispostas a um nível mais alto, possibilitam a cobertura de
grande parte do espaço sem afectar o uso dos restantes elementos, podendo-se adaptar
de acordo com o estilo e função da divisão em que estão implementadas. (Franco, 2019)
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5. CASOS DE ESTUDO
5.1. APARTAMENTO LIFE EDITED
Viver em Nova Iorque, uma das cidades mais populosas do Mundo, não está ao alcance
de todos. O elevado custo de vida, motivado por uma sociedade onde figura o
capitalismo, resulta no excessivo preço dos imóveis, condicionando a população
“comum” na escolha de uma habitação que satisfaça as suas necessidades recaindo,
assim, sobre duas alternativas: permanecer na cidade e viver num espaço pequeno ou
deixar a cidade, deslocando-se para a periferia para um espaço mais desejável.

Ilustração 74 – Planeamento do projecto Life Edited, 2009. (Dirksen, 2012).

Como solução para os que preferem permanecer na cidade, o apartamento Life Edited
nasceu em 2009, quando Graham Hill, empresário e fundador do blog TreeHugger,
decide comprar uma pequena habitação no bairro SoHo em Nova Iorque. Ao perceber
o potencial do espaço, decide criar um projecto habitacional que provasse que era
possível, num pequeno espaço, viver confortavelmente como se de um espaço grande
se tratasse. Angaria os fundos necessários para o protótipo e não se querendo limitar
aos arquitectos locais, resolve iniciar uma competição online com a intenção de se criar
um projecto com aqueles requisitos. Mais de trezentas inscrições de todo o Mundo foram
enviadas e de entre elas Hill seleccionou a entrada de dois estudantes de arquitectura,
Catalin Sandu e Adrian Iancu, chamada de “One Size Fits All”. A sua selecção deveuse não só ao cumprimento das exigências ambiciosas que o empresário desejava, como
as suplantava, uma vez que a criação estipulada de cinco divisões deu lugar a oito
divisões. (Dirksen, 2012)
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“The inspiration came from times when I lived simply, but happily—my time at university,
traveling, camping, etc. I realized on those occasions that I needed very little stuff. I
wanted to bring that philosophy to everyday life, so we launched LifeEdited as a design
contest to crowd-source the best design ideas for small space living and get a
conversation about this lifestyle going.” (Perez apud Tackett, 2012)

Sandu e Iancu idealizaram o apartamento, organizando o espaço em duas áreas
distintas: as áreas conversíveis, em que uma parede móvel separa o espaço em dois
quartos, criando-se uma combinação de escritório/quarto de hóspedes e sala de
estar/quarto principal e as áreas não conversíveis, que foram empurradas para a parte
detrás do apartamento, como a cozinha e a casa de banho. Desta organização resulta
um apartamento multifuncional de 39 m2 que se divide em oito espaços, podendo ser
manipulado de forma funcional até 100 m2. (Johnson e Johnson, 2016; Styleture, 2018)

Ilustração 75 – Proposta de Catalin Sandu e Adrian Iancu, 2009. (Mitchell, 2012).

A partir deste concurso de ideias, nasce em 2011 o apartamento LifeEdited #1,
projectado e construído numa colaboração entre o arquitecto David Bucovy e o atelier
Guerin Glass Architecture. Recheado de mobiliário multifuncional, o programa final
configura-se em oito divisões, sala de estar, sala de jantar, quarto principal, escritório,
quarto de hóspedes, escritório de hóspedes, cozinha e casa de banho, todas elas
caracterizadas pelo uso de recursos ecológicos e sustentáveis, incluindo materiais com
baixo/nenhum composto orgânico volátil, sistema de filtragem com ventilação de
recuperação de calor/ar de última geração e excelente isolamento térmico/acústico.
(Solomon, 2018; Storgaard, 2013)
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Ilustração 76 – Mesa de jantar, aberta, pronta a receber até 10 pessoas.
(Doge, 2015).

O espaço principal é a sala de estar. Esta divisão define-se como aquela que tem mais
diversidade espacial, pois recria-se em quatro divisões, sala de estar, sala de jantar,
escritório e quarto principal. Com a parede móvel recolhida, esta acomoda
confortavelmente cinco pessoas no sofá para uma sessão de cinema ou dez pessoas
para jantar, usando uma mesa extensível que está encaixada por baixo da península da
cozinha. Para o uso pessoal, o espaço refaz-se com o sofá a dar lugar a uma cama
rebatível que acomoda dois adultos, revelando-se o quarto principal, e um pequeno
escritório com todo o equipamento necessário embutido na parede móvel.

Ilustração 77 – Divisão entre os dois quartos. (Doge, 2015).

Movendo-se a parede móvel, para o centro da habitação, o espaço de hóspedes
aparece. Dissimulado quando a parede está recolhida, surge na forma de dois beliches
que se desprendem da parede, assim como a mesa para a área de escritório. É
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interessante perceber que devido ao gesto de um elemento móvel, uma divisão
facilmente se reproduz em seis divisões, valorizando cada metro quadrado existente na
habitação.

Ilustração 78 – Cozinha minimalista. (Doge, 2015).

Os espaços comuns são abertos para a cozinha, espaço este também aberto e pensado
para entreter, dando continuidade a um design minimalista, maximizando também cada
centímetro para armazenamento. Possui todos os electrodomésticos e utensílios
indispensáveis,

acoplados

ou

arrumados

em

gavetas

ou

na

parede

projectada/dissimulada para armazenar, libertando a bancada para o simples propósito,
o de cozinhar.

Ilustração 79 – Separação da sanita com o resto da casa de banho.
(Doge, 2015).

Atrás da cozinha está uma pequena casa de banho, construída como um quarto dentro
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de um quarto, permitindo privacidade entre os habitantes da casa. A parte principal tem
o lavatório e o chuveiro, com a possibilidade de se converter numa sauna, enquanto que
o pequeno quarto tem apenas a sanita, com um acento rebatível que se transforma
numa sala de meditação ou leitura.
Apesar da aceitação e sucesso que o projecto apresenta, Graham Hill sempre salientou
que, devido à sua natureza experimental, este teve um custo elevado e admite que a
iteração da casa é muito cara. Hill originalmente pagou 250 000€ pelo apartamento e na
sua reabilitação gastou 320 000€, revelando que só o equipamento para as paredes
movíveis custou aproximadamente 4 200€. Apesar disto, é necessário reforçar que o
apartamento LifeEdited, devido ao seu reconhecimento, veio suscitar e estabelecer
novos parâmetros no exercício do espaço mínimo, criando um apartamento arquétipo
em Nova Iorque para o Mundo, onde o pouco espaço físico e ambiental oferece tanto
de

beleza

como

funcionalidade,

complementado

sempre

com

a

ideia

de

sustentabilidade como processo generalista. (Dirksen, 2012)
Todo o projecto foi incentivado e sempre ligado à ideia e fundamento de que a
habitabilidade neste século é “Life Edited”. Se o século XX foi sobre o consumo
descomedido, o século XXI, de acordo com Graham Hill, é sobre a edição das nossas
vidas, retornando-se a uma simplicidade mais satisfatória, editando as nossas coisas, o
nosso espaço e até mesmo os nossos amigos.
“We really have a culture of excess […] We’re not any happier and what you’ll see again
and again are people who really cut back and really edit their lives will find themselves
much happier. They have more mental clarity. They end up having more time and it’s
often better financially.” (Hill apud Dirksen, 2010)

5.2. CASA MJE
Localizado no Noroeste de Espanha, mais precisamente nas Astúrias, este projecto tem
a autoria do atelier espanhol PKMN Architectures, que idealizou para os clientes Maria
Jose e Enrique, um casal mexicano que viaja regularmente para a Europa, uma casa de
férias que se adapta à família, independente das eventualidades e circunstâncias
exigidas. (Morby, 2016)

Diogo Baêta Neves dos Anjos

99

Habitação mínima flexível como solução habitacional para a Geração Y

Ilustração 80 – Maria Jose e Enrique. (Williams, 2015).

Com uma vista panorâmica sobre o Atlântico, o apartamento original apresentava um
layout espacial antiquado e reduzido, atafulhado de divisões que impediam desfrutar de
tal paisagem. Em função disso, foram estudados diversos sistemas móveis que
aplicados na habitação geravam espaços amplos e práticos, multiplicando as
possibilidades de utilização da casa através de gestos simples. (Morby, 2016)

Ilustração 81 – Rotação de parede. (Williams, 2015).

Desse exercício, surgem as paredes rotativas, paredes modulares com armazenamento
que rodam em redor de um eixo, revelando ou dissimulando os dois quartos da casa,
que podem aparecer ou desaparecer num minuto com um simples gesto. Construídas
a partir de uma estrutura de aço leve e painéis de madeira revestidos em branco, usando
os melhores sistemas determinados pelo seu peso e espessura, o sistema móvel está
ligado a linhas eléctricas e sistemas de iluminação para operar, podendo-se mover
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facilmente com uma mão ou até mesmo por uma criança. Com espaço para
armazenamento, cada partição tem também uma cama rebatível agregada, mesas de
jantar e portas de correr, que podem ser desencaixadas conforme a necessidade do
espaço. Cada sistema modular de parede móvel foi feito sob encomenda para garantir
que cada metro quadrado fosse utilizado de forma eficiente. (Morby, 2016)

Ilustração 82 – Layout 1 e 2. (Williams, 2015).

Esses dois módulos rotativos definem o layout, delineando as funções e os espaços,
permitindo aos proprietários escolherem entre três posições, dois quartos, um quarto ou
uma grande sala de estar aberta, gerando de uma área de 70 m2 uma sala de 50 m2, e
possibilitando um espaço para celebrar uma grande festa para os mais pequenos ou um
loft para quando a Maria Jose e Enrique estão sozinhos. (EEEStudio, 2018)
“When Maria Jose and Enrique contacted us to design their apartment, they were quite
convinced about wanting to work with mobile furniture systems […] They thought that it
was the only way to solve the issues they were dealing with in relation to the apartment
they'd just bought – a very badly arranged dwelling that didn't fit their needs at all.” (Perez
apud Morby, 2016)

A flexibilidade deste projecto resultou numa óptima maneira de expandir o que poderia
ter sido um espaço estaticamente particionado, o que teria bloqueado os seus
ocupantes com padrões fixos de uso e movimento, fazendo com que uma pequena casa
parecesse ainda menor. Gera-se assim, a partir de um design adaptável, a possibilidade
de expandir o espaço, concebendo muitas outras opções de funcionalidade e diversão
para a família.
“The main motivation for us when we initiated the project was to be able to offer a
response to the problems that a large amount of people find today – that their home is
made according to housing standards that became obsolete a long time ago […] We think
that it should be our houses that adapt to us and to the changes in our lives – not us
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having to adapt to a space that is not capable to change.” (Perez apud Morby, 2016)

Na actualidade, onde os preços de aluguer estão constantemente a aumentar e as áreas
parecem ser cada vez mais reduzidas, conseguir um espaço limpo e contemporâneo,
que também seja funcional, parece um sonho. A casa MJE, com um design
incrivelmente minimalista, fruto de reconfigurações aparentemente relevantes que lhe
deram uma aparência moderna responde a esta premissa, uma vez que se projectou de
forma a ser adaptável às necessidades directas dos usuários, maximizando e
melhorando o layout de todo o apartamento, onde o design dos componentes móveis
transformam completamente a identidade do espaço pré-existente, tornando-o
moderno, espaçoso e mais flexível, confirmando-se a divisa adoptada pelo atelier “Just
as our Lives change our Home changes with us”.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A casa, desde sempre se formulou como princípio primordial da Arquitectura,
transformando lugares, evidenciando culturas e gerando uma identidade própria na
função do habitar. Deste modo, o habitar encontra-se na génese da Arquitectura,
abrangendo um espaço delimitado que se apresenta como gerador de uma dualidade
interior e exterior, e que se define, portanto, não como um mero refúgio, mas como um
espaço de permanência e vida que se encontra em constante mutação.
Por conseguinte, torna-se fundamental compreender as necessidades do ser humano,
especificamente a Geração Y, de forma a conceber espaços de máxima qualidade
habitacional, mesmo sendo um dos desafios mais ambiciosos da Arquitectura. Todo o
processo exige um elevado nível de compromisso por parte do arquitecto, já que se trata
de averiguar e valorizar todos os aspectos para que o projecto seja viável. É nesta
perspectiva de entendimento, que surge uma linha de raciocínio que vai de encontro a
uma modernização arquitectónica, implementando a flexibilidade e a sustentabilidade,
com a pretensão de apresentar uma nova forma de construir, adaptando um espaço
existente a qualquer mutação/transformação. Estabelece-se, portanto, como base, o
estudo da “habitação mínima”, um tema vasto, complexo e com várias ramificações que
são abrangentes a diversas análises de estudo.
Com o presente trabalho “Habitação mínima flexível como solução habitacional para a
Geração Y”, a nossa intenção foi obter o máximo de informação que permitisse
estabelecer o conceito “habitação mínima”, como resposta às necessidades
habitacionais dos Millennials, geração tecnologicamente competente e altamente
influenciada pelo pulsar social, na procura de inovações e soluções que possam garantir
a tão desejada qualidade, desde as suas necessidades básicas às económicas, sociais
e culturais, e desta forma estabelecer, paralelamente, alguns padrões e tendências que
se podem considerar específicos deste grupo e que irão marcar o programa habitacional
no século XXI.
Desta conjugação de factores, surge o interesse em estudar a rigidez e a liberdade
funcional, inerente à organização espacial da habitação, uma vez que actualmente
existe uma dificuldade de adequação do espaço doméstico às exigências dos
Millennials, que apresentam várias imprevisibilidades próprias das necessidades e
modos de vida actuais e procuram uma organização programática que possibilite a
diversidade de utilizações, que contribua para a sua relação com o espaço.
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Como tal abordámos, nesta dissertação, estas matérias tendo por base a investigação
de projectos entre os séculos XIX e XXI, cujos espaços foram pensados de acordo com
a sociedade da época, modos de vida e formas de apropriação, reflectindo a
individualidade e mutualidade do indivíduo e do seu agregado familiar nesse período.
No entanto, esta investigação é caracterizada pela procura de soluções técnicas que
permitem a transformação física do espaço, baseada num enquadramento flexível e
adaptável, e validada pelo estudo da “habitação mínima”, iniciado no período da
Revolução Industrial, desenvolvido e aprofundado com o Movimento Moderno,
explorado por grupos como o Archigram e o Movimento Metabolista dos anos 60 e 70
do século XX, tendo em conta os ideais utópicos, até aos dias de hoje com uma
arquitectura mais direccionada para um público alvo, mais exigente.
Deste estudo, referenciou-se alguns aspectos mais relevantes que surgem associados
à evolução da habitação mínima e que são consequência do desenvolvimento das
sociedades: a habitação em série e os parâmetros mínimos de construção, a qualidade
habitacional e a relação do Homem com a habitação, as funções e exigências do espaço
e o modo como estas condicionam a dinâmica da família, a flexibilidade como resposta
às necessidades dos habitantes e a solução à problemática das habitações mínimas.
Esta recolha foi fulcral para a criação do contexto histórico do tema e a sua relação com
a Geração Y, possibilitando a compreensão de questões associadas à construção do
projecto, o papel do arquitecto e da Arquitectura.
Iniciámos a nossa pesquisa com a Revolução Industrial, que surgiu com os avanços
tecnológicos associados à transformação dos meios de produção e ao êxodo rural das
populações num curto espaço de tempo, factores estes que fomentaram a reformulação
do modo de vida e, consequentemente, do modo de habitar. Estes motivos são
reconhecidos actualmente pelos Millennials, uma vez que existem novos avanços
tecnológicos a aparecer na sociedade actual dando lugar a novos modos de vida e,
como resultado, novos meios de produção, o que influencia esta geração a adoptar
outras formas de habitar com a procura de habitações nos centros urbanos e, deste
modo, conciliar um maior equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. No entanto, estas
condições determinam “o habitar” em espaços mais reduzidos, mas este aspecto tornase irrelevante para a Geração Y, pois pretendem apenas um espaço que preencha os
seus requisitos e que se adapte ao seu estilo de vida.
Os acontecimentos bélicos ocorridos na Europa, com a Grande Guerra, foram
desencadeadores da crise habitacional instalada nos países associados ao conflito, mas
as décadas do pós-guerra foram fulcrais na determinação do que é a habitação mínima
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actual, marcadas pela carência habitacional e com a necessidade urgente de
reconstrução, perante a nova realidade económica e social destes países. Neste cenário
desenvolve-se o Movimento Moderno, na procura de criar espaços adaptados às
necessidades do Homem, através dos seus ideais implementados por “Mestres”
europeus das décadas de 1920/1930 e firmado nos CIAM, mais especificamente
durante o CIAM II de Frankfurt, em 1929, em que os arquitectos modernistas foram
confrontados, perante a realidade da época, a formular o conceito da habitação mínima
económica e em série – Existenzminimum – na procura do padrão mínimo para a
existência. O período compreendido nestas décadas foi, claramente, de intensa
produção, cujas investigações tiveram elevada repercussão na habitação social do
século XX.
O grupo Archigram, na Europa, e do Movimento Metabolista, no Japão, criados no pósII Guerra Mundial, mais propriamente nas décadas de 1960/1970, idealizaram e
exploraram novas alternativas de planeamento da cidade e, consequentemente, do
modo de habitar, num processo baseado em estruturas e modelos utópicos que
acompanhavam os ciclos de crescimento da população. O grupo Archigram defendeu
uma nova filosofia de cidade dinâmica e móvel, através de estruturas compostas pela
agregação de protótipos de cápsulas habitacionais, associados à economia de
produção e à facilidade do processo de montagem. À semelhança do grupo inglês, o
Movimento Metabolista apresentou projectos que viriam a ajudar a solucionar o
problema da crise habitacional do Japão no pós-guerra, através de mega-estruturas que
ocupavam o oceano e surgiam da agregação de várias cápsulas habitacionais préfabricadas, repetitivas e produzidas em série. Concluindo, estes grupos estiveram em
conformidade com o programa habitacional mínimo na solução de células habitacionais
mínimas, razões fundamentais que influenciaram, posteriormente, muitos arquitectos a
seguirem uma linha de raciocínio semelhante.
Os conceitos de evolução e flexibilidade foram determinantes durante estes períodos,
sendo que, actualmente, devido ao rápido e constante desenvolvimento e mudança das
sociedades, estes conceitos continuam a ser pertinentes e imprescindíveis na projecção
das habitações. O reconhecimento de que a rigidez da forma não leva necessariamente
à rigidez funcional interior, faz com que a análise do conceito de flexibilidade possa
diversificar alternativas, que se traduzem em projectos mais elucidativos. Como tal, é
pertinente efectuar uma caracterização do espaço, compreendendo as suas limitações
e possibilidades, de forma a desenvolver-se uma diversidade de apropriações, em
harmonia com uma coerência das partes que o constituem, tendo como público alvo a
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Geração Y.
Pelo modo e filosofia de vida da Geração Y, na escolha de um estilo de vida mais
simples, despido da acumulação de bens materiais considerados desnecessários a uma
vivência feliz e de qualidade, surge a habitação mínima como solução, possibilitando
espaços mais pequenos rodeados do essencial, virando costas à mentalidade
consumista da actualidade. A habitação mínima permite-nos compreender o potencial
de cada espaço, uso do material e sua aplicação à forma. Estas, dadas as suas
características, são adaptáveis às mais variadas circunstâncias, lugares e necessidades
do seu utilizador, podendo facilmente ser adaptadas e introduzidas. Agora é o momento
de aprender, optimizar o espaço disponível e viver dentro das limitações que nos são
impostas, adaptando-nos a uma realidade cada vez mais real: reaprender, readaptar e
reajustar. Viver num espaço pequeno não deve ser encarado como um sacrifício, mas
um desafio à capacidade humana para manter aquilo que, realmente, lhe é mais
importante. Um desafio tanto para o cliente como para o arquitecto, que passa por um
processo de aprendizagem e compreensão da capacidade e necessidade humana.
Para finalizar a nossa pesquisa, analisámos dois importantes projectos habitacionais
que permitiram evidenciar a importância do tema, pois não sendo uma resposta final ao
problema existente serve de exemplo para compreender os espaços de habitação
mínima e demonstrar, através de soluções evolutivas, que é possível projectarem-se
habitações com estas características que vão ao encontro das necessidades deste
grupo geracional.
Como modo de reflexão pessoal sobre todo o trabalho apresentado, considerando que
muita coisa ficou por dizer e aprofundar, é possível afirmar que este tema não está
concluído pelo facto de se viver numa sociedade complexa, em constante mudança e
evolução. No entanto, a investigação revelou-se de extrema importância por abrir
horizontes e demonstrar que a habitação mínima flexível é uma boa opção como
solução para um espaço versátil e funcional. Paralelamente demonstramos que os
arquitectos apresentam um papel fulcral na análise destes conteúdos e no seu
desenvolvimento, compreendendo como os espaços são habitados e como a
Arquitectura, independentemente das condicionantes, é idealizada para o cliente.
Consideramos esta dissertação como um valioso contributo para futuras investigações
sobre o tema, ao reflectir, seleccionar e cruzar informação. Nesta perspectiva,
gostaríamos que houvesse continuidade ao seu desenvolvimento e em que medida nós,
arquitectos, poderíamos intervir no melhoramento dos espaços destas habitações
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mínimas, uma vez que independentemente do local e situação, a Arquitectura é pensada
para as Pessoas.
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