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 “Tree is leaf and leaf is tree – house is city 

and city is house – a tree is a tree but it is also 

a huge leaf – a leaf is a leaf, but it is also a 

tiny tree – a city is not a city unless it is also 

a huge house – a house is a house only if it 

is also a tiny city.”  

(Aldo+Hannie van Eyck Foundation, 

2018) 

  



 

  



APRESENTAÇÃO 

 

O habitar mínimo na Arquitetura Moderna  

 

Ana Guiomar Tomás Monteiro 

 

O aumento da densidade populacional gera questões de espaço e de melhor 

aproveitamento deste; o princípio de uma habitação digna para todas as pessoas e o 

combate à pobreza habitacional; a preocupação com a sustentabilidade. São vários os 

aspetos que tornam importante uma contínua análise da Arquitetura de áreas 

controladas. Baseiam-se na constante procura de otimização. Arquitetura não é 

sinónimo de opulência e a compreensão desta como motor para o aprimoramento das 

condições de vida é fundamental. A arquitectura de áreas mínimas e de seu 

aproveitamento é de grande importância. Há que analisar os bons exemplos e 

disseminá-los, criando cidades mais justas e mais sustentáveis. É o verdadeiro 

propósito da Arquitetura, aperfeiçoar o habitar, relacionando os vários espaços, 

conferindo-lhes variados propósitos e várias dinâmicas. 

Dentro do habitar de uma casa cabem muitas coisas. O descanso e o conforto, o 

particular e individual, o convívio e a partilha, o lazer e o trabalho. A casa é assim uma 

unidade, formada por um conjunto de espaços. Será a área o único fator que define 

estes espaços e a sua qualidade? 

A análise aprofundada da habitação de áreas controladas tem o potencial de moldar as 

acções futuras não só para a Arquitectura, mas também noutros campos como a 

Sociologia, Economia, Ecologia e Sustentabilidade. Com esta dissertação, propomos a 

análise do que levou à origem da Arquitetura de áreas controladas, analisando os 

acontecimentos históricos que a motivaram. Exploraremos três casos de estudo, 

invocando os elementos conceptuais/funcionais associados aos vários espaços: 

espaço-casa, espaço-quarteirão, espaço-bairro, para averiguar como influenciaram os 

seus locais de implantação e as pessoas que neles vivem. Importa ainda comparar as 

épocas e indagar sobre o que podemos retirar do passado e aplicar ao futuro. 

Palavras-chave: casa, habitar, sustentabilidade, Arquitetura Moderna, áreas mínimas. 



 

  



PRESENTATION 

 

The minimum dwelling in Modern Architecture 

 

Ana Guiomar Tomás Monteiro 

 

The increase in population density generates issues of space and better use of it; the 

principle of decent housing for all people and the fight against housing poverty; the 

concern with sustainability. There are several aspects that make a continuous analysis 

of the controlled areas architecture, important. These are based on the constant search 

for optimization. Architecture is not a synonym of opulence and the understanding of it, 

as a motor for the improvement of living conditions, is fundamental. The architecture of 

minimum areas and their utilization is of great importance. Good examples must be 

analyzed and disseminated, creating fairer and more sustainable cities. This is the true 

purpose of Architecture, to perfect living, relating the various spaces, giving them various 

purposes and various dynamics. 

Within a house, many things fit. Rest and comfort, private and individual, conviviality and 

sharing, leisure and work. The house is thus a unit, formed by a set of spaces. Is area 

the only factor that defines these spaces and their quality? 

The in-depth analysis of controlled area housing has the potential to shape future actions 

not only for Architecture, but also in other fields such as Sociology, Economics, Ecology 

and Sustainability. With this dissertation, we propose to analyze what led to the origin of 

controlled areas architecture by analyzing the historical events that motivated it. We will 

explore three case studies, invoking the conceptual/functional elements associated with 

the various spaces: house/dwelling, block, neighborhood, to find out how they influenced 

their locations and the people who live in them. It is also important to compare eras and 

ask what we can take from the past and apply to the future. 

 

 

Keywords: house, Dwelling, sustainability, Modern Architecture, minimum areas 
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1. INTRODUÇÃO 

É comum descrever-se a associação ou afinidade a um lugar como uma sensação de 

pertença. A partir do momento em que há perceção dessa sensação, é legítimo 

questionar a sua origem. De onde vem a relação entre o indivíduo e o espaço? Qual a 

sua base? Um caminho viável para a resposta a essas questões passa pela casa. A 

casa é o espaço base do desenvolvimento do ser. A nossa casa (especialmente a 

primeira, a casa de infância) fica na memória para o resto das nossas vidas. A casa é 

um espaço de desenvolvimento e crescimento pessoal, um espaço criador e guardião 

de memórias. (Bachelard, 2008) 

 
Ilustração 1 – Interior (my dining room), Wassily Kandinsky, 1909 (Fundação Gabriele Münter 1957, 1957) 

 

Para um estudo fenomenológico dos valores da intimidade do espaço interior, a 

casa é, evidentemente, um ser privilegiado [...] É preciso dizer como habitamos 

nosso espaço vital de acordo com todas as dialéticas da vida, como nos 

enraizámos, dia a dia, num “canto do mundo”. Pois a casa é o nosso canto do 

mundo [...] é o nosso primeiro universo. É um verdadeiro cosmos [...] até a mais 

modesta habitação, vista intimamente, é bela. Os escritores de “aposentos 

simples” evocam com frequência esse elemento da poética do espaço [...] 

caracterizam o aposento simples em sua actualidade, sem viver na verdade a 

sua primitividade, uma primitividade que nos pertence a todos, ricos e pobre, se 

aceitarem sonhar. [...] em suma, na mais interminável dialética, o ser abrigado 

sensibiliza os limites do seu abrigo. Vive a casa na sua realidade e na sua 
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virtualidade, através do pensamento e dos sonhos. [...] todos os abrigos, todos 

os refúgios, todos os aposentos têm valores de onirismo consoante. Não é mais 

na sua positividade que a casa é verdadeiramente “vivida”, não é só na sua hora 

presente que se reconhecem os seus benefícios. O verdadeiro bem-estar tem 

um passado. Todo um passado vem viver, pelo sonho, numa casa nova [...] 

“carregamos na casa os nossos deuses domésticos” [...] memória e imaginação 

não se deixam dissociar [...] trabalham para seu aprofundamento mútuo. Uma e 

outra constituem, na ordem dos valores, a comunhão e a lembrança da imagem. 

Assim, a casa não vive somente o dia-a-dia, no fio de uma história, na narrativa 

da nossa história. Pelos sonhos as diversas moradas da nossa vida se 

interpretam e guardam tesouros dos dias antigos. Quando, na nova casa, voltam 

as lembranças das antigas moradias, viajamos ao país da infância imóvel [...] 

vivemos fixações, fixações de felicidade. Reconfortamo-nos revivendo 

lembranças de proteção. Alguma coisa fechada deve guardar as lembranças 

deixando-lhes seus valores de imagens. As lembranças do mundo exterior nunca 

terão a mesma tonalidade das lembranças da casa. [...] a casa é um dos maiores 

poderes de integração para os pensamentos, as lembranças e os sonhos do 

Homem. [...] a casa na vida do Homem, afasta contingências, multiplica seus 

conselhos de continuidade. Sem ela, o Homem seria um ser disperso. Ela 

mantém o Homem através das tempestades do céu e das tempestades da vida. 

Ela é corpo e alma. É o primeiro mundo do ser humano. Antes de ser “atirado ao 

mundo” [...] o Homem é colocado no berço da casa. [...] a vida começa bem, 

começa fechada, protegida, agasalhada no seio da casa. [...] quando se sonha 

com a casa natal, na profundidade extrema do devaneio, participa-se desse calor 

primeiro, dessa matéria bem temperada do paraíso material. É nesse ambiente 

que vivem os seres protetores [...]. É graças à casa que um grande número das 

nossas lembranças estão guardadas e se a casa se complica um pouco, se tem 

porão e sótão, cantos e corredores, as nossas lembranças têm refúgios cada vez 

mais bem caracterizados. Voltamos a eles durante toda a vida nos nossos 

devaneios. [...] podíamos outrora achar a água-furtada pequena demais, fria no 

inverno, quente no verão. Mas agora na lembrança reencontrada pelo devaneio, 

não se sabe por que sincretismo, a água-furtada é pequena e grande, quente e 

fresca, sempre reconfortante. [...] tudo o que posso dizer sobre a casa da minha 

infância é justamente o que me é necessário para me colocar numa situação de 

onirismo, para me colocar no bojo de um devaneio em que vou repousar no meu 

passado. [...]. Para que serviria, por exemplo, dar a planta do aposento que foi 

realmente o meu quarto, descrever o pequeno quarto no fundo de um sótão, 

dizer que da janela, através de um buraco no teto, se via a colina? Só eu, nas 

minhas lembranças de outro século, posso abrir o armário que guarda ainda, só 

para mim, o cheiro único das uvas que secam sobre a sebe. [...]. Mas além das 

lembranças, a casa natal está fisicamente inscrita em nós. [...]. As casas 

sucessivas em que habitamos mais tarde tomaram banais os nossos gestos. 

Mas ficamos surpreendidos quando voltamos à velha casa, depois de décadas 

de odisseia, com que os gestos mais hábeis, os gestos primeiros fiquem vivos, 

perfeitos para sempre. [...]. A casa natal inscreveu em nós a hierarquia das 

diversas funções de habitar. Somos o diagrama das funções de habitar aquela 
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casa e todas as outras não são mais que variações de um tema fundamental. A 

palavra “hábito” é uma palavra para explicar essa ligação apaixonada de nosso 

corpo que não esquece a casa inolvidável. [...]. A casa é todo um mundo. 

(Bachelard, 2008, pp. 199–221) 

Da nossa casa surge o habitar mais primário. Quando falamos em habitar, falamos em 

morar ou viver num determinado espaço a que chamamos casa. A nossa morada é 

como nos referimos à nossa casa, onde vivemos, passamos e experienciamos grande 

parte do nosso dia-a-dia. Personalizamo-la de acordo com os nossos gostos e 

interesses. Este espaço multifuncional proporciona-nos condições de sobrevivência, 

conforto e segurança. É a casa a base do habitar. Claro está que podemos habitar uma 

vasta variedade de espaços, isto é, o habitar não se restringe ao habitar privado, ou 

seja, não se restringe à casa.  

‘Habitar’ significa algo mais que ter um teto por cima da cabeça e um determinado 

número de metros quadrados ao nosso dispor. (Norberg-Schulz, 1985) 

Primeiro, significa ir ao encontro dos outros para trocar produtos, ideias, 

sentimentos, isto é, experienciar a vida como uma multitude de possibilidades. 

Segundo, significa concordar com os outros, aceitar um conjunto de valores 

comuns. Finalmente, significa ser-se si próprio, no sentido de se ter um pequeno 

mundo escolhido nosso. Podemos chamar a estes modos de habitar, coletivo, 

público e privado.  

A palavra “habitar”, no entanto, também compreende os lugares que o Homem 

criou para acomodar os seus modos de ação. A comunidade, com os seus 

espaços urbanos, sempre foi o palco onde o habitar coletivo foi encenado. A 

instituição, ou edifício público tem sido a encarnação do habitar público. A casa 

tem sido o retiro privado onde o indivíduo pode prosperar. Juntos, comunidade, 

espaço urbano e casa, constituem um ambiente totalizado. Este ambiente, no 

entanto, está sempre relacionado com o que lhe é dado, isto é, com a 

paisagem.(Norberg-Schulz, 1985, p. 7)  

 
Ilustração 2 - Os vários tipos de habitar. (Ilustração nossa, 2021). 
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A conjugação destes três tipos de habitar é fulcral para o desenvolvimento da espécie 

humana. De um conceito, à partida simples, que é o conceito de habitar, gerou-se uma 

teia complexa de interações sociais que foram gradualmente construindo a civilização, 

construção essa que se encontra ainda a decorrer. Habitamos, como referido 

anteriormente, uma multitude de espaços, que no seu conjunto foram sendo ao longo 

dos tempos, o palco da nossa evolução, em muitos (senão todos) os sentidos. 

Para falarmos do conceito de habitar, faz todo o sentido falar também de Arquitetura – 

“do latim architectura; 1- arte de construir edifícios; 2- contextura; 3- forma, estrutura.” 

(Priberam, 2021) 

 
Ilustração 3 – A relação entre ‘arquitetura’ e ‘habitar’. (Ilustração nossa, 2021). 

 

A História da Arquitetura relaciona-se estreitamente com o Homem e com a sua própria 

História e evolução. “A Arquitectura é uma maneira de ver, pensar e questionar o nosso 

mundo e o nosso lugar nele.” (Mayne, 2005) O Homem passou do viver ao ar livre, para 

a protecção das cavernas, onde passou a haver uma “‘humanidade em gestação’ que 

se modelava lentamente sob o impulso da consciência a emergir”. (Castilho, 2011) 

Assim, pode falar-se em Arquitetura desde que o Homem começou a contextualizar o 

seu ambiente e a experimentar e construir. Surge o abrigo – que tinha como intuito 

básico e instintivo, a proteção.  

Primeiro foi a caverna. O Homem, o animal com uma clara racionalidade, embora 

pouco desenvolvida, pouco avançada, refugiou-se nas cavernas para se 

proteger do frio e da chuva e para se defender do ataque de outros animais 

irracionais. […] Depois veio a cabana. […] O Homem pôde então decidir onde 

fixar-se e a forma de arquitetura que mais lhe convinha. E finalmente chegou a 

casa. O refugiar-se e o defender-se transformaram-se no habitar. […] Se o 

Homem como animal se refugiou nas cavernas, e como ser racional construiu a 

cabana, o Homem como ser culto, criador, concebeu a casa como morada para 

habitar. E é neste ponto que nos encontramos. (Campo Baeza, 2004, p. 57) 
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No decorrer do friso cronológico da evolução humana, surgem novas exigências, tais 

como a sedentariedade (em detrimento do nomadismo) e o que desta deriva (criação 

de gado e práticas agrícolas), o crescimento da população, a necessidade de ligação 

entre povoações, o abastecimento de águas e a religião. Todos estes aspetos obrigaram 

a humanidade a procurar novos modos de construir, descobrindo, adequando e 

melhorando as técnicas, as ferramentas utilizadas e também os materiais. É por agora, 

praticamente impossível apontar um período e uma região e afirmar que foi ali, naquela 

altura, que a Arquitetura se iniciou. Esta germinou das mentes do Homem ao longo da 

sua existência, desenvolvendo-se par a par com as necessidades existentes, 

contextualizadas pelo desenvolvimento da sociedade, com diferentes manifestações e 

utilidades. É, no entanto, possível atribuir uma causa ao seu surgimento. A humanidade 

tem vindo a construir, ao longo da sua existência, para os mais variados propósitos, mas 

a proteção será sempre o mais primordial. (Benevolo e Albrecht, 2002) 

A Arquitectura é uma concepção ampla, pois abarca todo o ambiente da vida 

humana. Não podemos subtrair-nos a ela enquanto fizermos parte da sociedade 

civil, porque a arquitectura é o conjunto das modificações e alterações 

introduzidas na superfície terrestre com vista às necessidades humanas […] 

(Morris, 1881) 

Da necessidade de proteção, resulta o instinto de ocupação e apropriação de um espaço 

– o abrigo – um local onde se está seguro das ameaças do exterior. Cria-se um limiar 

separador entre o exterior – a que se associa o perigo - e o interior – a que se associa 

segurança. Ao longo da evolução, o abrigo dá origem à casa. Esta é hoje tida como um 

bem essencial que se se apresenta como a base do habitar. 

Os vários desafios a enfrentar no mundo, ao longo dos tempos, deram origem a um 

leque de resultados diversos e imprevistos, a partir do qual afloraram muitas áreas. 

Esses são os resultados da mente humana, da sua capacidade e dos seus recursos. 

Esse leque “ajuda a transformar o passado, de prisão ou labirinto, em horizonte aberto 

a novas criações. […] Sem a frequentação e habituação aos cenários do passado, a 

tarefa do controle racional do presente e do futuro talvez fosse impossível.” (Benevolo 

e Albrecht, 2002, p. 9). Anteriormente, ao indicarmos o abrigo como a primeira 

ocorrência de Arquitetura, fizemo-lo com a intenção de frisar a sua importância para a 

história desta arte. O abrigo foi criado por um Homem que se harmonizou com o que o 

rodeava. Que é a Arquitetura senão a harmonia do espaço em conciliação com o que 

está ao seu redor?  
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Um dos limiares atingido pelo Homem do Paleolítico foi a capacidade de colocar em 

suporte físico, imagens de um objeto visível, que poderia conservar. O homem 

começara então a desenhar, a ter a capacidade de representar o que via, através de 

pictogramas e ideogramas, e até do que não via, mas apenas sentia, através de 

psicogramas. É também de denotar, como extraordinariamente, o Homem comprovava 

já nesta altura, o interesse em conservar formas e cores insólitas. (Benevolo e Albrecht, 

2002) 

 
Ilustração 4 – Pahi, Tanzânia. Pictograma de tocador de flauta. 

A música aparece sob a forma de pontinhos que saem do 
instrumento. (Benevolo e Albrecht, 2002, p. 31) 

 
Ilustração 5 – Targali, Cazaquistão. Pictograma rupestre. O 

rosto está rodeado de pontos que representam possivelmente 
palavras ou ideias. (Benevolo e Albrecht, 2002, p. 30) 

 
Desta capacidade de expressão e representação advém uma capacidade 

extraordinária: 

A possibilidade de captar a forma de uma realidade já passada, e de passar de 

uma forma imaginada, a uma nova realidade ainda não existente. A partir desse 

momento, as evoluções do pensamento concentram-se no ambiente físico, 

tornando-se operantes no presente e no futuro. Nasce o projecto […] (Benevolo 

e Albrecht, 2002, p. 19). 

 

 
Ilustração 6 - Olduvai, Tanzânia. Superfície paleolítica escavada por M.D. Leakey, que a interpreta como base de uma cabana. As 

pedras são indicadas a negro. (Benevolo e Albrecht, 2002, p. 20) 
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Ilustração 7 – Dolni Vestonice, República Checa. Planta de uma cabana onde foram encontradas figurinhas modeladas, restos de 

uma lareira e de um hipotético forno. (Benevolo e Albrecht, 2002, p. 22) 

 

A enorme variedade que encontramos em soluções arquitetónicas do nosso passado 

paleontológico, é prova da destreza que o Homem tem para arquitetar respostas às 

dificuldades ambientais e a perseverança em modificá-las e melhorá-las continuamente. 

(Benevolo e Albrecht, 2002). 

Se voltarmos ao conceito de habitar e em como este alberga mais do que uma forma de 

habitar – o habitar coletivo, o habitar público e o habitar privado, podemos somar a essa 

noção, a questão ‘desde quando habitamos?’. Habitávamos já de um modo privado, 

antes de habitar pública e coletivamente. (Norberg-Schulz, 1985). 

A fixação do Homem, isto é o abandono do nomadismo, associa-se à transformação 

não só do território, devido à primavera neolítica, mas também à oportunidade que o 

Homem teve de substituir uma vida de caçador-recolector (que precisa de, digamos, 10 

quilómetros quadrados), por uma de agricultor-criador (para a qual meio quilómetro 

quadrado basta). Essa substituição de estilo de vida levou ao desenvolvimento de vários 

elementos que contribuíram para a criação da comunidade, de um grupo de indivíduos 

que vivem em reciprocidade, cuja base das suas interações são as trocas de bens em 

que cada um se especializa. Nestas protocomunidades, mundo fora, as pessoas 

organizaram-se sob o mesmo conjunto de normas, com legados culturais e históricos 

semelhantes, evoluindo posteriormente, no sentido do aumento da população e das 

áreas ocupadas, para aldeias, vilas e cidades. (Benevolo e Albrecht, 2002). 

No final do século XIX, a evolução e a inovação passava principalmente pelas cidades, 

representando estas, em comparação ao campo, muitas mais oportunidades. 

Impulsionado pela Revolução Industrial, ocorreu o fenómeno de êxodo rural em busca 

de emprego e melhores condições de vida. A afluência da população em direção às 

cidades levou à sobrelotação destas, e consequentemente, a um decréscimo nas 
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condições de habitabilidade para as classes sociais mais baixas. (LeGates e Stout, 

2011) 

Ainda que atualmente haja uma maior preocupação com a habitabilidade dos espaços, 

não deixam de existir situações igualmente preocupantes. A população mundial está em 

constante crescimento e muitas cidades encontram-se sobrelotadas. A habitação de 

áreas controladas não é usualmente a regra, mas sim a exceção. É geralmente 

praticada em situações de bairros sociais, o que contribui muitas vezes para o 

preconceito associado à temática. Poderá ser verdade que as pessoas no geral, 

preferem morar numa casa que não tenha de obedecer a restrições de áreas, tendo 

assim divisões maiores. Mas deve insistir-se em que a normalização do pensamento de 

que qualidade = grandes áreas, é errada. Uma casa de áreas controladas pode 

eventualmente até, ter mais qualidade que uma casa onde não seja imposto esse 

controlo. É, para além do mais, necessário sensibilizar a população para as 

problemáticas presentes na atualidade associadas à habitação, apresentando a 

Arquitetura bem pensada como resposta e solução. Essa solução passa pela 

normalização da habitação de áreas controladas, uma vez que estas podem ajudar na 

diminuição de problemas de sustentabilidade, como consumos energéticos diminuídos 

e menos utilização de recursos que são finitos e não renováveis, que devem, como tal, 

ser poupados. Deste modo, expor esta problemática é essencial de modo a desvincular 

da ideia das pessoas, que qualidade e grandes áreas são indissociáveis. O espaço não 

depende somente da área para a sua qualificação, há outras variáveis. Com este 

trabalho pretendemos abordar e explorar esta temática, das habitações de áreas 

mínimas e controladas, seguida de uma contextualização indicadora da sua origem, 

pretendo também analisar três casos de estudo, exemplos de excelência da habitação 

de áreas controladas. 
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO 

2.1. A REVOLUÇÃO INDUSTRIAL COMO MOTOR DO ÊXODO RURAL E A SUA 

INFLUÊNCIA NA ARQUITETURA 

A História da civilização e da evolução das sociedades é ampla e extensa. O Homem 

teve desde cedo a tendência para coabitar e construir relações de interdependência. 

Desta tendência foram surgindo ao longo do tempo, aglomerados que viriam mais tarde, 

a dar origem a grandes assentamentos permanentes que conhecemos como cidades. 

Estas viriam a ter um papel fundamental no desenvolvimento da civilização e, por 

conseguinte, da Arquitectura. 

Com início na Inglaterra, entre 1780 e 1850, a Revolução Industrial foi um acontecimento 

que deixou no friso cronológico da humanidade uma grande marca que viria a influenciar 

grandemente o seu desenvolvimento, uma vez que durante esta se processaram 

radicais mudanças. Marcando a transição para novos processos de fabrico, na 

Alemanha, esta dá-se entre 1840 e 1880. (Lemos, 2001) A utilização de “máquinas 

movidas por uma energia não animal, aliada ao emprego de matérias primas mais 

abundantes que no passado, permitiu o aparecimento de unidades de produção maiores 

do que as oficinas artesanais existentes até então.” (Lemos, 2001, p. 869) Num espaço 

relativamente curto de tempo, nasceram um grande número de fábricas “[…] em que se 

concentravam organicamente todas as operações necessárias para a obtenção de um 

produto final, confiadas a operários que se especializavam nas operações 

correspondentes a cada uma das fases de produção.” (Lemos, 2001, p. 869) Com o 

declínio dos pequenos produtores agrícolas e artesãos associado a esta mudança, um 

novo sistema económico vigorou. Neste, os capitalistas, detendo as terras, as fábricas 

e as máquinas, empregavam mão de obra assalariada, que era por sua vez cada vez 

mais numerosa, uma vez que as máquinas tinham substituído os trabalhadores do 

campo. (Lemos, 2001) Muitas pessoas viram-se assim obrigadas a migrar para as 

cidades em busca de emprego, uma vez que era nestas que a maioria das fábricas e 

indústrias se situava. O fenómeno de êxodo rural deu-se assim em larga escala, levando 

a um aumento da população das cidades e, consequentemente a uma diminuição das 

condições de habitabilidade nestas, uma vez que as habitações existentes para as 

classes sociais mais baixas não eram suficientes. (Davis, 2000) Essa migração é 

facilitada pelo desenvolvimento das vias de transporte, quer por terra, quer por água. 

“São construídas estradas mais amplas, canais mais largos e profundos […] (Benevolo, 
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2002, p. 35) Para além das influências migratórias, isto contribui também para uma 

maior disponibilidade de materiais de construção. (Benevolo, 2002) 

A par do aumento da população citadina, a Revolução Industrial influenciou a Arquitetura 

também de outras formas. As técnicas de construção alteraram-se e os materiais 

tradicionais como a pedra e a madeira, os tijolos e as telhas tornaram-se mais 

liberalmente distribuídos. Os avanços científicos permitiram a utilização de novos 

materiais, como o betão, e estes puderam passar a ser aplicados de forma mais 

conveniente, conferindo às construções uma maior resistência. Os desenvolvimentos 

no campo da Geometria permitiram também representações mais rigorosas ao nível do 

desenho técnico. (Benevolo, 2002) 

 
Ilustração 8 - Vista da fábrica da BASF em Ludwigshafen em 1881 numa pintura de Robert Friedrich Stieler (BASF SE, 2021) 

 

Em função das necessidades de reprodução da força de trabalho que adveio do 

aparecimento de novas fábricas e da consequente migração para as cidades, surgia 

então a necessidade de criação de mais habitação para alojar os trabalhadores. Isso 

constituiu rapidamente um problema, uma vez que a ordenação política e administrativa 

não tinha, na altura, isso em conta. (Benevolo, 2002) 

[…] quanto mais o povo se concentra nas cidades, mais a prosperidade de um 

está ligada à de pessoas que jamais terá conhecido, e mais se torna necessário 

que a conduta de cada um seja conforme ao modelo estabelecido. […] a saúde 

de um habitante da cidade não é mais um assunto unicamente seu, porque a 

doença que o afeta pode contagiar os vizinhos com maiores probabilidades do 

que ocorre com um habitante do campo numa casa isolada. […] torna-se mais 
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importante a responsabilidade social, o sentimento de que “somos todos 

membros do mesmo corpo”. (Benevolo, 2002, p. 71) 

Existiam assim insuficiências habitacionais óbvias, a que era necessário e urgente 

responder. Perante o crescimento populacional urbano e as suas novas exigências, as 

cidades foram forçadas a adequar o espaço às novas necessidades. A criação das 

habitações sociais, de áreas controladas, foi um dos resultados. 

2.2. A CONJUNTURA HABITACIONAL DA ALEMANHA DO FINAL DO SÉCULO 

XIX E DO INÍCIO DO SÉCULO XX 

2.2.1. A DEUTSCHER WERKBUND 

Desde 1900 que a Alemanha se encontrava no centro da cultura arquitetónica 

europeia. As razões para esta situação são complexas: de facto, na Alemanha 

esta cultura não tinha uma tradição comparável à da França ou Inglaterra, a 

industrialização era recente e as estruturas sociais estavam mais estreitamente 

ligadas ao passado; mas foi precisamente a relativa falta de precedentes que 

tornou possível construir uma minoria aberta e progressista de técnicos 

económicos, políticos e artistas, que não estavam numa posição polémica contra 

os poderes estabelecidos - como em quase todos os outros estados europeus - 

mas numa posição de ocupação de posições de liderança, numa sociedade em 

processo de transformação. Assim, os teóricos e artistas de vanguarda foram, 

de um modo relativamente fácil, capazes de ensinar nas escolas estatais, dirigir 

as revistas mais importantes e influentes, orientar as principais editoras, 

organizar exposições, ter uma grande influência na produção industrial e 

também, em certa medida, na política cultural do governo […] Foi principalmente 

devido a este aparelho organizacional que a Alemanha atraiu as melhores 

mentes de toda a Europa: Van de Velde da Bélgica, Olbrich da Áustria e mesmo, 

durante algum tempo, Wright da América. (Benevolo, 2002, p. 374). 

 
Ilustração 9 – Desmaterialização, Oskar Schlemmer, 1925 (Tafuri e Dal Co, 1979, p. 148) 
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A mais importante organização cultural alemã do período pré-guerra foi a 

Deutscher Werkbund, fundada em 1907 por um grupo de artistas e críticos, 

associados a um certo número de produtores. Esta instituição baseou-se nas 

associações inglesas, inspiradas pelo ensino de Morris, mas com uma diferença 

importante: não visava, a priori, o artesanato, nem pretendia opor-se aos 

métodos de produção em massa próprios da produção corrente. Esta 

abordagem não excluía concretamente nenhum dos fatores no trabalho e na 

produção, mas abria um problema de método até então indeterminado, 

abrangido pela fórmula ambígua do qualitätsarbeit1. […] Na Werkbund, as 

discussões entre as tendências opostas começaram imediatamente: entre os 

apoiantes da normalização e os da liberdade do projecto, entre os que apoiavam 

a arte e os que apoiavam a economia […]. Por detrás dos termos tradicionais 

desta polémica estava a necessidade de ultrapassar os particularismos das 

vanguardas. Em muitos outros países europeus, foram formadas associações 

semelhantes à Werkbund alemã. Em 1910, a Werkbund austríaca; em 1913, a 

Werkbund suíça; em 1915, a Associação de Design e Indústrias, em Inglaterra. 

(Benevolo, 2002, pp. 374–376) 

Com Van de Velde e Peter Behrens a mediar a passagem da primeira geração de 

arquitetos (que iniciara a renovação da cultura arquitetónica) para a segunda, a 

Werkbund possibilitou o crescimento e evolução de uma nova geração de arquitetos, 

dos quais se destacaram Walter Gropius, Mies van der Rohe e Bruno Taut. (Benevolo, 

2002). 

 
Ilustração 10 – Pavilhão de vidro, exposição Deutscher Werkbund de Colónia, 1914. (Tafuri e Dal Co, 1979, p. 100) 

 

 
1 ‘Trabalho de qualidade’ (Benevolo, 2002, p. 376) 



O habitar mínimo na Arquitetura Moderna 

Ana Guiomar Tomás Monteiro  31 

 
Ilustração 11 – Chaleiras elétricas criadas para a AEG, 1909. (Tafuri e Dal Co, 1979, p. 95) 

 

 
Ilustração 12 – Fábrica da AEG, Peter Behrens, Berlim, 1913. (Tafuri e Dal Co, 1979, p. 97) 

 
Após o fim da primeira guerra, Gropius é chamado para dirigir duas escolas, a 

Sächsische Hochschule für Bilden e a Sächsische Kunstgeweberschule. Unificando as 

duas escolas, Gropius forma em 1919 a Bauhaus. O programa escolar tinha vários 

objetivos programáticos, sendo o mais importante a obtenção de conhecimento sobre 

os materiais de construção e a sua utilização técnica. (Benevolo, 2002).  

 
Ilustração 13 – Edifício da Bauhaus, Dessau, 1926. (Tafuri e Dal Co, 1979, p. 446) 
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Ainda que a Deutscher Werkbund não seja considerada um movimento cultural, as 

influências artísticas que desta resultaram são incontestáveis. As divergências relativas 

às tendências estéticas apoiadas e seguidas pelos seus vários elementos, ora mais 

expressionistas, ora mais racionalistas, umas apoiando a estandardização e a 

tipificação e outras defendendo a individualidade criativa e projetual, contribuíram para 

o desenvolvimento de um círculo cultural mais completo e abrangente. Com a chegada 

do regime nazi ao poder, em 1934, a Deutscher Werkbund foi dissolvida. Os seus 

contributos, no entanto, permanecem até aos dias de hoje. (Porto Editora, 2021) 

2.2.2. NECESSIDADES HABITACIONAIS COMO MOTOR DO DESENVOLVIMENTO 

DAS ÁREAS MÍNIMAS NA HABITAÇÃO 

A Alemanha tinha desde cedo presente na sua história, uma preocupação associada à 

gestão urbana e às questões habitacionais. No entanto, isso não significava que não 

havia problemas relativos a essa temática. As condições de vida para os operários, 

pequenos empregadores e funcionários das cidades industrializadas da Alemanha 

contemporânea à Revolução Industrial, eram problemáticas. O contexto de urbanização 

acelerada não propiciava, de todo, um quadro positivo no sector habitacional. (Silva, 

2008)  

2.3. ÁREAS MÍNIMAS NA HABITAÇÃO 

2.3.1. OS MIETSKASERNEN E A PRIMEIRA ABORDAGEM À HABITAÇÃO DE 

ÁREAS MÍNIMAS NA ALEMANHA 

O habitat operário, a ‘mietskaserne’ […] não é produto do acaso e da 

improvisação […] mas fruto de estudos aprofundados sobre a maneira mais 

rentável de alojar o maior número de trabalhadores num espaço tão reduzido 

quanto possível. (Kopp, 1990, p. 30) 

A tipologia mietskasernen2 já existia desde o século XVII, tendo nessa altura o objetivo 

de albergar os soldados e as suas famílias. No entanto continuou a difundir-se, 

promovida pela ideia de integração social. (Silva, 2008) 

 
2 “Casas para alugar das grandes cidades alemãs” (Kopp, 1990, p. 18) 
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As habitações eram pensadas e concebidas atendendo a “um modo de vida resumido 

à sua expressão mais elementar” (Kopp, 1990, p. 29) , uma vez que a preocupação 

imediata associada à sua construção era a rentabilidade. (Kopp, 1990) 

Consistiam normalmente em edifícios de cinco ou seis andares, cujo pé direito (e 

qualidade do apartamento) ia diminuindo com a altura do prédio. Assim, quando mais 

alto se encontravam os apartamentos, mais acessíveis eram. Os edifícios eram 

construídos em redor de um pátio compartilhado, com aproximadamente cinco metros 

de largura. Era nesses pátios que normalmente, se encontravam as instalações 

sanitárias, que consistiam muitas vezes em latrinas coletivas. Com o alinhar de fachadas 

de vários edifícios de mietskasernen, os pátios interiores ligavam-se entre eles, e eram 

regularmente, para onde estavam viradas as habitações das caves subterrâneas, que 

eram iluminadas por vãos horizontais embutidos no chão. (Smith, 2021); (Kopp, 1990)  

 
Ilustração 14 – Exemplos de mietskasernen. (Biagioni, 2017, p. 33) 

 

Infelizmente, o que se pretendia como solução de problemáticas associadas à falta de 

habitações, “acabou por se converter num ícone de sub-habitação e de ganância dos 

proprietários imobiliários.” (Silva, 2008) A tipologia foi então alvo de críticas, uma vez 

que devido a problemas sobretudo de ventilação e saneamento (principalmente nos 

apartamentos mais pobres, como os de cave e de sótão), associados à sobrelotação, 

não detinham boas condições de habitabilidade. (O’Sullivan, 2020); (Kopp, 1990) 
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Ilustração 15 – Crianças brincam no pátio de um mietskasernen, 1952. (Allgemeiner Deutscher Nachrichtendienst, 2021) 

 
Ainda que amplamente criticados pelas condições de habitabilidade que os exemplares 

mais antigos possuíam, é inegável a contribuição que a criação e existência dos 

mietskasernen trouxe para a evolução das soluções arquitetónicas de áreas 

controladas. Esses contributos são especialmente valiosos o nível da valorização dos 

espaços exteriores e comunitários contíguos aos edifícios. Estes não só permitem, mas 

também dão azo aos vários tipos de relações entre as pessoas que habitam estes 

lugares. 

 
Ilustração 16 – Interior de apartamento em cave, que acomodava onze pessoas, Berlin, 1919. (akg-images, 2021)  
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Ilustração 17 – Sala de estar em apartamento em cave, Berlim, 1910. (akg-images, 2021) 

 

 
Ilustração 18 – Interior de apartamento em cave, Berlin, 1915. (akg-images, 2021) 
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2.3.2. A CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA NOÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL COM 

ATENÇÃO ÀS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE 

Ainda que a origem e existência da modalidade de habitação social, não seja a essência 

desta dissertação, é inegável que esta não anda a par com a tipologia de áreas mínimas, 

uma vez que os orçamentos das habitações de cariz social são intensamente limitados 

e que a área é um dos aspetos que tem limites impostos, quer máximos, quer mínimos. 

É assim lógico e congruente, que os modelos utilizados para os projetos de habitação 

social se baseiem nos resultados das experiências e estudos realizados no modelo de 

habitações de áreas mínimas.  

Na Alemanha as transformações decorrentes da Revolução Industrial, e os problemas 

sociais que surgiram, avivaram e criaram um desejo pela mudança. (Kopp, 1990) “As 

circunstâncias políticas e sociais do pós-guerra são determinantes nas tomadas de 

posições arquitetónicas e urbanísticas […]” (Kopp, 1990, p. 17) Assim, com os princípios 

de “uma vida quotidiana livre de convenções e aberta para o futuro, em oposição 

àqueles impostos pelas mietskasernen […]” (Kopp, 1990, p. 18) a noção de habitação 

social baseada em infraestruturas sociais, culturais e técnicas, nascia. (Kopp, 1990) 

Na grande depressão que sucedeu a primeira guerra, a Alemanha foi marcada por uma 

forte crise económica, com origem nas sanções que teve de pagar às outras nações. 

Disso resultou um processo inflacionário que levou ao desabamento do mercado 

imobiliário. (Holocaust Encyclopedia, 2021) 

A criação de legislação e políticas no sector habitacional era urgente. A partir de uma 

convergência de perspectivas, que derivavam de constatações e denúncias com 

diversas proveniências, começaram a surgir várias iniciativas, não só do foro 

governamental, mas também originárias de outras fontes, como comissões de inquérito, 

jornalismo de denúncia, de produção literária e iconográfica, bem como relatórios 

médicos relativos à salubridade. As primeiras intervenções relativas às questões 

habitacionais originaram-se assim devido à existência de um forte movimento operário, 

que se aliou ao caráter intervencionista do Estado, resultando na incorporação da 

questão habitacional no cerne das preocupações das políticas de planeamento urbano. 

(Silva, 2008) 

Resultante disso, surgem organizações e políticas, que tinha como objetivo apresentar 

soluções para os problemas existentes ao nível do ambiente construído. Os ideais 
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defendidos eram essencialmente a melhoria das condições de vida da população. 

(Kopp, 1990) “É nessas condições que o Partido Social-Democrata alemão chega ao 

poder.” (Kopp, 1990, p. 27) No contexto da República de Weimar3, a intenção era gerar 

“uma transformação necessária em certas camadas da sociedade e em particular em 

certos meios intelectuais.” (Kopp, 1990, p. 27) As acções a realizar no campo das letras 

e das artes, passava pela “[…] nacionalização de todas as instâncias culturais: 

universidades, teatros, editoras, etc. […]” (Kopp, 1990, p. 27) uma vez que a Arte, cuja 

função deveria ser a de transformar o mundo, devia ser orientada ao povo e não às 

elites. Porém, a população não era, obviamente, composta somente por artistas. Como 

tal, foram também criadas organizações e sindicatos para os operários e pequenos 

empregadores, cujas condições de vida não eram ideais. O Partido Social-Democrático 

Alemão “[…] teve também uma ação permanente em relação às reivindicações 

imediatas ligadas às condições de trabalho dos operários e também […] às suas 

condições de habitação.” (Kopp, 1990, p. 32) Resultante deste contexto, durante o 

período entre as duas guerras mundiais, realizaram-se um grande número de 

experiências no campo, urbanístico e habitacional, comandadas por Ernst May, Bruno 

Taut e outros arquitetos do Movimento Moderno. (Silva, 2008) Estas levaram à 

construção de uma grande quantidade de habitações sociais. Ainda que estes 

programas de habitação social, tenham decorrido em diversas cidades da Alemanha, 

as de Berlim e, principalmente, as de Frankfurt, foram as mais importantes. (Silva, 2008) 

As ideias dos “[…] arquitetos de vanguarda das décadas de vinte e trinta […] preparam-

se no papel e experimentam-se em escala real […].” (Kopp, 1990, p. 18) 

 
Ilustração 19 – Na sua revista, Das Neue Frankfurt, Ernst May publicou variados tópicos relacionados com as experiências 

realizadas na cidade de Frankfurt. (Quiring et al., 2001, p. 230) 

 

 
3 “Governo da Alemanha de 1919 a 1933, assim chamado porque a assembleia que adotou a sua 
constituição reuniu-se em Weimar de 6 de fevereiro a 11 de agosto de 1919.” (Encyclopedia Brittanica, 
2021) 
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Ilustração 20 - Planta para habitações de áreas mínimas, 1958. (Quiring et al., 2001, p. 217) 

 

A última metade da década de vinte é marcada pela “[…] produção em massa de 

habitações segundo métodos industriais e de pesquisa de formas de habitação 

adaptadas às necessidades das camadas populares.” (Kopp, 1990, p. 42) 

Estes estudos e experiências, ainda que interrompidas pela ascensão do regime nazi, 

foram transmitidas através dos CIAM – Congresso Internacional de Arquitetura Moderna 

– influenciando o planeamento urbano da cidade moderna pelo mundo fora. (Brazil, 

2009) 
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Ilustração 21 – Plantas tipo para habitações de áreas mínimas, decorrentes das experiências de Frankfurt. (Quiring et al., 2001, p. 

60) 

 

Caracterizando grande parte do século XX, as políticas habitacionais sociais que 

surgiram da experiência e dos estudos dos maus exemplos habitacionais, como no caso 

dos mietskasernen, nasceram outras tipologias dentro do âmbito das áreas mínimas, 

que viriam a revolucionar a Arquitetura. Os exemplos de maior importância encontram-

se categorizados entre siedlungs e höfe. 



O habitar mínimo na Arquitetura Moderna 

Ana Guiomar Tomás Monteiro  40 

2.3.2.1. SIEDLUNGEN 

Os siedlungen são bairros, que englobam conjuntos de blocos habitacionais, com 

equipamentos coletivos e zonas comunitárias, como parques, hortas, infraestruturas 

sociais, culturais e técnicas. 

 
Ilustração 22 - Mapa que mostra os projetos e construções de Ernst May, em Frankfurt, entre 1925 e 1930. (Quiring et al., 2001, p. 

52) 

 
Construídos entre 1926 e 1931 (Kopp, 1990), os siedlungen foram idealizados como 

solução do problema de habitação de massas, de modo a colocar: 

[…] ao serviço da população equipamentos coletivos que substituíam certos 

utensílios domésticos, então inacessíveis à maioria das famílias e trouxeram 

para junto dos usuários […] o ar puro, o sol e o verde – tão tragicamente ausente 

das habitações operárias da Grande Berlim […]. (Kopp, 1990, p. 19)  

Na cidade do futuro, como a imaginavam, os bairros de habitação popular não 

deveriam mais ser o que frequentemente eram nas cidades existentes: um 

cancro urbano ignorado ou dissimulado, mas, em contrário, um elemento 

essencial da composição. (Kopp, 1990, p. 27) 

O agrupamento das habitações em grandes conjuntos, para além de oferecer uma 

sensação de segurança aos utilizadores, facilitava o contacto entre os habitantes, 

incentivando a troca de bens e serviços. (Kopp, 1990) Na sua conceção, os siedlungen 

reuniam as condições necessárias para simplificar a vida familiar, principalmente as que 

são habitualmente da responsabilidade das mulheres. A existência de creches, 

infantários, lavandarias coletivas, permitem que as mulheres assumam “[…] o seu lugar 

na produção e escapem da condição feminina predominante na época e definida como 

os ‘3 K: kinder, küche, kirche’ (crianças, cozinha, igreja).” (Kopp, 1990, p. 38) 
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 “[…] A Arquitetura tende a tornar-se uma ciência cujo objetivo é a melhoria das 

condições de vida das massas e a transformação da sociedade […]” (Kopp, 1990, p. 50) 

O desejo de providenciar aos habitantes dos mietskasernen, condições de vida 

decentes, expressas por aspetos como a atenção aos espaços verdes e paisagísticos, 

atenção aos detalhes cromáticos (observáveis no trabalho de Bruno Taut) (Kopp, 1990) 

e ao desenho atento à vida quotidiana, levaram à disseminação dos siedlungen, que 

caracterizaram a Arquitetura do Movimento Moderno. 

 
Ilustração 23 – Siedlung Römerstadt, Frankfurt, 1928. (Quiring et al., 2001, p. 69) 

 

 
Ilustração 24 – Siedlung Freirich-Ebert-Ring, Otto Haesler, Rathenow, 1928-1929. (Tafuri e Dal Co, 1979, p. 178) 
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Ilustração 25 - Siedlung WeißeStadt, também conhecida como Cidade Branca. (Bilter, 2021) 

 

 
Ilustração 26 - Planta do Siedlung WeißeStadt. (Landesdenkmalamt Berlin, 2021) 
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Ilustração 27 - Wohnstadt Carl Legien, construído entre 1928 e 1930, Bruno Taut e Franz Hilllinger, Berlim. (Bilter, 2021) 

 

 
Ilustração 28 - Planta do Wohnstadt Carl Legien. (Landesdenkmalamt Berlin, 2021) 
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Ilustração 29 - Siedlung Siemensstadt, construído entre 1929 e 1931, Berlim. (Bilter, 2021) 

 

 
Ilustração 30 - Planta do Siedlung Siemensstadt. (Landesdenkmalamt Berlin, 2021) 
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2.3.2.2. HÖFE 

Os höfe tiveram origem na Áustria, no contexto da Viena Vermelha. (Medina, 2012) 

Eram conjuntos de edifícios de habitação social, detentores de uma grande escala e 

monumentalidade. Possuíam habitualmente pátios interiores de grande escala. O 

impacto que geravam na morfologia das cidades era notório e eram por isso, 

equiparados a quarteirões. Ainda que tenham sido desenhados e criados com a 

presença de significativas melhorias habitacionais relativamente aos mietskasernen 

(aumento de áreas, fogos equipados com instalações sanitárias e água corrente), nos 

höfe não eram propostas novas tipologias. Para além de diferirem dos siedlungen (que 

eram geralmente colocados na periferia das cidades) relativamente ao seu 

posicionamento urbano, os höfe não tinham um caráter tão revolucionário. 

Provavelmente devido ao facto de que os projetos da maioria dos hof, terem sido 

desenvolvidos por arquitetos associados à tradição Wagnerschüle4, enquanto que os 

siedlungen estavam associados a políticas mais inovadoras e de vanguarda. (Medina, 

2012) 

 
Ilustração 31 – Karl Marx Hof, cuja construção se iniciou em 1927 e que foi inaugurado em 1930. Tornou-se o arquétipo desta 

tipologia. Contava com cerca de mil e trezentos apartamentos. Apenas 18% da sua área de implantação era destinada a habitações. 
A restante equivalia a zonas comuns, jardins e equipamento comunitário. Viena, 1927 (Mendes, 2003). (Tafuri e Dal Co, 1979, p. 

197) 

 

 
4 Escola de Otto Wagner (Wagner e Lux, 1903) 
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Ilustração 32 – Alçado frontal do Karl Marx Hof, Viena, 1927. (Tafuri e Dal Co, 1979, p. 194,195) 

 

 
Ilustração 33 – Planta Karl Marx Hof, Viena, Berlim. (Tafuri e Dal Co, 1979, p. 194,195) 

 

 
Ilustração 34 – Loests Hof. (Loests Hof Objekt GmbH, 2021) 

 
Ilustração 35 – Pátio interior do Loests 

Hof. (Popiołek-Roßkamp, 2021) 

 
 

2.4. PORTUGAL/LISBOA E O MOVIMENTO MODERNO 

“Os anos 20 de Novecentos definem, em certa medida o novo século que há muito 

começara cronologicamente mas tivera variados atrasos na história dos países 
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ocidentais […] Em Portugal esse atraso foi, naturalmente, considerável […]” (França, 

2004, p. 11). Assim, ainda que em Portugal o Movimento Moderno não tenha tido 

exatamente a mesma linha cronológica de desenvolvimento que noutros países da 

Europa, existem vários exemplos dignos de atenção. O primeiro Congresso Nacional de 

Arquitetura, em 1948 marcou um momento de “mudança e de recusa consciente e 

fundamentada da Arquitetura do Estado Novo […] e foi assim um momento de viragem 

na reconquista da liberdade de expressão dos arquitetos.” (Botelho, 2017, p. 64) 

Também em Portugal se sentiram as consequências da Revolução Industrial e do 

consequente êxodo rural, “conduzindo a população para os centros urbanos, à procura 

de melhores condições de vida e de emprego, resultando num crescimento da 

população e da própria malha urbana da cidade. Assim, apareceram problemas ligados 

à falta de condições habitacionais, principalmente para as classes operárias.” (Botelho, 

2017). 

Ao longo dos anos 30, no quadro do Estado Novo, é definida uma ampla 

estratégia que tinha como horizonte a transformação de Lisboa numa capital do 

Império capaz de celebrar as comemorações centenárias com a Exposição a 

erguer em Belém em 1940. […] Definem-se, a partir do Plano Director de 

Urbanização, as vias estruturantes, os limites urbanos e uma estratégia capaz 

de articular a cidade como projeto, através da construção de equipamentos 

referência, concebidos com retórica monumentalidade e de bairros entendidos 

como foco de dinâmica urbana. 

[…] A situação de pós-guerra conforma a rutura com a adoção das premissas do 

Movimento moderno […]. A Arquitetura passa a ter uma função social nesse 

tempo de contestação ao regime […] e os arquitetos reivindicam a 

industrialização, a sua participação na resolução do problema da habitação e a 

intervenção à escada da cidade. (Tostões, 2021, pp. 10–16) 

Com a integração dos arquitetos paisagistas nos quadros municipais, surgiu a 

importante articulação dos conceitos paisagistas contemporâneos, conferindo aos 

espaços verdes a integração devida no desenho da cidade. (Tostões, 2021) 

Dos vários projetos existentes em Portugal que se integram no Movimento Moderno, 

quer pela cronologia, quer pelos ideais aplicados, decidimos destacar alguns. 
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O Bairro de Alvalade, desenhado por Faria da Costa5 em 1945, com uma área de 2,3 

quilómetros quadrados, idealizado para quarenta e cinco mil habitantes foi pioneiro em 

vários aspetos. Para além de marcar o início da campanha de expropriações de solos 

rurais na periferia da cidade, foi também o primeiro plano que propôs a construção de 

habitações populares e sociais em altura, seguida posteriormente por diversos projetos. 

(Tostões, 2021) 

 
Ilustração 36 - Esquema de distribuição dos diferentes tipos de edifícios do Plano de urbanização de Guilherme Faria da Costa, 

para a Zona a sul da Avenida Alferes Malheiro, Lisboa, 1945. (Tostões, 2021, p. 32) 

 

Organizava-se a partir de oito células estruturadas em torno de um equipamento 

público, elemento focal do desenho urbano e motor da vida comunitária: a escola 

primária. De tal modo que a dimensão de cada célula foi determinada pela 

distância que uma criança podia percorrer a pé entre a casa e a escola. (Tostões, 

2021, p. 30) 

 
Ilustração 37 - Vista aérea do Bairro de Alvalade; fotografia de Abreu Nunes, 1953. (Tostões, 2021, p. 31) 

 

 
5 João Guilherme Faria da Costa (1906-1971): em 1935 formou-se em urbanismo pelo Instituto de 
Urbanismo de Paris e em 1936 formou-se como arquiteto pela Escola Superior de Belas Artes de Lisboa. 
(Botelho, 2017) 
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Ilustração 38 - Cruzamento da Avenida de Roma com a Avenida dos Estados Unidos da América, Lisboa, 1951-1953. (Tostões, 

2021, p. 40,41) 

 

 
Ilustração 39 - Bloco de habitação do Bairro Olivais norte, em Lisboa, 1960. (Tostões, 2021, p. 66,67) 
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Ilustração 40 – Edifícios de habitação na Avenida Infante Santo, Lisboa. (Tostões, 2021, p. 51) 

 
À semelhança dos siedlungen, eram pela primeira vez em Portugal, pensados bairros 

que se apoiavam em diversos equipamentos sociais, como escolas, comércio local, 

parques e redes de transportes. Traçados que integravam a aplicação dos princípios da 

Carta de Atenas eram notórios, pela importância conferida aos espaços verdes. 

(Tostões, 2021) 

 
Ilustração 41 – Planta de arranjo do terreno para o Bairro das 

Estacas. Denota-se a preocupação com a integração dos espaços 
verdes. (Tostões, 2021, p. 38) 

 
Ilustração 42 – Espaços verdes do Bairro Olivais norte, Lisboa. 

(Tostões, 2021, p. 58) 
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Ilustração 43 – Bairro da Malagueira, projetado por Siza Vieira, em Évora. São notórias as preocupações de integração dos espaços 

verdes. (Espaço de Arquitectura, 2021) 

 

É possível identificar influências do pensamento associado ao Movimento Moderno, 

sendo que nas várias tipologias habitacionais se denotam semelhanças relativamente 

ao programa funcional das habitações. Estão muitas vezes presentes elementos como 

galerias interiores, terraços (quer privados, quer comunitários) e habitações em duplex, 

demonstrando preocupação com o aproveitamento do espaço e com a dimensão dos 

agregados familiares. (Tostões, 2021). A transição de uma arquitetura mais tradicional 

para uma mais moderna faz-se notar também através da programação, “racionalização 

e melhoramento dos espaços com planta retangular e com a separação de áreas […] 

comuns e privadas.” (Botelho, 2017, p. 73). Essa evolução prende-se não só às ideias 

associadas ao Movimento Moderno, mas também à evolução da sociedade e das 

atividades dos agregados familiares. (Botelho, 2017). 

 
Ilustração 44 – Planta do andar tipo de um dos edifícios que constituem o Bairro de Alvalade. (Tostões, 2021, p. 37) 
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Ilustração 45 – Planta do primeiro piso do duplex. (Tostões, 

2021, p. 37) 

 
Ilustração 46 – Planta do 2º piso do duplex. (Tostões, 2021, p. 

37) 

 

 
Ilustração 47 - Bairro do Casal das Figueiras, de Gonçalo Byrne, Setúbal. (Gonçalo Byrne Arquitectos, 2021) 
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Ilustração 48 - Plantas do Bairro do Casal das Figueiras, de Gonçalo Byrne, Setúbal. (Gonçalo Byrne Arquitectos, 2021) 

 

 
Ilustração 49 – Plantas de habitações do Bairro da Malagueira, de Siza Vieire, Évora. (Espaço de Arquitectura, 2021) 

 
Para além dos exemplos mencionados, originaram-se muitos outros bairros em 

Portugal, que tinham presentes as influências e preocupações associadas ao 

Movimento Moderno. Com o avançar do tempo, o interesse por aspetos sociais da 

Arquitetura e da habitação teve tendência crescente. Os arquitetos conquistavam assim 

o reconhecimento do seu papel como agentes sociais e políticos, ao nível da habitação, 

mostrando que na Arquitetura, não é a estética o mais importante. (Botelho, 2017). 
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3. CASOS DE ESTUDO 

3.1. CASO DE ESTUDO 1 – WEISSENHOF ROWHOUSES, J.J.P. OUD, 
ESTUGARDA, 1927 

3.1.1. WEISSENHOFSIEDLUNG, DEUTSCHER WERKBUND, ESTUGARDA, 
1927 – VISÃO GERAL INTRODUTÓRIA 

Em 1925, dezassete arquitetos, liderados por Mies van der Rohe, haviam chegado à 

decisão de realizar em Estugarda, uma exposição intitulada ‘Die Wohnung’ – ‘A 

Habitação. O proposto era projetar e construir um bairro cujo objetivo fosse apresentar 

o trabalho e as visões de ‘como viver?’ dos arquitetos do Movimento Moderno. Dois 

anos mais tarde, o Weissenhofsiedlung estava construído. Este conjunto de habitações 

foi concebido como uma exposição de construção e Arquitetura Moderna. No seu ano 

de estreia a exposição e os seus edifícios integrantes tiveram mais de quinhentos mil 

visitantes. As reações das pessoas aquando da construção do bairro foram diversas, 

respondendo parte das pessoas com entusiasmo e admiração e outra parte com 

desagrado, uma vez que as casas eram muito diferentes daquilo que era normal na 

época. A escassez de ornamentação e as coberturas sem águas foram apontados como 

fraquezas e fragilidades. Sendo as edificações comparadas à Arquitetura árabe, foram 

desvalorizadas e parte foi até destruída durante o regime nazi. Durante muito tempo o 

bairro esteve abandonado e o seu valor só lhe foi devidamente concedido vários anos 

mais tarde. (Line 5 Heike Wolff, 2017); (Pommer e Otto, 1991) 

Localizá-lo na zona de Killesberg (um grande parque central) foi premeditado, uma vez 

que o projeto foi construído em terraços na encosta, as habitações residenciais de 

maiores dimensões encontram-se atrás das unifamiliares, de modo a que todos os 

residentes possuam uma boa exposição solar. (Line 5 Heike Wolff, 2017); (Pommer e 

Otto, 1991) 

Embora as várias construções realizadas sejam de diversos arquitetos, e assim, 

diferentes, deparamo-nos também com características que estão amplamente 

presentes, sendo notável uma forte consistência de design. As coberturas planas com 

varandas e terraços, as estruturas cúbicas, fachadas simplificadas, vãos em faixa, 

interiores em plano aberto e claro, uma atenção ao baixo custo de construção e 

produção, optando pela utilização de produção em série de elementos. (Line 5 Heike 

Wolff, 2017); (Pommer e Otto, 1991) 
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Ilustração 50 – planta Weissenhofsiedlung. 1-4 - Mies van der Rohe, 24 habitações; 5-9 - J.J.P. Oud, 5 habitações; 10 – Victor 

Bourgeouis, 1 habitação; 11 e 12 – Adolf G. Schneck, 2 habitações; 13-15 – Le Corbusier e Pierre Janneret, 3 habitações; 16 e 17 – 
Walter Gropius, 2 habitações; 18 – Ludwig Hilberseimer, 1 habitação; 19 -  Bruno Taut, 1 habitação; 20 – Hans Poelzig, 1 habitação; 
21 e 22 – Richard Döcker, 2 habitações; 23 e 24 – Max Taut, 2 habitações; 25 – Adolf Rading, 1 habitação; 26 e 27 – Josef Frank, 2 
habitações; 28-30 – Mart Stam, 3 habitações; 31 e 32 – Peter Behrens, 12 habitações; 33 – Hans Scharoun, 1 habitação. (Pommer e 

Otto, 1991) 

 

 
Ilustração 51 - Planta do Weissenhofsiedlung. A branco, os edifícios que se encontram preservados até hoje. A traçado, os edifícios 

que foram destruídos. A vermelho, as Rowhouses de J.J.P. Oud. (Krämer, 2021) 
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3.1.2. ANÁLISE DAS WEISSENHOF ROWHOUSES, J.J.P. OUD, ESTUGARDA, 
1927 

 
Ilustração 52 – Rowhouses, parte virada a norte. (Taverne, Wagenaar e Vietter, de, 2001) 

 

 
Ilustração 53 – Rowhouses, parte virada a Sul. (Taverne, Wagenaar e Vietter, de, 2001) 
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As Weissenhof Rowhouses foram o contributo de J.J.P Oud para o Weissenhofsiedlung. 

Este conjunto habitacional, baseado na convicção de que o belo seria obtido através da 

funcionalidade, foi projetado acreditando que “a vida era o ponto de partida e traduzi-la 

para uma forma disciplinada era o seu [do arquiteto] dever” (Taverne, Wagenaar e 

Vietter, de, 2001). Oud acreditava que “[…] a Arquitetura é arte que surge da vida de 

forma espontânea e em manifestos propagandísticos e organizações demasiado 

estritas, congelaria. A vida apresenta-se concretamente no exercício, não em cenários 

político-sociais abstratos […]” e isso é visível na conceção deste projeto. (Taverne, 

Wagenaar e Vietter, de, 2001) 

A considerável experiência prática dos arquitetos holandeses - Oud em particular 

- no campo da habitação social, não passou despercebida pelos organizadores 

[...] O convite de Estugarda chegou num momento menos bom para Oud: para 

além do seu trabalho em grandes projetos de habitação como Kifhoek, os últimos 

meses de 1926 viram-no a trabalhar na sua entrada no concurso para a Bolsa 

de Roterdão, cujo resultado o levou a uma longa e profunda depressão. A 

contribuição de Oud para o Weissenhof Siedlung foi, pelo contrário, um grande 

sucesso, até porque em Estugarda um orçamento mais generoso permitiu-lhe 

implementar mais plenamente o que tinha experimentado em Roterdão: a 

pequena habitação como síntese de novos materiais, métodos de construção e 

forma, guiada pelos princípios da simplicidade, eficiência e funcionalidade [...] 

Em Janeiro de 1926 Oud foi abordado [...] para escrever uma carta à Câmara 

Municipal em apoio ao plano [Die Wohnung der Neuzit (A Moradia em Tempos 

Modernos)]. Oud reagiu entusiasticamente ao modelo e programa [...] escreveu 

a Estugarda: Estava muito interessado em ler o programa da exposição 'Die 

Wohnung der Neuzit' Fiquei particularmente satisfeito por ler sobre o plano de 

criação de um 'povoado piloto' em pequena escala. Fazê-lo de uma forma tão 

abrangente e fascinante como aqui retratado é de facto muito moderno; de uma 

forma impressionante mostraria o grande progresso feito em todo o mundo no 

campo da construção de casas. Durante muito tempo ficou provado que hoje 

existem planos para a construção de casas que são os mesmos para todo o 

mundo e que são reconhecidos, por figuras proeminentes, como semelhantes. 

O arquiteto moderno sente-se envergonhado por construir uma casa que não é 

menos cara do que qualquer casa do mesmo tipo e tamanho, construída até 

agora. Ao mesmo tempo, também se sente envergonhado se essa casa não for 

também melhor do que as casas mais antigas anteriormente mencionadas. O 

estudo do material, a construção e o edifício propriamente dito, etc., fizeram-no 

aceitar isto como uma conclusão inevitável. Se me permitem falar por mim por 

um instante, posso acrescentar que fui criticado por muitas coisas na minha 

prática [...], mas nunca [...] fui criticado pela minha construção ser mais cara ou 

de pior qualidade ou menos prática do que outras Casas do mesmo tipo [...] 

(Taverne, Wagenaar e Vietter, de, 2001) 
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A 9 de Setembro Mies pediu a Oud para criar e projetar dois edifícios: um bloco de dois 

andares contendo quatro habitações e uma moradia unifamiliar. Oud escreveu-lhe, 

solicitando elucidação relativamente aos tipos de habitações e à expressão 

arquitetónica pretendida para os mesmos. Perguntou se seriam impostos requisitos 

específicos de natureza arquitetónica ou se haviam sido determinados detalhes que 

devesse tomar em consideração: (Taverne, Wagenaar e Vietter, de, 2001) 

Mies salientou que o que estava em causa a questão da amenidade doméstica 

– não do edifício – que deveria informar a conceção das habitações individuais: 

“Queremos abordar a função do viver e o problema da gestão económica de um 

agregado familiar.” (Kirsch, 1997) 

Como exemplo do tipo de aspirações domésticas tidas pelas donas de casa na 

Alemanha e, em particular, em Estugarda, Mies enviou um dossier de construção 

de uma casa eficiente, elaborado pelas donas de casa de Estugarda, bem como 

as diretrizes para a cozinha e acessórios de cozinha de Erna Meyer, que foram 

baseadas no seu livro ‘Der neue Haushalt’ – ‘O novo lar’ - de 1925. (Taverne, 

Wagenaar e Vietter, de, 2001) 

 
Ilustração 54 – Livro ‘Der neue Haushalt’ de Erna Meyer. (Wirtschaftswundermuseum, 2021) 

 

Quer a resposta de Mies, quer as diretrizes do livro de Erna Meyer, confirmaram a noção 

que Oud tinha sobre o significado e peso da ‘vida do dia-a-dia’ como bases para uma 

nova arquitetura. Fez assim, das ideias de Erna Meyer e das diretrizes das donas de 

casa alemãs para construção e layout da habitação, a sua base para o design do seu 
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projeto, assegurando a sua boa imagem dentro do movimento da eficiência doméstica. 

(Taverne, Wagenaar e Vietter, de, 2001) 

“As suas instruções exigiam uma cozinha dividida em duas partes, uma para cozinhar 

com uma pequena varanda, e outra para estar e jantar, de preferência com 'uma espécie 

de varanda, onde as crianças possam brincar no verão', com paredes altas e talvez 

protecção contra a chuva.” (Pommer e Otto, 1991) 

 
Ilustração 55 – Projeção isométrica das Rowhouses. (Taverne, Wagenaar e Vietter, de, 2001) 

 
Em dezembro, enquanto se encontrava em Itália, em licença por doença, pondo em uso 

a experiência ganha em Roterdão, Oud iniciou o desenho da moradia unifamiliar. Em 

janeiro recebeu uma carta de Mies a informá-lo de que tinham andado a haver 

discussões entre os organizadores e patrocinadores da exposição, relativamente à 

necessidade de corte de custos e de haver uma maior percentagem de habitações 
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unifamiliares mais económicas. Mies, dava ainda a entender que o tempo que Oud tinha 

já tido era mais que suficiente para ter o que mostrar, pediu-lhe que virasse as suas 

atenções para o bloco de quatro habitações, uma vez que tinha sido avaliada 

favoravelmente pela organização, a hipótese de fazer essas quatro habitações em 

banda. Oud respondeu, em tom sarcástico, a Mies dizendo que tinha ganho o dom da 

profecia, uma vez que os seus desenhos preliminares haviam sido feitos exatamente de 

acordo com o que estavam só agora a pedir. Expressou também que na sua opinião, 

devia ser abandonada a ideia da moradia unifamiliar (que a seu ver seria quasi-

bungalow) sendo assim a sua contribuição, cinco (não as quatro inicialmente pensadas) 

casas em banda. A meio de janeiro, mandou os desenhos para cinco habitações 

idênticas em banda e escreveu a R. Docker, informando que a sua transformação do 

projeto não só seria mais económica, como também teria mais qualidade, uma vez que 

seria preferível criar um bom e sólido design, do que dois diferentes menos bons. 

(Taverne, Wagenaar e Vietter, de, 2001). 

O ponto de partida fundamental para a formação do tipo [das Rowhouses] foi, 

antes de mais nada, a orientação da casa em relação ao sol. As divisões de estar 

foram colocadas em direção ao sul, a área de serviço ao norte. (…) Para esta 

disposição, é necessário que a habitação se abra a duas ruas. Ambas devem 

ser igualmente importantes, e não uma rua pública de um lado e um beco de 

serviço do outro. Devem diferir apenas pelo seu carácter, de acordo com as suas 

funções. (Oud, 1958) 

 
Ilustração 56 – Localização das Rowhouses no Weissenhofsiedlung, assinaladas a vermelho. ([Adaptado a partir de:](Pommer e 

Otto, 1991)). 
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Ainda que as Rowhouses tenham sido “ostensivamente concebidas do exterior para 

dentro” (Pommer e Otto, 1991), mais tarde, Oud sublinhou que nas Rowhouses 

“trabalhei sistematicamente na organização interna da casa.” (Oud, 1958). 

Com o aval da Dra. Erna Meyer, fazendo a ponte entre arquiteto e economista do lar, o 

trabalho andou para a frente. Oud foi refinando os desenhos e o projeto ia evoluindo 

num sentido muito positivo, ficando cada vez melhor. As Rowhouses eram um modelo 

de eficiência doméstica. Interessantes não apenas do ponto de vista da eficiência 

doméstica, mas também do ponto de vista do urbanismo. Ao contrário de muitos outros 

arquitetos, Oud não projetava as casas como um objeto arbitrário, mas como parte de 

um tecido urbano. (Taverne, Wagenaar e Vietter, de, 2001) 

Ainda que o resultado construído se tenha ficado pelas cinco habitações, Oud tinha 

esboçada uma proposta na qual as habitações em banda poderiam repetir-se, em filas 

perpendiculares, criando um bairro. As frentes de uma banda ficariam viradas para as 

traseiras de outra banda, havendo entre estas espaço para uma zona infantil 

comunitária. No entanto, o projeto culminou nas cinco habitações apenas. (Taverne, 

Wagenaar e Vietter, de, 2001). 

 
Ilustração 57 – Esboço que revelava a ideia da repetição das bandas que constituiam as Rowhouses. ([Adaptado a partir 

de:](Taverne, Wagenaar e Vietter, de, 2001)). 

 
A forma como Oud interpretou a envolvente como um complemento da casa 

individual pode ser aferida a partir da planta que foi concebida como uma ligação 

no caminho seguido pelos ocupantes, da rua para o jardim [...] o sistema de 
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circulação no piso térreo é bastante invulgar, descrevendo um percurso 

serpentino, que começa na entrada norte, ao lado da lavandaria e prossegue 

através da cozinha e à volta das escadas, até à sala de estar e à rua, sem serem 

necessários espaços não funcionais, como um corredor. A passagem fluida 

através dos espaços um tanto apertados, é reforçada por um sistema de 

comunicação visual de janelas, portas envidraçadas e escotilhas de serviço. 

Neste sentido, a cozinha foi localizada e desenhada como o centro da vida 

quotidiana na habitação. Por muito que Oud tenha tido em conta as diretrizes 

[…] de Meyer no que diz respeito à disposição precisa e ao equipamento técnico 

da cozinha, a cozinha e a lavandaria não foram inserções arbitrárias, mas sim 

partes integrantes de uma habitação que mostra preocupação com os detalhes 

da vida quotidiana. (Taverne, Wagenaar e Vietter, de, 2001); (Pommer e Otto, 

1991). 

 
Ilustração 58 – Planta do piso térreo das Rowhouses. ([Adaptado a partir de:](Taverne, Wagenaar e Vietter, de, 2001)). 
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Ilustração 59 – Planta do piso 1 das Rowhouses. ([Adaptado a partir de:](Taverne, Wagenaar e Vietter, de, 2001)). 

 



O habitar mínimo na Arquitetura Moderna 

Ana Guiomar Tomás Monteiro  65 

 
Ilustração 60 – Rowhousese, desenhos axonométricos e alçados variados e planta da cozinha. ([Adaptado a partir de:](Pommer e 

Otto, 1991)). 

 

Tal como programado, as cinco casas tinham o mesmo layout e tamanho. O lote para 

cada habitação, incluindo o quintal e o pátio, tinha aproximadamente 22,5 metros de 

comprimento e 5,6 metros de largura, perfazendo uma área de 126 metros quadrados. 

As habitações organizavam-se em três pisos (uma pequena cave subterrânea, o piso 

térreo e o primeiro piso) e a altura do edifício à cota zero, era aproximadamente seis 

metros (embora a extensão no pátio a norte tenha não excedesse os 4,5 metros de 

altura). As zonas de serviço como a cozinha e a lavandaria ficaram junto à entrada a 

norte das casas. Estas tinham um pé direito de 2,2 metros, ligeiramente mais baixo que 

as outras divisões. Entrando pelo pátio norte, protegido do exterior por um muro, é 

possível entrar-se diretamente para a lavandaria e daí, passando por um pequeno 

vestíbulo, para a cozinha. Através desta, pode chegar-se a outro pequeno vestíbulo no 

qual há um lavatório de serviço e o acesso às escadas para o piso superior. (Taverne, 

Wagenaar e Vietter, de, 2001); (Pommer e Otto, 1991) 

Há ainda por baixo da metade norte da casa, uma cave, cujas escadas de acesso se 

encontram na sala de estar. Da sala tem-se também acesso ao pequeno vestíbulo, 

através de outra porta (situada em frente à da entrada sul da casa) para aceder às 

escadas. (Taverne, Wagenaar e Vietter, de, 2001); (Pommer e Otto, 1991) 
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Subindo, quatro degraus antes de chegar ao piso de cima, temos outra divisão de 

serviço, ligada também à lida da casa, pensada para ser utilizada como sala para secar 

a roupa. Chegando ao primeiro piso, há três quartos, um sanitário e uma casa de banho. 

A casa de banho tem três portas, uma dando para um pequeno corredor e as outras 

duas para dois dos quartos a que é contígua. (Taverne, Wagenaar e Vietter, de, 2001); 

(Pommer e Otto, 1991). 

 
Ilustração 61 – Corte de uma das casas das Rowhouses. ([Adaptado a partir de:](Taverne, Wagenaar e Vietter, de, 2001)). 

 
Detalhes presentes nas Rowhouses impressionaram grandemente vários profissionais 

na área da habitação, quer na Alemanha quer no estrangeiro: A porta exterior do pátio 

de serviço a norte, podia abrir-se automaticamente da cozinha; As entregas de carvão 

podiam ser feitas da rua diretamente para a cave, através de um sistema de alçapão; 

foi projetado (ainda que mais tarde tenha sido sacrificado devido ao corte de custos) um 

mecanismo que permitia elevar a roupa molhada para a sala de secagem no piso 

superior; O vão de serviço entre a cozinha e a sala, através da qual as refeições podiam 

ser servidas e que permitia também a vigia das crianças quando estas estavam na sala 

e a mãe na cozinha; o sistema de aquecimento central com radiadores individuais nas 

várias divisões (também sacrificado devido a cortes de custos) e inúmeras outras 

comodidades que Oud tinha em mente há anos e que não tinha conseguido implementar 

noutros projetos anteriores por falta de fundos. 

Relativamente aos materiais de construção das Rowhouses, ainda que a intenção de 

Oud fosse construir as paredes externas em arenito, para economizar, estas foram 
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construídas em betão, seguindo um sistema desenvolvido por Paul Kossel, que consistia 

na utilização de moldes de madeira nos quais de despejava o betão, para construir 

elementos como as paredes e as lajes, numa só peça, in situ. Relativamente às paredes 

não mestras, estas eram formadas por vários conglomerados ligados por cimento, 

conferindo-lhes leveza e porosidade e bom isolamento térmico. As caixilharias eram 

feitas de ferro e as portas em contraplacado. As coberturas eram cobertas de tela 

asfáltica. (Taverne, Wagenaar e Vietter, de, 2001); (Pommer e Otto, 1991). 

 
Ilustração 62 – Construção das Rowhouses. (Pommer e Otto, 1991) 

 

A 6 de Setembro as Rowhouses (numeradas de 5 a 9) estavam terminadas. A 'Haus 8' 

foi decorada pelo próprio Oud. A sala de estar foi mobilada com uma mesa e cadeiras 

de aço concebidas especialmente para a exposição de Estugarda e candeeiros feitos 

por Gispen, uma conhecida empresa de design de interiores de Roterdão. Uma 

fotografia contemporânea mostra uma pintura tipo Mondrian pendurada num sistema de 

suspensão concebido por Oud. Este escolheu também o esquema de cores para as 

paredes, portas e armários, que seriam em amarelo; o resto da habitação ficaria em 

branco. Havia, claro, uma cozinha totalmente equipada, concebida em grande parte de 

acordo com as diretrizes da Dra. Erna Meyer. (Taverne, Wagenaar e Vietter, de, 2001); 

(Pommer e Otto, 1991). 
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Ilustração 63 – Cozinha das Rowhouses. (Taverne, Wagenaar e Vietter, de, 2001) 

 

 
Ilustração 64 – Vista da cozinha para o pátio norte. (Pommer e Otto, 1991) 
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Ilustração 65 – Sala de estar das Rowhouses. Pode ver-se o 
vão de passagem de itens da cozinha para a sala. (Taverne, 

Wagenaar e Vietter, de, 2001) 

 
Ilustração 66 – Sala de estar das Rowhouses. (Taverne, 

Wagenaar e Vietter, de, 2001) 

 

 
Ilustração 67 – Rowhouses, armários para a roupa e para sapatos. (Pommer e Otto, 1991) 

 

As Rowhouses foram favoravelmente recebidas pela imprensa profissional, tanto na 

Alemanha como noutros locais. Eventualmente, saiu uma crítica particularmente 

entusiástica de Edgar Wedepohl na revista mensal de arquitetura 'Wasmuth's 

Monatshefte fur Baukunst', depois de o editor-chefe, Werner Hegemann ter 
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anteriormente chamado às Casas de Oud, um dos pontos baixos de toda a exposição. 

Isto foi especialmente surpreendente, devido ao facto de que, durante esses anos, Oud 

ter mantido uma correspondência cordial com Hegemann sobre variados assuntos. Oud 

respondeu a Wedepohl: 

Claro que fiquei satisfeito com a sua crítica em Wasmuths’. Em primeiro lugar, 

porque o valorizo muito como crítico, em segundo lugar porque não esperava 

que a minha casa despertasse um interesse significativo na exposição; no 

entanto, trata-se apenas de uma tentativa de construir uma habitação privada 

adequada: um problema que dificilmente desempenha um papel no campo da 

Arquitectura. Já que hoje em dia, tudo, até a mais pequena coisa deve ser 

Arquitetura, não esperava que a minha casa ‘in-arquitetónica’ atraísse a atenção 

que atraiu. (Taverne, Wagenaar e Vietter, de, 2001). 

As Rowhouses atraíram bastante atenção internacional devido às suas soluções, que 

eram muito bem pensadas e ponderadas. Este projeto assegurou a Oud um lugar 

permanente no Movimento Moderno no preciso momento em que este começava a 

institucionalizar-se. (Taverne, Wagenaar e Vietter, de, 2001). 

3.2. CASO DE ESTUDO 2 – SIEDLUNG BRUCHFELDSTRASSE, ERNST MAY, 
FRANKFURT, 1928 

 
Ilustração 68 – Pátio interior do siedlung. (Ohad, 2019) 
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Ilustração 69 – Vista aérea do siedlung Bruchfeldstrasse. (Dippold-Theile, 2005) 

 

O conjunto habitacional Bruchfeldstrasse, em Frankfurt, foi um dos muitos siedlungs 

construídos na Alemanha nos anos vinte, como parte do programa habitacional ‘Neues 

Frankfurt’ – Nova Frankfurt, como resposta à falta de habitação popular. Projetado entre 

1926 e 1927 por Ernst May, em conjunto com Herbert Boehm e Carl Hermann Rudloff, 

foi construído na zona de Niederrad e era composto por seiscentas e quarenta e três 

unidades residenciais. Contava ainda com quarenta e nove habitações unifamiliares 

geminadas (com plantas semelhantes aos apartamentos) situadas a oeste. (Dippold-

Theile, 2005); (Architektur-Bildarchiv, 2021) 

Aquando do início do trabalho projetual, houve vários detalhes a ter em consideração. 

A envolvente era já uma zona com um certo nível de desenvolvimento (sendo o lugar 

de implantação entre o centro antigo de Niederrad e a linha férrea, a oeste). Existia uma 

rede viária definida, bem como alguns edifícios em redor, que era necessário considerar, 

não só no ponto de vista urbano, mas também em relação a características como a 

altura, função e a própria arquitetura. Não obstante da atenção e preocupação dadas a 

esses aspetos, May conseguiu criar um projeto tido como inovador, integrado no lugar, 

promovendo a continuidade e a relação com a cidade. (Dippold-Theile, 2005) 
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Ilustração 70 – A amarelo a vinha ferroviária e a vermelho o siedlung Bruchfeldstrasse. ([Adaptado a partir de:](Google Inc., 2020)) 

 
Para Bruchfeldstrasse, foi idealizada e projetada uma estrutura de blocos 

paralelepipédicos colocados num ângulo de 30 graus em relação ao eixo dos mesmos, 

que se uniam numa fachada recortada, ‘em dente de serra’. O bairro ficou assim, 

também conhecido por ‘Zickzackhausen’ – Casa em ziguezague. Assim, viradas a este-

oeste, as habitações usufruiriam de uma melhor exposição solar e, consequentemente, 

uma melhor iluminação natural. (Deutsches Architekturmuseum Frankfurt a.M, 2021); 

(Architektur-Bildarchiv, 2021) 

 
Ilustração 71 – Planta de implantação do siedlung Bruchfeldstrasse. (Landesamt für Denkmalpflege Hessen, 2021) 
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Ainda que a preocupação com a envolvente estivesse presente (como referido acima) 

Bruchfeldstrasse evidenciava-se notoriamente, não só pelo efeito ziguezague das 

fachadas, mas também pelas coberturas planas com ausência de águas. Os blocos de 

apartamentos que constituíam o siedlung, organizavam-se em forma de ‘U’, em redor 

de um pátio central (cujo acesso exterior é limitado), dividido em vários pátios 

residenciais. Tal como em outros siedlungen, o sentido de comunidade era encorajado, 

pelo que Bruchfeldstrasse contava com equipamentos sociais como creche e biblioteca, 

piscina e parque infantil, jardins e terraços para os moradores, incentivando o 

intercâmbio entre vizinhos. A sul, espelhando um dos lados do ‘U’, estavam situadas as 

habitações unifamiliares, desenhadas também em ziguezague, acompanhando o curso 

da rua Breubachstrasse. (Deutsches Architekturmuseum Frankfurt a.M, 2021);  

 
Ilustração 72 – Siedlung Bruchfeldstrasse. A vermelho, assinala-se a Rua Breubachstrasse. ([Adaptado a partir de:](Dippold-Theile, 

2005)). 

 

Os blocos de apartamentos tinham um esquema de cores relativamente uniforme. As 

fachadas eram predominantemente brancas (como a restante envolvente), com 

caixilharias escuras. Tinham uma faixa superior vermelha e uma faixa inferior revestida 

a pedra rolada. A presença das duas faixas tinha como objetivo reduzir visualmente a 

altura dos edifícios. Sendo já comum nos conjuntos habitacionais desenvolvidos por 

May, os vãos em faixa horizontal alternavam com vãos em fenda verticais (das escadas) 

e as entradas tinham duas portas. (Deutsches Architekturmuseum Frankfurt a.M, 2021) 
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Ilustração 73 – Siedlung Bruchfeldstrasse. (Chladek, 2021) 

 

No que diz respeito às habitações em si, estas estavam equipadas com rádio e 

aquecimento central e abastecimento de água quente. As cozinhas eram de tipologia 

‘Frankfurter Küche’6. (Deutsches Architekturmuseum Frankfurt a.M, 2021); (Dippold-

Theile, 2005) 

 
Ilustração 74 – A Cozinha de Frankfurt. (Pommer e Otto, 1991) 

 
Ilustração 75 – Planta de circulação da Cozinha de Frankfurt. 

([Adaptado a partir de:](Surmann, 2010)) 

 

 
6 Protótipo de cozinha idealizada por Ernst May como parte da ‘Neues Frankfurt executada em 1926 por 
Marguerite Scühtte-Lihnotzky, planeada do ponto de vista racional e ergonómico, baseada em critérios que 
permitiam facilitar o trabalho doméstico. É considerada o arquétipo da cozinha Moderna. (Kopp, 1990) 
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Na planta dos blocos de apartamentos, existiam duas habitações idênticas, com layouts 

simétricos, com um acesso central, em escada, aos pisos de cima, virada para a rua. 

Havia duas habitações por andar resultando em seis habitações por bloco (sendo que 

cada um tinha três andares). Existiam no último piso sótãos, que eram frequentemente 

subalugadas pelos moradores. (Deutsches Architekturmuseum Frankfurt a.M, 2021); 

(Dippold-Theile, 2005) 

 
Ilustração 76 – Planta dos pequenos sótãos existentes na cobertura. (Dippold-Theile, 2005) 

 

Relativamente à tipologia dos apartamentos, as habitações eram de dois quartos, com 

uma área de 65 metros quadrados, respetivamente. A cozinha e a sala de estar estão 

viradas para oeste, para o pátio central, evidenciando o papel social deste, enquanto 

que os quartos estão virados a este, para a rua.(Dippold-Theile, 2005) 

 
Ilustração 77 – Planta do piso inferior dos apartamentos de 65 metros quadrados. (Dippold-Theile, 2005) 
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Relativamente às habitações unifamiliares geminadas, a sul, em Donnersbergstrasse, 

as plantas diferiam um pouco das dos apartamentos. Cada casa tinha uma área de 55 

metros quadrados. (Dippold-Theile, 2005) 

 
Ilustração 78 – Plantas das habitações unifamiliares geminadas. (Dippold-Theile, 2005) 

 

A entrada principal para o pátio era originalmente a oeste, na Melibocusplatz, através 

de uma passagem em túnel. Na rua Odenwaldstrasse, o edifício que limitava o pátio a 

este, albergava equipamentos comunitários, como as infraestruturas do aquecimento 

central, uma lavandaria, uma creche, gabinetes de saúde e assistência social e a 

estação de rádio do siedlung. (Dippold-Theile, 2005) 

 
Ilustração 79 – Axonometria do siedlung Bruchfeldstrasse. (Dippold-Theile, 2005) 
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No interior do pátio ajardinado, que seguia a forma de ziguezague dos edifícios, existiam 

hortas destinadas aos moradores do piso térreo e do primeiro andar. Aos moradores do 

segundo andar, era-lhes destinado um jardim no terraço. (Dippold-Theile, 2005) 

 
Ilustração 80 – Siedlung Bruchfeldstrasse, zona dedicada ao 

infantário. (Chladek, 2021) 

 
Ilustração 81 – Siedlung Bruchfeldstrasse, terraços dedicados 

aos moradores dos últimos pisos, que não tinham quintais 
privados. (Chladek, 2021) 

 
 

3.3. CASO DE ESTUDO 3 – SAAL BOUÇA, SIZA VIEIRA, PORTO, 1977 

3.3.1. PROCESSO SAAL - VISÃO GERAL INTRODUTÓRIA 

 
Ilustração 82 – Participantes de manifestação relativa ao SAAL. ([Adaptado a partir de:](Bandeirinha, 2011)). 
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“O Processo SAAL (Serviço de Apoio Ambulatório Local) foi instituído por despacho 

conjunto do Ministro da Administração Interna, Costa Brás, e do Secretário de Estado 

da Habitação e do Urbanismo, Nuno Portas, em 31 de julho de 1974.” (Alves, 2017). 

O ponto 1 daquele despacho estabelecia: 

Em face das graves carências habitacionais, designadamente nas grandes 

aglomerações, aliadas às dificuldades em fazer arrancar programas de 

construção convencional a curto prazo – na medida em que estes programas 

supõem terrenos preparados, projetos e preparação de concursos e garantia de 

disponibilidade financeira por parte do Estado ou autarquias locais –, está o 

Fundo de Fomento da Habitação a organizar um corpo técnico especializado, 

designado «Serviço de Apoio Ambulatório Local» (SAAL), para apoiar, através 

das câmaras municipais, iniciativas de populações mal alojadas no sentido de 

colaborarem na transformação dos próprios bairros, investindo os próprios 

recursos latentes e, eventualmente, monetários. […] (Alves, 2017). 

Em 1970, de um total de 2,8 milhões de famílias, 655 mil viviam em condições 

consideradas precárias. 53% das habitações não tinham água canalizada e 48% não 

tinham eletricidade. A luta pela igualdade do 25 se abril, levou à criação de políticas que 

visavam melhorar as condições de vida das pessoas. (INE, 1971). Surgia, em julho de 

1974, o processo SAAL. 

Criado com o intuito de dar apoio às populações que se encontravam alojadas 

em situações precárias […] como um serviço descentralizado que, através do 

suporte projetual e técnico dado pelas brigadas que atuavam nos bairros 

degradados, foi construindo novas casas e novas infraestruturas [...] oferecendo 

melhores condições habitacionais às populações mais carentes. (Bandeirinha, 

2011, p. 13).  

A iniciativa dos moradores era uma condição fundamental. As soluções para os 

problemas que iam surgindo ao longo do processo nasciam da interação entre as 

brigadas técnicas, arquitetos e as comissões de moradores, utilizando subsídios a fundo 

perdido concedidos pelo Fundo de Fomento à Habitação. (Maçaira, 2015) A hipótese de 

os futuros moradores, se assim desejassem, participarem no processo de construção, 

fornecendo a sua mão-de-obra, era deixada em aberto. (Bandeirinha, 2011) “A 

metodologia utilizada […] permitiu aos arquitetos intervenientes, juntamente com [...] os 

moradores, desenvolver soluções habitacionais totalmente distintas das usadas até aí.” 

(Maçaira, 2015, p. 7) As soluções encontradas, em termos de desenho e construção, 

foram condicionadas tanto pelo caráter urgente de relocação dos moradores, como pelo 

método de construção simples e de custos controlados. Aproveitavam-se recursos 
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locais, no que diz respeito não só à mão-de-obra, mas também aos materiais utilizados. 

(Portas, 2005). 

O processo SAAL foi dividido por territórios, dando origem ao SAAL/Norte, SAAL/Lisboa 

e Centro Sul e SAAL/Algarve, sendo o aproveitamento de recursos locais revelador das 

diferenças entre as construções realizadas nas diferentes regiões. 

3.3.2. ANÁLISE DO SAAL BOUÇA, SIZA VIEIRA, PORTO, 1973-2000 

 
Ilustração 83 – Pátio entre bandas  habitacionais, Bairro da Bouça, Porto. (Levene, Márquez Cecilia e Vieira, 2008) 

 

O Bairro da Bouça, no Porto é um conjunto de habitações em banda e equipamentos 

coletivos, traçado por Siza Vieira, entre 1973 e 1977 (tendo a construção sido 

interrompida em 1979 e retomada apenas em 2000). Ainda que iniciado anteriormente 

à criação do processo SAAL, este foi integrado no mesmo. O lugar não era ideal. Era 

uma área de barracas, perto de um aterro ferroviário, a norte do centro da cidade do 

Porto. Sendo um dos primeiros pensamentos, minorar o impacto do barulho feito pelos 

comboios, Siza traçou uma parede paralela às linhas ferroviárias, que serviria também 

como elemento de ligação. (Basto, Filipe e Figueiredo, 2014) 
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Ilustração 84 – Vista aérea do Bairro da Bouça. (Levene, 

Márquez Cecilia e Vieira, 2008) 

 
Ilustração 85 – Vista aérea do Bairro da Bouça. Notória a 

parede paralela à rede ferroviária. (Levene, Márquez Cecilia e 
Vieira, 2008) 

 
 

 
Ilustração 86 – Parede paralela à linha ferroviária. (Ilustração nossa, 2019) 

 

 

Ilustração 87 – Bairro da Bouça, alçado nordeste.([Adaptado a partir de:] (Levene, Márquez Cecilia e Vieira, 2008)) 
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A partir dessa linha, (que para além de ajudar a diminuir o efeito do barulho dos 

comboios, serve também como suporte para acessos, como escadas e corredores) 

quatro linhas perpendiculares (paralelas entre si) seguiriam em direção a sudoeste. 

Sobre estas, criar-se-iam as quatro bandas, que se apresentam descontínuas, com 

quatro pisos. 

Os seus limites são marcados pela abertura de vãos, quer para a criação de janelas, 

quer para a criação de passagens, e pela presença de acessos em escada, dotando o 

projeto de um ritmo muito interessante. 

 
Ilustração 88 – Plantas dos vários pisos do Bairro da Bouça. ([Adaptado a partir de:] (Levene, Márquez Cecilia e Vieira, 2008)) 
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Ilustração 89 – Detalhe construtivo no Bairro da Bouça. (Ilustração nossa, 2019) 

 
Ilustração 90 – Detalhe construtivo no Bairro 

da Bouça. (Ilustração nossa, 2019). 

 

 
Ilustração 91 – Bairro da Bouça, alçado noroeste. ([Adaptado a partir de: ](Levene, Márquez Cecilia e Vieira, 2008)) 

 

 
Ilustração 92 – Bairro da Bouça, alçado sudoeste. [Adaptado a partir de:](Levene, Márquez Cecilia e Vieira, 2008)) 

 

Nessas bandas, encontram-se as habitações, geminadas. Entre si, as bandas são 

separadas por quatro estreitos e longos pátios, que conectam formalmente as várias 

partes, criando um todo. As bandas, que ocupam a totalidade da profundidade do 

terreno, estão assim encerradas a norte, mas abertas para a cidade, no lado oposto, 

ligando os pátios diretamente à Rua das Águas Férreas e à Rua da Boavista. É possível 

denotar a continuidade na ligação às ruas da cidade, sendo que a transposição da 

escala foi muito bem trabalhada. A separação entre espaço público e privado não é 

sublinhada, estabelecendo-se assim uma notável relação de continuidade entre os 

pátios e a cidade. Junto ao limite sudoeste, surgem os equipamentos coletivos e 
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comunitários, como uma lavandaria, uma biblioteca e espaços e salas de reuniões, que 

se organizavam segundo os três corpos independentes, distinguindo-se facilmente as 

suas plantas como um triângulo, um semicírculo e um retângulo. Estes equipamentos, 

que atuam como que remates nos quatro braços habitacionais, visavam melhorar o 

funcionamento do bairro e promover a socialização entre os moradores. A necessidade 

desses equipamentos coletivos e de socialização vinha já detrás, das barracas, onde o 

exterior era uma extensão natural da casa. Preservava-se assim a identidade e modo 

de vida dos habitantes que ali iriam residir.(Leitão, 2010) 

 
Ilustração 93 – Um dos pátios de entre as bandas 

habitacionais. (Ilustração nossa, 2019) 

 
Ilustração 94 – Pátio entre as bandas habitacionais. (Ilustração 

nossa, 2019) 

 

Os vários percursos existentes dividem-se em dois grupos principais: os longitudinais - 

compostos pelos pátios e pelas galerias de acesso às habitações) - e os transversais – 

o corredor que liga os pátios e a galeria (que se abre para a composição apenas 

pontualmente) suportada pelo muro, a norte. O acesso a esta galeria é feito por escadas 

de tiro, em dois pontos, um no extremo oeste e outro no extremo este. 
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Ilustração 95 – Planta de circulação do piso térreo. A vermelho, 
os percursos longitudinais, a verde, os transversais.([Adaptado a 

partir de:] (Camps, 2012, p. 37)). 

 
Ilustração 96 – Planta de circulação do piso superior. A 

vermelho os percursos longitudinais, a verde, os transversais. 
([Adaptado a partir de: ] (Camps, 2012, p. 38)). 

 
 

A organização das bandas consistia em dois duplexes sobrepostos, com acesso direto 

ao exterior nas habitações inferiores e por galerias nas superiores. As bandas são assim 

quase que modulares, sendo as habitações duplex a unidade de módulo. Ainda que o 

T3 seja a unidade habitacional tipo utilizada no projeto, há também T2 e T5. Cada 

apartamento tem uma área de 96 metros quadrados (que advêm da utilização prática 

de três quadrados de 4x4 metros). Está-se perante uma organização habitacional 

invertida, uma vez que, nos duplexes inferiores as áreas comuns da casa se situam no 

primeiro piso desta, e os quartos no piso abaixo, e nos duplexes superiores inverte, 

estando os quartos no primeiro piso e as áreas comuns no piso abaixo.(Leitão, 2010) 

 
Ilustração 97 – Plantas de habitação do Bairro da Bouça. À esquerda, os pisos 0 e 1. À direita, os pisos 2 e 3. Indicadas a vermelho, 

as áreas privadas da habitação. A azul, as áreas coletivas. ([Adaptado a partir de: ](Leitão, 2010, p. 111)) 
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Ilustração 98 – Corte de habitação duplex, do Bairro da Bouça. Indicadas a vermelho, as áreas privadas da habitação, A azul, as 

áreas coletivas.( [Adaptada a partir de:] (Leitão, 2010, p. 109)). 

 
O projeto estava bem delineado e encaminhado, no entanto, em 1979, sobretudo por 

razões políticas, o Processo SAAL é suspenso. Até então, apenas duas das quatro 

bandas previstas, estavam construídas – cinquenta e seis fogos, dos cento e vinte e oito 

previstos. Não foram terminados os acabamentos e arranjos exteriores, nem os acessos 

definitivos às galerias das habitações superiores. O muro a norte, a linha guia do projeto 

e elemento agregador, também não foi construído.  

Durante os trinta anos em que a construção esteve parada, foram se construindo 

elementos de carácter provisório, principalmente escadas de acesso às habitações 

superiores. O que estava erigido e sobreviveu, não representava as expetativas nem 

dos moradores, nem das equipas técnicas que tinham trabalhado lá, nem de Siza Vieira. 

(Leitão, 2010) 

 
Ilustração 99 – Bairro da Bouça, as duas fases da construção do bairro. (Leitão, 2010, p. 115) 
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Ilustração 100 – Bairro da Bouça durante a interrupção da construção. Notórios os acessos provisórios aos pisos de cima. (Leitão, 

2010, p. 113) 

 
Ao decorrer dos anos, a cidade tinha crescido e evoluído. O Bairro da Bouça, antes na 

marginalizado, ocupava então um terreno de valor elevado. Foram feitas publicações 

com fotografias sobre o incompleto, inacabado, degradado Bairro da Bouça, ligando 

Siza Vieira à incompetência geradora da falha ocorrida. No ano 2000, pelo empenho da 

Federação das Cooperativas, a Câmara Municipal do Porto decide levar a cabo a 

conclusão do projeto. Nesta segunda fase, seriam construídos os restantes setenta e 

dois fogos, os equipamentos comunitários e a galeria de acessos a norte, que tinham 

também ficado para trás (para além de trabalhos de recuperação nas habitações 

existentes). (Leitão, 2010) 

A conclusão de Bouça foi quase uma surpresa para mim. Nunca perdi 

completamente a fé na sua conclusão, particularmente dada a pressão contínua 

exercida pelos residentes das casas inacabadas na primeira fase. Após 30 anos 

de paragem, o compromisso da Federação das Cooperativas foi decisivo nesta 

decisão de concluir os trabalhos. […] Foi difícil convencer alguns dos residentes 

a prescindir de uma série de intervenções improvisadas que, entretanto, tinham 

sido acrescentadas. Sentimos a sua relutância em aceitar a interrupção do seu 

"isolamento magnífico" no centro da cidade, apesar da degradação do ambiente, 

e também o seu receio de um possível aumento da renda. Foi necessário um 

diálogo paciente com os residentes, tornando claro que o projecto original, com 

algumas exceções, seria mantido e que as habitações anteriormente construídas 

e habitadas seriam mantidas como parte de um projecto unificador. Este diálogo 

produziu algumas pequenas cedências e inovações. Também eu estava a ter 

algumas dúvidas e dificuldades. A revisão do projecto obrigou-me a olhar para a 

profunda evolução da população residencial a partir do contexto anterior à 

revolução de 1974: a necessidade de uma garagem era impensável, assim como 
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a preocupação de definir os espaços públicos e privados, e teria sido impossível 

prever as normas de exigência dos regulamentos atuais. […] Uma vez concluído 

o projecto, a reação do mercado mostrou que este tipo de habitação não satisfaz 

plenamente as atuais expectativas de habitação a preços acessíveis - para o 

melhor ou para o pior - no entanto, mostrou também a sua atratividade para 

outros sectores da população - estudantes, jovens profissionais, famílias recém-

formadas - os protagonistas da mobilidade característica da cidade de hoje. A 

integridade do projecto original foi de certa forma perdida na revisão do projecto. 

Por outro lado, temos agora uma estação de Metro mesmo à porta, um fluxo de 

pessoas a atravessar o local, edifícios de serviço abertos às ruas circundantes, 

jardins bem conservados, carros... tal como em qualquer esquema de habitação. 

Não é o projecto perfeito, mas será isso o mais importante? (Levene, Márquez 

Cecilia e Vieira, 2008)  

 
Ilustração 101 – Esquiços do arquiteto Siza Vieira para o Bairro da Bouça. (Levene, Márquez Cecilia e Vieira, 2008) 

 

No Bairro da Bouça podemos facilmente notar as influências do Movimento Moderno e 

de arquitetos que no âmbito deste, realizaram projetos. No projeto de Siza é notória a 

influência que foi buscar aos trabalhos de J.J.P. Oud, no Kiefhoek em Roterdão, e 

também de Alvar Aalto, Sunila Housing, em Kotka, na Finlândia. 
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Ilustração 102 – Siedlung Kifhoek, Roterdão. 

 
 

 
Ilustração 103 – Sunila Housing, Kotka, Finândia. (Alvar Aalto Foundation, 2017) 
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4. CONCLUSÕES FINAIS E REFLEXÃO CRÍTICA 

A presente dissertação teve como principal objetivo a compreensão dos modelos 

habitacionais resultantes do Movimento Moderno e a sua influência e disseminação na 

habitação de áreas mínimas. Isto, através da análise do conceito de habitar, da 

contextualização histórica e social dos períodos que compreendem os acontecimentos 

que levaram à evolução da arquitetura de áreas mínimas e da análise dos casos de 

estudo selecionados.  

Nos dias que correm há uma necessidade quer social, quer económica, quer ambiental, 

de aplicar práticas de construção mais sustentáveis, sendo a arquitetura de áreas 

mínimas uma resposta óbvia. A constante busca de melhorias, quer para nós, quer para 

o ambiente, é o caminho correto a longo termo. A simbiose entre as áreas mínimas e a 

casa contemporânea é imperativa, considerando que cada vez há menos recursos 

disponíveis, não só ao nível dos recursos finitos que retiramos do planeta, mas também 

relativamente ao espaço disponível, uma vez que a tendência populacional é crescente.  

Podemos metaforicamente considerar a habitação como a peça base da construção de 

uma cidade, uma vez que a cidade se desenvolve a partir da multiplicação dessas 

unidades. Um lugar, é considerado uma cidade quando preenche um conjunto 

determinado de requisitos. Sendo que um deles é a densidade populacional, é natural 

que o percurso da evolução da cidade acompanhe uma linha no sentido casa-bairro-

cidade, pois é nesse sentido que esta se desenvolve, interligada por infraestruturas de 

diversas funcionalidades. A Arquitetura acrescenta relevância e significado aos 

espaços, caracterizando-os. Está presente na conceção destes, desde a íntima sala de 

estar, até à universal avenida, compreendendo no seu âmbito, conceitos tão opostos 

como o privado e o público. 

É necessário introduzir e divulgar conceitos e ideias que suportam e justificam a 

habitação de áreas controladas, ensinando e mostrando às pessoas que a casa não se 

caracteriza apenas qualitativamente pela área, mas também (e principalmente) pela 

programação e qualificação pensada e ponderada dos vários espaços que a constituem, 

criando espaços sensíveis e adaptáveis às necessidades. Quer os casos de estudo 

analisados, quer os exemplos demonstrados, têm em comum o intuito de melhorar a 

vivência no espaço casa, cumprindo com as exigências associadas à vida familiar e à 

sustentabilidade, que cada vez mais se torna obrigatória. Inevitavelmente, quer no 

passado, quer no presente, a habitação social é injustamente rotulada, devido 
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principalmente a problemas sociais. Foi graças às problemáticas sociais e habitacionais 

populares, que soluções no campo da arquitetura de áreas mínimas surgiram como 

resposta. Ainda que não seja a regra em todos os bairros de habitação social, os 

mesmos são conotados à falta de segurança e a uma ambiência disfuncional. A 

generalização dessa ideia é de difícil solução, realçando-se assim, as dificuldades e 

exigências associadas à responsabilidade da caracterização social da Arquitetura. 

Através desta, podemos caracterizar os espaços, de forma a que o bairro não seja só 

pensado como ‘um conjunto de casas para as pessoas morarem’, mas sim um 

aglomerado de espaços interligados, dotados de uma separação bem executada do 

privado, coletivo e público. Proporciona-se assim, uma composição de espaços de 

diferente carácter, que permitem no seu conjunto o desenvolvimento do sentido de 

comunidade, gerando interdependência, através da troca recíproca de interações 

sociais, bens e serviços. 

Todavia, a arquitetura de áreas mínimas não ramifica somente no sentido da habitação 

social (falando em habitação social no seu sentido mais comum, como tipo habitacional 

apoiado pelo estado). Um bairro será sempre pensado como um organismo social, uma 

vez que este será o palco de inúmeras interações. Deverá, como tal, ser pensado tendo 

em conta essas interações coletivas. Associar o sentido de ‘comunidade’ ao bairro, é 

favorecê-lo, uma vez que um bairro sem vivências de vários tipos não é exatamente um 

bairro. A Arquitetura requer e prevê essas vivências, senão não era Arquitetura.  
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