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Resumo
PLATTENBAU

|

INDUSTRIALIZAÇÃO

|

HABITAÇÃO

|

REABILITAÇÃO

No lado leste de Berlim, marcado pela herança da RDA, encontram-se os testemunhos de
uma cidade de génese socialista, marcada pelos bairros de habitação e pelos blocos residenciais Plattenbau, construídos durante o período pós-guerra.

A problematização do enquadramento desta arquitetura na paisagem urbana contemporânea
motivou o desenvolvimento do estudo em torno da temática da preservação e atualização dos
edifícios Plattenbau.

Deste modo, a presente investigação incide sobre um dos bairros construídos na cidade, o
Neu-Hohenschönhausen, onde se identifica um conjunto de desajustes - arquitetónicos e so-

ciais - transversais ao edificado da ex-RDA. O mesmo providencia, igualmente, um caso

de estudo concreto, a partir do qual se desenvolveu um projeto de arquitetura que procura
ultrapassar os constrangimentos que dificultam a regeneração e a integração do parque habitacional socialista numa realidade corrente.

Abstract
PLATTENBAU

|

INDUSTRIALISATION

|

HOUSING

|

REHABILITATION

On the east side of Berlin, shaped by the heritage of GDR, are the testimonies of a city of a

socialist genesis, characterized by the residential districts and the Plattenbau blocks, built
during the post-war period.

The problematization of this architecture on the contemporary horizon regarding the preservation and updating of Plattenbau buildings.

Thereby, this research focuses on one of the city’s neighbourhoods, Neu-Hohenschönhausen,
where a number of problems - architectural and social - are identified, which are transversal
to the former GDR’s buildings. It also provides a concrete case study, from which an archi-

tectural project has been developed, which seeks to overcome the constraints that hinder the
regeneration and integration of the socialist building in a current reality.

Zusammenfassung
PLATTENBAU

|

INDUSTRIALISIERUNG

|

WOHNUNGSBAU

|

MODERNISIERUNG

Ostberlin ist bis heute gekennzeichnet von der DDR. Zeugnisse sozialistischen Bauen charakterisieren das Stadtbild. Besonders Wohngebiete sind von einem Bautypus geprägt: dem
Plattenbau.

Die vorliegende Dissertation wirft einen Blick auf heutiger Sicht auf die Architektur des Plat-

tenbaus. Sie legt eine Studie vor, welche sich besonders mit der Erhaltung und Aktualisierung
dieses sozialistischen Wohnungsmodells beschäftigt.

Dabei konzentriert sie die Forschung auf das Stadtviertel Neu-Hohenschönhausen und den
dort befindlichen Plattenbauten, der im Hinblick auf neue Wohnanforderungen enorme soziale wie auch bauliche Defizite aufweist. Ziel ist die Gestaltung eines exemplarischen Gebäu-

des und eine damit verbundene Überwindung von Einschränkungen, die die Integration eines
solchen sozialistischen Wohnmodells in die heutige Zeit behindern.
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1 | Rua Zingsterstraße. Neu-Hohenschönhausen, anos 80. Fotografia.
Arquivo do Museu Heimat.

Introdução

Introdução
Na segunda metade do século XX, no período que se seguiu à II Guerra Mundial, Berlim foi
reconstruída à face de uma paisagem política, física e cultural fragmentada: do lado ocidental
da cidade, a República Federal Alemã [RFA], do outro lado, a República Democrática Alemã

[RDA]. A divisão do país, que impôs o Muro na cidade, permitiu não só o desenvolvimento

de sistemas políticos e económicos distintos, como a introdução de arquiteturas paralelas,
cuja distância é, 30 anos depois da Reunificação, ainda percetível.

No lado leste de Berlim, marcado pela herança da RDA, encontram-se os testemunhos de
uma cidade de génese socialista, marcada pelos bairros de habitação e pelos blocos resi-

denciais Plattenbau, construídos durante o período pós-guerra. Decorrente da curiosidade

em torno deste lado da história e da cidade, e da vontade de compreender a integração desta
arquitetura num horizonte contemporâneo, a presente dissertação desenvolve um estudo em
torno da temática da preservação e atualização deste edificado.

Para esse fim, a investigação focou-se num dos bairros socialistas construídos na cidade, o

Neu-Hohenschönhausen, como elemento pivotante para a exposição de princípios de arqui-

tetura e urbanismo, políticos e sociais, que extravasam as suas fronteiras. Como parte de um
conjunto maior, este bairro foi imaginado como um organismo estimulador de um sistema
político, que é igualmente moldado pelo mesmo. Na realidade, a Aquitetura e o Urbanismo

dos bairros socialistas tinham uma posição absolutamente central na transformação da sociedade e na materialização do socialismo, refletindo e tentando responder aos seus ideais.

“Se o Homem obteve do mundo sensível todo o conhecimento, toda a sensação, con-

vém consequentemente organizar o mundo empírico de tal maneira que o Homem
assimile quanto encontrar nele de verdadeiramente humano; (...) Se o Homem é formado pelas circunstâncias, é necessário formar as circunstâncias humanamente.”1

1 - Friedrich Engels, Karl Marx, “Die Heilige Familie oder Kritik der Kritischen Kritik: Gegen Bruno Bauer und
Konsorten” Berlim Leste: Dietz Verlag Berlin, 2ª Edição, 1961, p. 138.

Sobre estes bairros foi montado e experimentado um novo discurso urbano; representam,
por isso, nada menos do que verdadeiros ensaios de uma nova forma de viver, de interagir e

de coexistir. Neu-Hohenschönhausen foi um dos últimos bairros a ser construído em Berlim
Leste, durante os anos 80, o produto de um conjunto de reflexões que vieram a convergir
numa prática tardia. Era um bairro apelativo no contexto da RDA, não só pelo enquadramen-

to cénico, propício à proximidade e partilha entres os moradores, como enquanto símbolo de
inovação tecnológica, marcada pelo processo de industrialização, presente desde o projeto à
construção dos edifícios Plattenbau.

Com o processo da reunificação da Alemanha, em 1990, e a supressão da RDA e do sistema

socialista, estes bairros encontraram-se, subitamente, desfasados de um novo contexto envolvente, e a intimidade política da arquitetura de Neu-Hohenschönhausen colocou, inevita-

velmente, limitações à regeneração do bairro. Ao longo dos últimos 30 anos, o mesmo tem,
assim, vindo a testemunhar uma transformação social profunda, marcada e acelerada pela

conotação negativa associada ao insucesso do regime socialista na Alemanha e em Berlim,
que se sobrepõe a qualquer outra memória.

Associado à profunda metamorfose social e demográfica, começam a emergir, também, à

superfície de uma normalização da antiga novidade, as fragilidades de uma arquitetura pragmática e radical. A dificuldade que a mesma terá em acompanhar novas exigências e valores
contribui, assim, também, para uma desatualização e desvalorização dos edifícios Plattenbau.

Se os blocos de habitação de Neu-Hohenschönhausen foram já alvo de intervenções de reabi-

litação, que incidiram maioritariamente sobre problemas técnicos e de superfície, propõe-se,
nesta dissertação, ir para além destas patologias, para compreender a adaptação e a transfor-

mação das formas de habitar e de viver este modelo de habitação coletiva. Desta forma, procurou-se estabelecer um diagnóstico do estado atual do edificado, identificando os problemas
correntes e as novas necessidades a que este deve fazer face.

Foi, pois, de maior importância para este exercício, o percurso de proximidade com algumas

personagens que participaram e participam do dia-a-dia do bairro, e que garantiram a perti-

nência do tema, das perguntas colocadas e das respostas desenvolvidas. Se, por um lado, o
acompanhamento por parte de algumas cooperativas de habitação, em especial da HOWOGE

(responsável pela maioria do edificado do bairro), facilitou uma hierarquização dos proble-

mas existentes, a visita a apartamentos, os inquéritos e conversas com moradores e a leitura

de entrevistas2 foram importantes para a construção de um retrato completo do bairro, contado na primeira pessoa. As memórias de infância, as preocupações correntes, as perspetivas
sobre histórias ou eventos, os convites para visitas aos apartamentos, ou seja, toda a partilha

e participação - direta e indireta - contribuiu para uma maior e melhor compreensão deste
bairro e do seu edificado.

A aprendizagem decorrente deste processo, aliada à investigação e experiência pessoal da autora, foi, por fim, concentrada numa proposta hipotética para o aggiornamento3 do edificado

Plattenbau, desenvolvida a partir de um caso de estudo concreto (um complexo residencial),
escolhido de forma a limitar a intervenção a um objeto com circunstâncias físicas e sociais,
que o delimitam e condicionam. O projeto de intervenção surge, no fundo, como remate de
um percurso de valorização do bairro e do seu edificado, enquanto testemunhos, outrora, de

novas formas de conceber, de pensar e de habitar, relembrando e devolvendo-lhes a capacidade de responder a necessidades contemporâneas, sem que estes percam a sua identidade.

A dissertação foi, então, dividida em três momentos, começando por uma contextualização
breve que concentra em si algumas experiências e referências, anteriores à 2ª Guerra Mundial
(ligadas ao Movimento Moderno) e contemporâneas à RDA (a RFA e a UdRSS4). A alusão

a contextos tão distintos explica-se num percurso de emancipação da arquitetura socialista,
contado e explicado para enquadrar, finalmente, uma prática maturada, caracterizadora, que
define o objeto de estudo.

O segundo capítulo introduz, precisamente, esse mesmo objeto. A sua análise é feita, porém,
com base no entendimento do mesmo como parte indissociável de um conjunto maior, o
bairro Neu-Hohenschönhausen. Admite-se, por isso, que o contexto do bairro (territorial,

geográfico, histórico e social) determina consequentemente a caracterização do objeto de
intervenção, sendo a investigação conduzida e motivada por uma análise abrangente, que
percorre as diversas escalas, num percurso de aproximação ao mesmo.

2 - Dois livros auxiliares na caracterização dos moradores, através de entrevistas que lhes foram feitos, foram “Eine
Mag Kaffee, die Andere Tee. Geschichten in und aus Neu-Hohenschönhausen”, da autora Jolanda Todt, e “Zingsterstraße 25”, da autora Sonya Schönberger.
3 - Tradução: processo de atualização.
4 - UdRSS: União das Repúblicas Sociais Soviéticas.

Finalmente, a dissertação é fechada com um capítulo de projeto, que começa por admitir a

delicadeza do exercício de intervenção em edifícios de períodos históricos polémicos, como
é o caso. Procura, ainda assim, abrir caminho para a valorização do edificado Plattenbau, per-

mitindo, por fim, o desenvolvimento de um projeto, no qual converge a investigação teórica
desenvolvida até ao momento.

Por opção da autora, foi feita a tradução livre de grande parte das citações, pela origem

estrangeira da bibliografia, de forma a garantir a coerência da leitura. Ocasionalmente, foi
deixada a citação original, por se considerar pertinente possibilitar essa leitura.

Graficamente, a dissertação organiza-se em dois volumes, separando a reflexão teórico-prática dos desenhos do objeto e do projeto produzidos.

Chama-se a atenção para o facto da dissertação não pretender, em momento algum, tomar

qualquer posição política, mas antes expôr o testemunho e a experiência pessoal dos moradores do bairro de Neu-Hohenschönhausen. Partiu também da consideração pelos mesmos,

em especial pelos primeiros moradores, e por todas as suas histórias e vivências, a discussão
em torno do aggiornamento dos Plattenbau, e a vontade de dignificar, assim, aqueles que
testemunham e representam as últimas memórias do seu passado, e da sua identidade.
“Cara Sra. Neves,

Fico muito feliz por ver que está interessada num aspeto da história da RDA, uma vez
que também diz respeito à minha história pessoal e ao meu passado. Ainda hoje é uma
sensação indescritível ter crescido num país que já não existe hoje em dia.(...)” 5

5 - E-mail recebido de autor anónimo.
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2 | (Capa) “Brinquedos para os poderosos”: estaleiro exemplar de construção de habitações em Plattenbau à escala 1:20. Feira de construção em Berlim Leste, 1957. Fotografia.
Ao mesmo tempo e em contraponto, a parte ocidental da cidade (RFA) apresentava as contribuições dos
vários arquitetos internacionais para a Exposição Internacional de Edifícios (Interbau, Hansaviertel).
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A arquitetura exercida na República Democrática Alemã procurou refletir, nos seus princípios
e na sua conceção, as mudanças e as convicções sociais e políticas vividas na Alemanha

Oriental ao longo do período da Guerra Fria, refletindo um percurso instável, de múltiplas
referências, através das quais uma nova identidade emergia.

Na composição e na expressão dos Großsiedlungen6 da RDA, nomeadamente do bairro NeuHohenschönhausen, reconhece-se alguns dos temas da arquitetura presentes nas reflexões do

início do século (Movimento Moderno) - a industrialização e a pré-fabricação, a economia e a
racionalização - que foram, portanto, revividos. Várias referências enquadradas neste período
surgem, inclusive, múltiplas vezes associadas a discussões sobre os princípios socialistas da
arquitetura e do urbanismo7.

No entanto, a aproximação a estes temas adquire, ao longo dos anos, uma postura crítica, uma

vez enquadrado num panorama contemporâneo delimitado por duas referências - a República
Federal Alemã [RFA] e a União das Repúblicas Sociais Soviéticas [UdRSS] -, presentes e
fundamentais para o processo de emergência de uma nova identidade socialista (RDA).

Por esse motivo, este capítulo pretende reunir e recordar algumas referências que, apesar de

representarem contextos diferentes (antes e pós-guerra), foram somadas na sua positividade
para a construção de uma discussão que caracterizou, motivou e deu forma à arquitetura
socialista.

6 - Tradução: grandes bairros residenciais.
7 - Foram encontradas, por exemplo, várias referências às entidades e arquitetos da Arquitetura do Movimento
Moderno na investigação feita ao longo desta dissertação, nomeadamente nas revistas de arquitetura “Architektur der
DDR” (revistas editadas pela Bauakademie, a principal entidade científica responsável pela construção - arquitetura
e engenharia civil - na RDA). Ainda que pudessem existir outras referências relevantes para os temas abordados,
a seleção das mesmas era baseada em convicções políticas, limitando-as às que se aproximavam do seu espectro.
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3 | Tipologias das habitações. Gartenstadt Starken (1914-17). Desenho, 1917.

4 | Implantação. Gartenstadt Starken (1914-17). Desenho, 1917.
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1.1. O Movimento Moderno
A Alemanha e a Industrialização
No século XIX, no contexto da Revolução Industrial, as cidades europeias redefiniram-se e
transformaram-se, cresceram e reorganizaram as suas funções em prol do progresso industrial,

explorando e refletindo, deste modo, as primeiras formas de organização espacial modernas.

No território de língua alemã, este processo foi marcado por uma profunda transição social,
no final do século XIX, desencadeada a partir das reformas Stein-Hardenberg8, que vieram

a acelerar o crescimento exponencial das cidades, característico do panorama industrial
europeu. No caso do Império Alemão, este desenvolvimento confirma-se no enquadramento
demográfico do início do século XX, no qual um em cada cinco alemães vivia numa cidade

com mais de 100.000 habitantes, tendo não só a população nas grandes cidades aumentado,
como o número das mesmas multiplicado9.

A tendência verificou-se igualmente na cidade de Berlim, devido à forte presença da
indústria, tendo-se convertido na capital do país em 187110. A explosão demográfica criou um

problema grave no setor da habitação, que compreendia não só a falta de alojamento, como
a inflação do valor das rendas. Apesar das tentativas de resolução deste problema, o mesmo

viria a ressurgir reforçado, ao longo do século XX, no seguimento de algumas recaídas de
origem político-económica, entre elas a Primeira Guerra Mundial, pela falta de recursos e de

meios de construção, e, mais tarde, a Segunda Guerra Mundial, pela completa destruição das
cidades e pela vaga de imigrantes que deu entrada na mesma11.

8 - “No que diz respeito à Prússia, a reorganização social baseou-se, em particular, nas reformas de SteinHardenberg. O trabalho de reforma (...) foi uma reação à derrota do grande poder alemão contra Napoleão em
1807 e, entre outras coisas, lançou as bases para a libertação dos camponeses no mesmo ano e forçou a liberdade
do comércio em 1810. As medidas tomadas resultaram num crescimento rápido e, ao mesmo tempo, numa maior
mobilidade geográfica da população e no avanço dos métodos de produção industrial. Numa interação que se
reforçou mutuamente, ambos os fenómenos conduziram, posteriormente, à enorme expansão de muitas cidades, uma
vez que as fábricas que tinham sido construídas desde cerca de 1850 estavam cada vez mais localizadas nas áreas
já urbanizadas, devido às vantagens infraestruturais, e a procura de mão-de-obra era principalmente satisfeita
pelos fluxos maciços de trabalhadores do campo para as cidades.” Jascha Philipp Braun, “Großsiedlungsbau im
geteilten Berlin: das Märkische Viertel und Marzahn als Beispiele des spätmodernen Städtebaus”, Berlim: Gebr.
Mann Verlag, 2019, p. 39.
9 - Ibidem.
10 - “O número de habitantes [de Berlim] cresceu de 173.000 para 430.000 até meados do século. O desenvolvimento
foi também acelerado quando Berlim assumiu a função de capital em 1871, no curso da unificação do reino alemão.
Enquanto naquela época quase 826.000 pessoas viviam na cidade, em 1900 o número aumentou para quase 1,9
milhões.” Ibidem.
11 - Ibidem, p. 66.
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5 | Estaleiro de obras da Siedlung Dessau-Torten (1926-28). Dessau-Torten, 1926. Fotografia.

6 | Calendário do processo de construção da Siedlung Dessau-Torten. (1926-28) Dessau-Torten.
Pode-se verificar neste calendário a divisão do trabalho em ciclos, que se sobrepõem temporalmente
(representado pelas linhas diagonais). Neste projeto, foram construídas, em média, 0,67 residências por
dia, tendo as 130 casas sido finalizadas em apenas 88 dias de trabalho.
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No início do século XX, neste contexto de escassez e inflação dos custos da habitação,
foram desenvolvidas um conjunto de medidas de racionalização do processo construtivo,

que visavam diminuir os custos da construção e, por isso, os valores das rendas. O primeiro
grande passo neste sentido passou pela reorganização do processo de desenho e de conceção
dos fogos, criando tipologias, de modo a facilitar a materialização do projeto. Um projeto
pioneiro neste enquadramento, foi Gartenstadt Staaken (1914-17), do arquiteto Paul

Schmitthenner, construído em Berlim (figuras 3 e 4). Paralelamente, foram estabelecidas
oficialmente algumas normas de produção e construção de certos elementos arquitetónicos12.

A uniformização e normalização de elementos da obra, aliados à base tipológica dos projetos,

incentivaram, assim, a produção em massa de objetos, colocando em evidência a racionalização
de recursos, expressa numa vantagem económica face à construção convencional.

Simultaneamente, algumas medidas de carácter logístico contribuíram, também, para o reforço

da prática construtiva e para a consequente redução dos custos da construção. A otimização
do planeamento e da execução da construção da obra foram passos dados nesse sentido, cujo
sucesso resultava da subdivisão do processo de produção em ciclos independentes de trabalho,

coordenando-os e sobrepondo-os, evitando qualquer desperdício de tempo. Estes princípios
tiveram como grande referência os estudos e teorias de Frederick Winslow Taylor13, e foram

postos em prática, pela primeira vez, pelo arquiteto Walter Gropius, na construção do bairro
Siedlung Dessau-Törten (1926-28), em Dessau. O arquiteto privilegiou a implementação de

uma estrutura logística, tendo o estaleiro sido organizado como uma “fábrica industrial”,
com “linhas cíclicas, de modo que o ofício individual pudesse ser utilizado imediatamente

após o anúncio do status de produção de uma secção para a construção do próximo grupo
de casas”14 (figura 5). É, também, de especial relevância, o calendário rigoroso com os ciclos

de construção delineado pelo arquiteto, e que contribuía, igualmente, para uma otimização do
tempo e do processo construtivo (figura 6).

As mudanças mais significativas do processo de industrialização da construção foram, ainda assim, a experimentação de novos materiais e o desenvolvimento de novas técnicas construtivas.

12 - O documento Groß-Berliner Verein für Kleinwohnungswesen (“Associação Grande Berlim para Pequenas
Resiências”), escrito por Erich Leyser em 1915, regularizou a construção de alguns elementos construtivos e
arquitetónicos - perfis de varandas, janelas, portas e escadas - para a cidade de Berlim, servindo de referência para
os novos processos construtivos e tecnológicos.
13 - “Em 1903 o engenheiro apresentou o seu trabalho “Shop Management” (...). Nele, Taylor descreveu como
poderíamos racionalizar o processo de trabalho, dividindo-o em fases individuais de trabalho, através de estudos
do tempo(...)” Jascha Philipp Braun, op. cit. p. 43.
14 - Philipp Meuser, “Die Ästhetik der Platte : Wohnungsbau in der Sowjetunion zwischen Stalin und Glasnost”,
Berlim: DOM Publ., 2015, p. 90.
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7 | A evolução dos custos de vida, da habitação, da indústria automóvel e da Ford, nos EUA, entre 1913
e 1928. Le Corbusier, Frankfurt am Main, 1930. Esquiço.
Este esquiço foi apresentado por Walter Gropius numa palestra, em 1929, sobre a evolução de custos
de vários sectores nos Estados Unidos (habitação, custo de vida geral, indaústria automóvel e Ford).
“(...) Gropius (...) falou sobre a evolução do índice de preços nos EUA entre 1913 e 1928, mostrando a
redução de custos para metade da construção de automóveis da Ford, no período delineado. O índice
de preços da construção, por outro lado, tinha subido para 200% e o custo de vida (...) estava agora
em 150%. O fator-custo da construção, que era quatro vezes superior ao da Ford, daria um bom motivo para a consideração de uma redução baseada na racionalização, tipificação e industrialização”.
(Philipp Meuser, op. cit. p.89.)

8 | Armazém das Häuser-Fabrik. Frankfurt am Main, 1927.
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Henry Ford e o seu papel central na reforma da indústria automóvel representou para a cons-

trução também um ponto charneira, cujos avanços foram estudados meticulosamente com
grande admiração e entusiasmo pelos arquitetos e engenheiros, que imediatamente procura-

ram destinar às técnicas vanguardistas de produção um lugar no futuro da arquitetura, adotando-as e adaptando-as.

“A construção (...) é um ofício de «montagem». O que a Ford conseguiu fazer na in-

dústria automóvel é igualmente possível na construção residencial, especialmente na
construção de pequenas casas, com um trabalho consistente”15, Martin Wagner, 1924.

“Na industrialização da construção civil (...) eu vejo o problema central da construção
no nosso tempo. Se conseguirmos realizar esta industrialização, então as questões so-

ciais, económicas, técnicas, bem como artísticas, serão facilmente resolvidas.”16, Mies

van der Rohe, 1924.

“Aqui é flagrante que (…) a execução do conceito de Tipologia com base em diversos
elementos padrão, fez com que fosse possível a criação de um instrumento relativamen-

te perfeito. É incompreensível que as nossas casas não sejam construídas de acordo
com os mesmos princípios racionais.”17 Walter Gropius, 1930 (figura 7).

A adoção de mecanismos desenvolvidos para as viaturas automóveis levou, então, à introdução

de novas técnicas construtivas, nomeadamente o método de produção em série, baseado na
pré-fabricação de peças e na respetiva montagem. O primeiro arquiteto a fazer a transposição

destas técnicas industriais para a área da arquitetura e engenharia em território alemão foi Ernst
May, com o seu projeto pioneiro Häuser-Fabrik18 (1926-?), em Frankfurt am Main. Durante o

processo construtivo da obra, foi montado um pavilhão perto do terreno para a pré-fabricação
e armazenamento dos elementos arquitetónicos e foram usadas máquinas adequadas para o
transporte e montagem (no próprio terreno), como gruas e escavadoras (figura 8).

Paralelamente a este projeto, estava em construção o projeto Splanemann Siedlung (1926-30),
do arquiteto Martin Wagner, em Berlim, onde eram, por outro lado, testados os limites da

15 - Martin Wagner, “Wohnungsbau im Großbeterieb”. In “Wohnungswirtschaft”, Berlim: 1924, p.73. Apud.,
Jascha Philipp Braun, op. cit. p. 46-47.
16 - Mies v. d. Rohe, “Industrielles Bauen”. In “G. Zeitschrift für elementare Gestaltung”, Berlim: Revista nº3, Mar.
1924, p.18-20. Apud., Jascha Philipp Braun, op. cit. p. 47.
17 - Walter Gropius, “Bauhausbauten Dessau”, Munique: Langen, 1930, p. 153. Apud., Philipp Meuser, op. cit.
p. 89.
18 - O projeto Häuser-Fabrik foi mais tarde extendido e apresenta-se, hoje, integrado no Siedlung Praunheim.
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Construção em blocos (Blockbau): método desenvolvido por Ernst May, para as Häuser-Fabrik.
Foram, neste projeto, pré-fabricados blocos de betão, montados de forma convencional. As paredes
e as lajes neste método construtivo eram, portanto,
compostas por várias peças de betão.

Construção em painéis (Plattenbau): método
desenvolvido por Martin Wagner, para a Splanemann Siedlung. Foram, neste projeto, pré-fabricadas painéis de betão que venciam dimensões
maiores, chegando mesmo a corresponder a elementos completos como paredes interiores, ou a
segmentos de dimensão considerável de lajes.

Construção em paredes transnversais + vigas
(Querwände): método desenvolvido por Walter
Gropius, para a Siedlung Dessau-Torten. Este sistema, ao contrário dos outros, libertava a fachada
da função estrutural, que era distribuida pelas paredes transversais e vigas perpendiculares.
10 | Blockbau, Plattenbau, Querwände: sistemas construtivos, nos anos 20 e 30. Esquemas axonométricos.

9 | Estaleiro de obras da Splanemann Siedlung. Berlim, 1927.
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capacidade e das propriedades do betão. A vantagem no uso do betão foi estudada e confirmada
frequentemente ao longo do século XX, principalmente quando comparada com a construção

convencional em alvenaria, provando a eficiência deste material e a sua contribuição para a
economia desejada19.

Com este projeto, Splanemann Siedlung, foi introduzida uma nova escala de elementos

em betão pré-fabricados, vencendo dimensões consideráveis - uma placa ou um painel de
betão poderia dar representação a uma parede interior inteira, a uma fração de uma laje, ou

a um segmento da fachada correspondente a um compartimento (figura 9). A construção

com recurso a painéis pré-fabricados em betão com dimensões semelhantes a estas levou à
reformulação da fase de pré-fabricação, à custa de pormenores como janelas incluídas nas

paredes de betão que, apesar dos riscos que o seu transporte representava, contribuía para
uma poupança considerável de tempo de montagem.

O método construtivo utilizado no Splanemann Siedlung, chamado de Plattenbau, foi

o método privilegiado pela arquitetura da República Democrática Alemã, que apesar de
ter estudado as três técnicas construtivas20 - Betonziegelbau + Querwände, Blockbau e

Plattenbau (figura 10) - desenvolveu esta última até à sua expressão máxima, de facilidade e

prática quase utópicas. Esta técnica deu, então, forma à grande maioria do edificado socialista,
nomeadamente a Neu-Hohenschönhausen.

Großsiedlungen: uma nova economia
Se na Alemanha, a industrialização serviu a construção pela primeira vez num exercício de
projeto que abrangia apenas 10 fogos - as Häuser-Fabrik, de Ernst May -, ela foi permitindo,

ao longo do século XX, a construção de projetos cada vez maiores, alcançando dimensões
expressivas nos bairros socialistas da RDA. Na base desses projetos estava uma resposta ao

problema da habitação, que refletia sobre a relação entre economia, racionalização e volume
do construído, revivendo, uma vez mais, alguns dos ensaios da arquitetura moderna.

19 - “O preço por metro quadrado de superfície de parede é mais baixo, o tempo de construção e, portanto, o
custo de construção é menor e o espaço de habitação é maior devido à menor espessura das paredes” Eduard
Jobst Siedler, “Bauforschungen. Abschließender Bericht über die Versuchssiedlungen Frankfurt-Praunheim und
Westhausen”, Frankfurt am Main: Bechhold, 1933. Apud., Philipp Meuser, op. cit. p. 84.
20 - “Para questões que foram discutidas na [construção da] RDA nos anos 50, os exemplos de Wagner, May e
Gropius deveriam ser consultados.” Philipp Meuser, op. cit. p. 91.
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11 | Großsiedlung Wohnstadt Carl Legien
(1929-30), Berlim. Implantação

12 | Großsiedlung Siemensstadt (1929-30),
Berlim. Implantação.
0

100

200

14 | Großsiedlung Hufeisensiedlung Britz 1925-33,
Berlim. Implantação.
Nota: Todas as implantações estão orientadas a
Norte e regem-se pela mesma escala gráfica.
“Housing Estates in the Berlin Modern Style. Nomination for Inscription on the UNESCO World
Heritage List”.

13 | Großsiedlung Weiße Stadt (1928-31), Berlim.
Implantação.
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Com a construção do Splanemann Siedlung, em Berlim, o arquiteto Martin Wagner percebeu
as inconsistências de um sistema que não estava, ainda, totalmente desenvolvido. Apesar dos

esforços feitos para a racionalização do processo construtivo, a sua construção não apresentou
qualquer vantagem económica significativa21. Culpando a eficiência do próprio método de pro-

dução e a própria falta de flexibilidade do sistema modular, o arquiteto concluiu, na altura, que
a produção só seria rentável em encomendas de projetos de grande escala22.

Esta contemplação iniciou, precisamente, a discussão sobre a relação entre o volume e o cus-

to da construção no período da Neues Bauen23, levando ao reconhecimento da necessidade de

mudança da escala. Do crescimento dos bairros (os Siedlungen24) desenvolveram-se os pri-

meiros Großsiedlungen, os quais potenciariam a economia e a eficácia de que os Siedlungen
careciam. Foi na sequência desta atualização que foram, então, projetados e construídos vários bairros, como a Wohnstadt Carl Legien (1929-30), de Bruno Taut e Franz Hilliger (figura

11), o prolongamento da Siemensstadt (1929-34), de Hans Scharoun (figura 12), ou a Weiße
Stadt (1928–31), de Otto Rudolf Salvisberg, Bruno Ahrends e Wilhem Büning (figura 13),

todos os bairros com mais de 1000 fogos. Também o Hufeisensiedlung Britz (figura 14), em

Berlim, de Bruno Taut e Martin Wagner, construído na mesma altura (1925-33), introduziu
uma nova escala na cidade, significativamente maior, até, do que os já referidos, não tendo,
no entanto, explorado as vantagens da industrialização25.

A par do número de fogos construídos a favor de um volume maior de edificado, foram igualmente

avaliados outros fatores, tais como a área dos fogos e a dimensão dos edifícios. Em 1929,
Frankfurt am Main recebeu o II Congresso CIAM, “Die Wohnung für das Existenzminimum”

21 - Martin Wagner “percebeu que a tecnologia não estava totalmente desenvolvida e que o número total de unidades residenciais [183] era demasiado pequeno para ser possível organizar a complexa logística do estaleiro de
construção de forma a que os custos fossem cobertos”. Ibidem p. 77.
22 - “Um sucesso económico só poderia ter sido alcançado com grandes e coerentes projetos de construção que
tivessem explorado plenamente as possibilidades da tecnologia de construção para a fabricação e montagem dos
componentes ou justificado o custo de fornecimento das máquinas.” Ultrich Borgert, “Eine Plattenbausiedlung
der 1920er Jahre”. In Uta Hassler, “Häuser aus Beton. Vom Stampfbeton zum Geoßtagelbau”, Tubinga: Wasmuth,
2004, p.82. Apud., Jascha Philipp Braun, op. cit. pg. 49.
23 - Tradução: nova construção. Período na arquitetura (1910 e 1930 ) que dá início ao Movimento Moderno.
24 - Tradução: bairro residencial.
25 - Para a construção de Hufeisensiedlung Britz recorreu-se a métodos tradicionais de construção em alvenaria,
integrando, no entanto, outros esforços para a racionalização do projeto: elementos construtivos estandardizados,
tipologias de plantas, montagem através de maquinaria apropriada e a calendarização rigorosa da execução da obra.
Jascha Philipp Braun, op. cit. pg. 49-50.
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15 | Em cima: Modulor, de Le Corbusier (1945). Desenho.
Em baixo: Estudo dos movimentos no espaço doméstico para os Plattenbau. Moscovo, 1973.
Desenho.
Ambos os estudos procuram antecipar posições e/ ou movimentos do Homem no fogo, para, a partir
dos mesmos, proporcionar a arquitetura da habitação: os móveis, as divisões, os edifícios. Ainda que
a imagem de baixo tenha sido desenvolvida no curso da investigação para os Plattenbau da UdRSS,
a proximidade e constante colaboração entre a UdRSS e a RDA, nomeadamente no desenvolvimento
dos bairros socialistas e da habitação em Plattenbau, vem a esclarecer a pertinência do confronto de
imagens estabelecido nesta figura, reforçando um paralelismo estabelecido ao longo deste subcapítulo,
entre a arquitetura socialista e a arquitetura do período Moderno.
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(“Unidade Mínima de Habitação”), organizado pelo arquiteto Ernst May, onde foi feita uma

revisão à organização do fogo, com base na racionalização e antecipação da vida doméstica, e
com consideração pelas novas tecnologias de construção, pelas transformações da sociedade,

pelas reformulações do próprio conceito de família e pela especulação imobiliária. O objetivo
último do congresso era definir dimensões mínimas universais para o fogo, necessárias para
um habitar digno por parte de famílias com rendimentos mínimos (figura 15).

“A casa para o nível mínimo de habitação não será criada através de uma trivialização

de todos os detalhes de uma vila, repetindo-os em pior execução. A casa para o mínimo
de habitação deve ser uma nova forma de vida ao mesmo tempo. É precisamente a

limitação do espaço que se revelará um fator de promoção. A casa para a ex-moradia.

Isso significa que deve ser melhor organizada e, portanto, ter um maior valor de vida”
Siefried Giedion (1929)26

“(…) A questão do espaço mínimo de vida é a questão do mínimo elementar de espaço,
ar, luz e calor, de que o homem necessita para não experimentar quaisquer inibições

durante o pleno desenvolvimento das suas funções vitais através da habitação(...). Do
ponto de vista biológico, uma pessoa saudável precisa principalmente de ar e luz para
a sua habitação, mas apenas de uma pequena quantidade de espaço, por isso é errado
ver a salvação numa ampliação do espaço(...)”27, Walter Gropius (1930).

Esta narrativa, radical nos conceitos, nomeadamente no de dignidade28, aliada a uma

antecipação pouco flexível das necessidades, das ações e dos movimentos associados ao habitar, permitiu a redução das áreas dos apartamentos a dimensões diminutas.

26 - Siefried Giedion: “Befreites Wohnen, Zürich und Leipzig 1929”, Frankfurt: Neuauflage Hg. u. eingel v.
Dorothee Hiber, 1986, p.11-13. Apud., Brigitte Franzen, Peter Schmitt, “Neues Bauen der 20er Jahre: Gropius,
Haesler, Schwitters und die Dammerstocksiedlung in Karlsruhe 1929”, Karlsruhe: INFO-Verl.-Ges., 1997, p. 139.
27 - Walter Gropius, “Die soziologischen Grundlagen der Minimalwohnung für die städtische Bevölkerung”. In:
“Die Wohnung für das Existenzminimum. 100 Grundrisse”, Frankfurt/Main: Internationale Kongresse für Neues
Bauen und Städtisches , 1930, p. 90. Apud., Helen Barr, “Neues Wohnen 1929/2009. Frankfurt und der 2. Congrès
International d’Architectur”, Berlim: JOVIS Verlag GmbH, 2011, p. 7.
28 - As conclusões do CIAM II foram, na altura, criticadas por Martin Wagner, que defendeu no seu artigo “Minimalwohnungen” que a habitação não deveria ser diminuída à miséria da população: “O responsável pela política de
habitação só pode lamentar que mentes tão talentosas como a de Gropius e dos seus amigos internacionais estejam
a desviar a discussão sobre a solução do problema da habitação da questão central. O imperativo não é: «Ampliar as janelas e poupar no espaço», mas: «Reforçar o poder de compra da família, aumentando os rendimentos
e baixando os preços da habitação». Este é o problema de produção social do qual depende também a solução da
questão habitacional”. Martin Wagner, “Minimalwohnungen”. In “Wohnungswirtschaft”, Berlim: edição nº 13,
1930, p. 247-50. Apud., Helen Barr, op. cit. p. 7.
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Frankfurter Küche (Cozinha de Frank- Proposta para a cozinha industrial desenvol- Cozinha de um Plattenbau, da RDA. Mafurt) (1927), projetada para os Sie- vida, pelo arquiteto Hans Schmidt, para a quete.
dlungen de Ernst May, por Margarete UdRSS (anos 30). Moscovo. Desenho.
Schütte-Lihotzky. Frankfurt am Main.
Fotografia.
16 | A cozinha moderna e industrial projetada pela arquiteta Margarete Schütte-Lihotzky serviu de referência, pela racionalização
espacial e ergonómica de um espaço tão reduzido, não só para o espectro europeu, como para a UdRSS, inspirando as cozinhas pré-fabricadas dos blocos de habitação industriais soviéticos. Por sua vez, esta última influenciou, mais tarde, igualmente a conceção
das cozinhas pré-fabricadas da RDA, utilizadas nos Plattenbau.
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Berlim
1920-30
Área: 58,4 m2

Berlim
1970-80
Área: 68,6 m2

17 | Comparação de dois fogos T2. Plantas.
À esquerda: Tipologia T2, apresentada no segundo Congresso CIAM. Berlim. Planta.
À direita: Tipologia T2, retirada dos catálogos da RDA.
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18 | Perspetiva aérea da Friedrichstadt (1927-28). Ludwig Hilberseimer.
Fotocolagem.

19 | Plan Voisin (1925). Le Corbusier. Maquete.

20 | Neu-Hohenscönhausen (1982-90). Maquete.
Arquivo do Museu Heimat.
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Se as áreas dos fogos dos Plattenbau se serviram de um rácio maior para os seus habitantes, as
suas dimensões resultavam, ainda assim, de uma preocupação de economia de espaço, presente
principalmente nos anos iniciais da RDA (figura 16 e 17).

Se os debates em torno do volume e da economia como parâmetros convergentes resultaram,
neste período, em construções significativamente pequenas, comparadas com os bairros resi-

denciais da RDA, as propostas de carácter quase utópico para a (re)construção das cidades,

que foram desenvolvidas nessa mesma altura, aproximavam-se já da expressão dos mesmos,
ao partilharem da mesma crença profunda na tecnologia.

Duas propostas desenvolvidas neste contexto foram a proposta de Ludwig Hilberseimer para
Friedrichstadt, em Berlim (figura 18), e o Plan Voisin (figura 19) para a cidade de Paris, de

Le Corbusier. Propostas como estas impressionavam pela industrialização, racionalização,
espírito de inovação e de comunidade, e influenciaram, também elas, mais tarde, a RDA na

sua forma de fazer cidade29. Os temas levantados a partir das mesmas, tais como a organização funcional da cidade, os sistemas de circulação, as proporções edificado/ espaço verde,

entre outros, foram, mais tarde, retomados pela RDA, para os quais os bairros socialistas
surgiriam como oportunidades de experimentação. Chamados, na altura, de Neubaugebiete,

isto é, “novas áreas de desenvolvimento”, os novos ensaios de cidade teriam, na Alemanha
Oriental, poucos limites físicos, descomprometidos com qualquer condicionante local.

Deste modo, à semelhança das propostas utópicas, os Großsiedlungen da RDA foram vistos

como oportunidades para explorar livremente conceitos que, por sua vez, representassem a

arquitetura socialista. Em Neu-Hohenschönhausen, o choque advém da vontade de transparecer um ideal político e a eficácia de um novo regime, tornando-o reconhecível em qualquer

parte do Mundo; e as teorias exploradas e aplicadas de forma literal relacionavam-se com
a racionalização e com a economia, de tal forma que o resultado de tal conceptualização se
aproxima, ainda que não o seja, a uma utopia: uma visão utópica industrial (figura 20).

29 - Nos primeiros anos pós-guerra, os princípios representados em propostas como estas entusiasmaram os arquitetos da RDA, levando mesmo ao desenvolvimento de algumas propostas iniciais com traços comuns para a reconstrução dos centros de algumas cidades alemãs, destruídos durante a guerra. Numa fase mais avançada do regime
(RDA), a relação com esta arquitetura adquiriu, porém, uma perspetiva crítica.
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21 | Estudo sobre a reconstrução de grandes cidades alemãs, utilizando Dresden como exemplo. Hanns
Hopp, 1945. Desenho.
Arquivo municipal de Dresden: Directório de ficheiros de construção (Stadtarchiv Dresden).
É visível a influência do Plan Voisin de Le Corbusier na conceção desta proposta, que põe em envidência a vontade de dar continuidade ao discurso moderno. Neste projeto foi sugerido o desenho de
uma ilha tradicional, no centro da cidade, restaurada à sua forma original, sendo o resto da cidade
redesenhado em concordância com os princípios da arquitetura e urbanismo do Movimento Moderno.
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1.2. A arquitetura socialista: entre a Alemanha Federal e a União Soviética
Se o subcapítulo anterior procurou apresentar alguns temas da arquitetura moderna que foram, de certa forma, invocados pela arquitetura socialista (arquitetura da RDA), o presente

subcapítulo procura enquadrar os mesmos numa paisagem política instável, em transforma-

ção. A industrialização, a economia e a racionalização como valores categóricos na construção da RDA só podem ser compreendidos na sua relação com duas referências contempo-

râneas - a RFA e a UdRSS -, presentes na criação e construção de uma identidade nova na
Alemanha: a identidade socialista.

Os países/ estados que nasceram da divisão da Alemanha - a RDA e a RFA - eram, por princí-

pio, opostas. Enquanto a Alemanha Ocidental teve por base o sistema económico capitalista,
a Alemanha Oriental associou-se à UdRSS, um país socialista. Ora pela oposição ao lado
capitalista da Alemanha, ora pela influência de Moscovo, a RDA foi em várias frentes mo-

tivada, ao longo dos anos, por estas duas referências. O carácter reativo aos que a rodeavam
refletiu-se inevitavelmente nos princípios de arquitetura e de urbanismo, caracterizando tam-

bém, assim, a forma de fazer cidade socialista. Se as cidades e os bairros orientais são teste-

munhos do percurso de maturação desta nova identidade, para os conhecer e compreender, é
necessário distinguir primeiramente os vínculos estabelecidos entre os diferentes países, isto

é, é necessário reconhecer de que forma é que a arquitetura soviética e a arquitetura ocidental
contribuíram para dar forma à arquitetura socialista da RDA. Só assim será possível analisar

o bairro Neu-Hohenschönhausen em toda a sua extensão, e perceber a razão por detrás dos
gestos que resultaram numa composição arquitetónica e urbanística considerada característica da herança socialista na Alemanha.

Nos primeiros anos pós guerra, durante os quais as paisagens das cidades estavam cobertas

de escombros de guerra, foi formado um gabinete único comum aos dois países, dirigido por

Hans Scharoun, que se concentrou, sobretudo, no desenvolvimento de um plano de reconstrução da cidade de Berlim, coeso e abrangente. Como já mencionado, nesta altura, a aceita-

ção do Moderno por parte da RDA era quase inquestionável, possibilitando e facilitando uma
colaboração com a RFA, incentivada pela realocação de arquitetos membros da Bauhaus e
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22 | Cartaz de propaganda da RDA. “Aprender com o povo soviético significa aprender a vencer”.
1952.
Fundação Haus der Geschichte; EB-Nr. 1995/11/1579.
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do CIAM na Alemanha do Leste30 (figura 21). Porém, a cooperação alemã foi rapidamente
anulada, face a uma mudança dos princípios orientadores da construção da RDA.

No início dos anos 50, a ligação forte estabelecida com a UdRSS a partir de uma base política

comum moldou, de forma significativa, o percurso de emancipação do novo país, cuja evo-

lução deixou marcas no edificado. Assim, em 1950, uma delegação de arquitetos embarcou

numa viagem expedicionária a Moscovo, organizada com o intuito de estudar a experiência
soviética na reconstrução das cidades, a qual, viria mais tarde, a ser adaptada ao território
alemão31.

Em Moscovo, o afastamento da cidade funcionalista foi conduzido por Estaline, nos anos
50, para privilegiar uma arquitetura nacional, que induziria e promoveria o socialismo na

sociedade soviética - o Realismo Socialista32. Esta mudança abriu, por isso, caminho para a

reformulação dos princípios de arquitetura e do urbanismo da RDA33.

30 - “A nomeação de arquitetos politicamente isentos para cargos de liderança significou, no entanto, que representantes do “Neuen Bauen”(...) foram capazes de implementar as suas ideias na zona de ocupação soviética: Além
de Hermann Henselmann, que em 1946 foi nomeado diretor da atual Universidade de Arquitetura e Engenharia
Civil de Weimar quando começou a ensinar, outros seguidores da arquitetura moderna realizaram atividades de
pesquisa e ensino ou funções na prática do planeamento. O co-fundador do CIAM Mart Star, professor na Bauhaus
em 1929/29 (...) foi nomeado professor de arquitetura e reitor das academias de arte de Dresden e Berlin-Weissensee. Richard Paulick, que trabalhou no escritório particular de Walter Gropius na década de 1920(...) trabalhou
como chefe de departamento no Instituto de Construção da Academia Alemã de Ciências.” Thomas Hoscislawski,
“Bauen zwischen Macht und Ohnmacht: Architektur und Städtebau in der DDR”, Berlim: Verlag für Bauwesen
GmbH, 1991, p. 39-40.
31 - Simone Hain, “Reise nach Moskau. Quellenedition zur neueren Planungsgeschichte”, Berlim: (Regio doc),
1995, p. 5-8.
32 - “No início dos anos trinta, sob a influência de Estaline, tornou-se evidente uma mudança na política cultural
soviética. Integrada no objetivo de construir o socialismo num país e na luta contra o cosmopolitismo, a sua intenção era suprimir a influência cultural estrangeira e, portanto, capitalista, e criar uma cultura independente que
fosse nacional na forma e socialista no conteúdo. Como resultado destes esforços, a arte moderna de todos os géneros artísticos (belas artes, literatura, música, arquitetura) foi sujeita ao ostracismo. Estalin e o funcionário cultural
Shdanov (...) propagaram a teoria da arte do Realismo Socialista, cuja tarefa era a de transformar ideologicamente
e educar as pessoas de acordo com o espírito do socialismo.” Thomas Hoscislawsk, op. cit. p. 108.
33 - “[O] caminho para uma nova arquitetura alemã, que corresponde aos interesses do povo e das nobres tradições da nação alemã, (...) deve passar por um profundo estudo científico e pela aplicação criativa e preparação dos
resultados da arquitetura soviética»”. Ernst Hoffman, “Ideologische Probleme der Architketur”. In “deutsche Architektur”, Berlim Leste: Verlag für Bauwesen Berlin, Fev. 1952, p.75. Apud., Thomas Hoscislawsk, op. cit. p. 57.
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23 | Edifício em Plattenbau. Berlin-Johannisthal, 1950-1955. Fotografia.
O desenho das fachadas deste edifício, construídas em betão, com a textura aparente de tijolos, não
procura realocar o edifício num tempo anterior ao seu, mas antes invocar esse mesmo tempo, numa
tentativa de despertar emoção, orgulho por um passado comum à sociedade. Para isso recorria-se a
ornamentos nos alçados característicos de outras períodos históricos arquitetónicos - frisos, pilastras,
cornijas -, que eram também eles peças pré-fabricadas em série. Desta forma, pode-se concluir que a
industrialização não era completamente recusada, mas sim os resultados da mesma; acreditava-se que
a arquitetura não deveria ser determinada pela industrialização, e procurou-se uma reformulação do
processo, colocando-a, assim, ao serviço da arte e da história, do pitoresco.

24 | Procissão na Karl Marx Allee (antiga Stalinallee), no contexto dos festejos dos 20 anos de existência da RDA. Berlim, 1969.
imago/ Stana
“A dinâmica da estrada tem em si um centro contínuo, a mistura de funções em todo o conjunto é afirmada pela construção de uma estrutura única que não reconhece a validade da formação de bairros
com especialização preeminente. (...) Numa inspecção mais atenta, esta abordagem corresponde às
tendências mais modernas no domínio do planeamento urbano(...)”. Análise da Karl Marx Allee por
Aldo Rossi, que chegou a referir-se à mesma como “Europe’s last great street”.
Aldo Rossi, “Scritti scelti sull’architettura e la città. 1956-1972”, Milão: cooperativa libraria universitaria del politecnico, 1975, p. 248-249.
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Os novos princípios da arquitetura da Alemanha Oriental concentraram-se, assim, na idealização de uma arquitetura nacional alemã, que tinha como foco o desenho belo das cida-

des34 - “schöne deutsche Stadt”35. Concentrada exclusivamente no lado estético e criativo

da disciplina, procurava despertar nos habitantes um sentimento de orgulho pela cidade bela
e socialista da qual participavam. Esta arquitetura, ou “exercício artístico”36, nascia de um
gesto motivado por nostalgia e interessado na emoção, submetendo as técnicas industriais ao

serviço do belo e do pitoresco. Assim, o edificado industrializado era, por fim, disfarçado com
revestimentos detalhados, invocando um tempo que não o próprio (figura 23).

Decorrente também desta viagem, em 1950, foram estabelecidos os “16 Grundsätze des Stä-

dtebaus” [16 Princípios de Urbanismo] apresentados como uma alternativa à cidade fun-

cionalista da Carta de Atenas, e que vieram servir de base para a reconstrução das cidades

socialistas37. Estes princípios davam especial destaque à ideia de uma frente urbana na cidade,
representada pelo seu centro, encarado como o “núcleo definidor” e “centro político para a

vida da sua população”38, onde a vida cosmopolita e residencial convergiam. A construção da

Karl Marx Allee (antiga Stalinallee) - a “pedra angular da constução do socialismo na capital

da Alemanha”39 - veio, precisamente, dar forma a uma ideia de cidade e urbanidade defendida

no documento, surgindo, igualmente, como projeto desencadeador de um percurso de afirmação da nova capital da RDA, Berlim (figura 24).

Esta prática, ligada à “schöne deutsche Stadt” e aos novos princípios urbanísticos, porém, não
perdurou. Se, por um lado, na UdRSS, a passagem do poder de Estaline para Khrushchev40

34 - “As pessoas nunca ficaram satisfeitas com edifícios puramente funcionais, elas têm uma necessidade apaixonada por beleza, porque a beleza cria calor, conforto, alegria na vida. (...) A beleza aumenta a alegria do trabalho,
aumenta o amor pela casa, pela rua, pela cidade, e finalmente enche uma pessoa de orgulho pela sua pátria.” Kurt
Liebknecht, “Fragen der deutschen Architektur und des Städtebaus”, Berlim Leste: Deutsche Bauakademie, 1952,
p.12. Apud., Thomas Hoscislawsk, op. cit. p. 66.
35 - Tradução: “A cidade bela alemã”.
36 - Thomas Hoscislawsk, op. cit. p. 66.
37 - Simone Hain, op. cit. p. 5-8.
38 - Princípio 6º das “16 Grundsätze des Städtebaus” da RDA. Ibidem.
39 - Walter Ulbricht. In Harald Bodenschatz, “Berlin Urban Design. A Brief History of a European City” Berlim:
DOM Publishers, 2013. Apud., Marina de Castro Risto, “(Re)Habitat. A reintegração da habitação na cidade consolidada. Berlim (1957,1984) Porto (1956,1974)”, Porto: FAUP, Dissertação de Mestrado, 2014, pg.43.
40 - Ainda que entre Estaline e Khrushchev tenha havido outro líder, Malenkov, o mesmo ficou apenas 2 anos no poder (1953-55), não tendo induzido mudanças significativas, incentivando uma leitura direta de Estaline e Khrushchev.
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Proposta de Ernst May para o concurso do bairro residencial Fennpfuhl, (1957), Berlim. Implantação.
Arquivo Fotográfico de Berlim Oriental da Berlinische Galerie.

Hoyerswerda, um dos primeiros bairros residenciais socialistas (1957-64).
Implantação.
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25 | Dois projetos com datas próximas em comparação.
Ainda que ambos os projetos estejam localizados em território socialista, os mesmos foram desenvolvidos em países diferentes (RFA o primeiro, RDA o segundo). A composição aberta que caracteriza
ambas as propostas, que garante uma maior relação com a paisagem envolvente e a fluidez dos percursos, será mais tarde criticada a partir do exemplo Hansaviertel, pela dificuldade inerente na qualificação
do espaço livre.
Nota: Ambos os desenhos estão orientados a Norte e regem-se pela mesma escala.
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motivou a aceitação do processo construtivo industrializado41, por outro lado, a carência de

alojamento com que a RDA se deparava, em meados da década de 5042 obrigava a uma res-

posta rápida, eficaz e económica no setor da habitação43. A romantização em torno da ideia de

uma cidade compacta que concentrava em si as diferentes funções foi, assim, contrariada pela

realidade dos bairros socialistas, que respondiam com maior eficiência e eficácia às exigências
correntes. Também na arquitetura faltou espaço e tempo para os ornamentos e revestimentos
elaborados da “schöne deutsche Stadt”. Assim, as cidades e os novos bairros de habitação

erguidos a partir do fim dos anos 50 viram-se despidos destas capas com um qualquer valor
emocional, confiando e revendo-se, novamente, em alguns dos princípios da arquitetura do

Movimento Moderno. A estandardização de elementos construtivos, a conceção de plantas

tipológicas e o recurso aos métodos industriais de construção anunciavam, por fim, o retorno
a uma arquitetura na sua forma primária44.

No entanto, a audácia das conceções do período moderno da arquitetura e os seus princípios ti-

nham sido, até ao momento, aspirados apenas pelo lado ocidental da Europa, cujos ideais eram
renegados (pela RDA) dada a sua associação ao capitalismo, e cuja arquitetura e urbanismo

eram igualmente reprovados. A reintrodução da técnica, da funcionalidade e da economia na
arquitetura e no urbanismo socialista, como propriedades a considerar para além da estética,
criou por isso, no limite do próprio exercício, um conflito de identidade. Ao reconhecer esta

proximidade45, os arquitetos da RDA sentiram necessidade de se definir e demarcar através

41 - “(...) Khrushchev (...) acusou a «arquitetura bela» como sendo a causa dos custos altos de construção e fez
críticas idealistas sobre a essência da arquitetura estalinista. (...) Na sua visão, a arquitetura estalinista criou «silhuetas bonitas, mas as pessoas precisam de casas.» Nikita Chruschyschow, “Besser, billiger und schneller bauen.
Aufruf und Referate der Moskauer Unionsbaukonferenz”, Berlim Leste: Abteilung Bauwesen beim Zentralkomitee
der SED, 1995, p.49. Apud., Thomas Hoscislawsk, op. cit. p. 133-134.
42 - Até 1955, o governo SED tinha concentrado os seus esforços na reconstrução dos centros das cidades, ficando circunscritas a essa área as medidas para contrariar o problema da habitação. Thomas Hoscislawsk, op. cit. p. 140-149.
43 - “Também no nosso país, deve-se dizer que o lado económico, funcional e técnico-construtivo da arquitetura têm
sido frequentemente subordinados às suas funções artísticas de uma forma inadmissível.” “Fragen der Deutschen
Architektur und des Städtebaus”, 1955, op. cit. p. 9. Apud., Thomas Hoscislawsk, op. cit. p. 136.
44 - Thomas Hoscislawsk, op. cit. p.133-134.
45 - A aproximação à arquitetura da RFA foi evidenciada nos concursos internacionais de arquitetura lançados,
verificando o seu culminar no concurso para Fennpfuhl, em Berlim-Leste, no ano 1957. Neste concurso, todos os
prémios foram atribuídos a arquitetos da Alemanha Federal, tendo a proposta de Ernst May, vencido o primeiro
prémio do concurso (figura 25).
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26 | Hansaviertel (1955-60), Berlim. Implantação.
https://www.stadtentwicklung.berlin.de/denkmal/liste_karte_datenbank/de/denkmaldatenbank/daobj.php?obj_dok_nr=09050387.

27 | Hansaviertel (955-60), Berlim. Maquete, vista do sul.
Willy Pragher, Arquivo Regional Baden-Württemberg (Landesarchiv).
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de uma arquitetura e urbanismo que tentavam ser, em parte opostos, em parte corretivos, do
edificado capitalista.

“É necessário opor-se a visões que expressem uma coexistência ideológica entre a
arquitetura e o urbanismo socialista e capitalista. O III Congresso Federal da Associa-

ção dos Arquitetos Alemães condena unanimemente todas as tentativas de orientação
ocidental, que surgiram especialmente no ano passado entre os nossos arquitetos.”46

Os arquitetos da RDA procuravam, com este exercício de distanciamento, uma comparação
que evidenciasse não só a diferença entre os dois sistemas, como a superioridade da arquitetura socialista face à arquitetura capitalista.

Um projeto, a partir do qual os profissionais socialistas poderiam demarcar-se por oposição,

era o Hansaviertel (1955-60), um novo bairro residencial em Berlim Ocidental, construído

em resposta à Karl Marx Allee e aos “16 Grundsätze des Städtebaus”, para a exposição
Interbau de 1957. Apresentado sob o tema “A cidade de amanhã”, o bairro assume a forma

de “jardim da cidade moderna”47, disposto numa composição aberta (“offene Bebauung”),

onde os blocos de betão - ora de eixo horizontal, ora de acento vertical - destacam-se da vegetação densa que os envolve. Se, por um lado, a aspiração à cidade jardim era desacreditada
pela RDA48 (figura 26), reprovando, à partida, o desenho urbano deste bairro, por outro lado,
a leitura de conjunto do mesmo era considerada problemática, dado o carácter singular de
cada edifício, demonstrativo da individualidade do arquiteto (figura 27). Esta prática opunha-

-se, justamente, à prática procurada pelos profissionais socialistas.

“A exposição Interbau em Berlim Ocidental, com os seus edifícios residenciais individualistas da moda, é uma expressão do urbanismo capitalista anárquico. Nas formas

dos edifícios residenciais individuais, cujos apartamentos são apenas acessíveis para
pessoas de classe média, cada um dos arquitetos participantes esforçou-se para tra-

46 - Entschließung des 3. BDA-Bundeskongreß 1957. In “deutsche Architektur”, Berlim Leste: Verlag für Bauwesen Berlin, Fev. 1958, p.61. Apud., Thomas Hoscislawsk, op.cit. p.151.
47 - Marina de Castro Risto, “(Re)Habitat. A reintegração da habitação na cidade consolidada. Berlim (1957,1984)
Porto (1956,1974)”, Porto: FAUP, Dissertação de Mestrado, 2014, pg.43.
48 - “Transformar a cidade num jardim é impossível. Naturalmente, deve ser providenciada uma vegetação suficiente. Mas o princípio não pode ser anulado: Na cidade vive-se mais urbano, na periferia ou fora da cidade vive-se mais
rural.” 12º Princípio das “16 Grundsätze des Städtebaus” da RDA. Lothar Bolz “Von deutschem Bauen. Reden und
Aufsätze”, Berlim Leste: Verlag der Nation, 1951, 32-52. Disponível em https://www.bpb.de/geschichte/deutsche-geschichte/wiederaufbau-der-staedte/64346/die-16-grundsaetze-des-staedtebaus.
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28 | Zonas residenciais I (1960), V (1970) e VIII (1977) do bairro residencial Hoyerswerda. Evolução da construção na RDA. Hoyerswerda. Fotografias.
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zer as suas realizações pessoais à superfície. A exposição Interbau é, portanto, um
exemplo característico do caos no planeamento urbano da Alemanha Ocidental.”49

Foi neste contexto, de contínua tensão com a prática ocidental, que a arquitetura e o urbanismo da RDA foram constantemente repensados e reformulados. A industrialização passou, a

partir dos anos 60, a ser o critério central, a partir do qual a arquitetura socialista se destacaria
(figura 28). O aperfeiçoamento dos modelos de edifícios Plattenbau veio, nesse sentido, ao

longo dos anos, a uniformizar as paisagens das cidades e dos bairros socialistas, sob o entendimento da arquitetura como um exercício coletivo e constante no território, que viria a

induzir o mesmo espírito na sociedade. Também a tendência para uma composição urbana

fechada, hierárquica e ordenada - oposta às conceções da RFA -, associada à necessidade de

criar espaços para a emergência do sentido de comunidade socialista, orientou as conceções
dos últimos 25 anos da RDA.

“(...)Se dentro do sistema social do socialismo desenvolvido somos confrontados com

a tarefa de desenvolver novas características da arquitetura socialista típica de nossa

república, então não pode ser uma questão de tornar o fogo, o edifício de escritórios
ou os estabelecimentos comerciais diferentes da arquitetura do capitalismo na sua

forma ou mesmo sua construção e tecnologia. O que importa é tornar praticamente

possível o processo revolucionário e dinâmico de desenvolvimento da formação de
relações socialistas entre as pessoas no urbanismo e na arquitetura e manifestá-lo
com os meios da arte de construir.”50

A curta existência da República Democrática Alemã foi determinada por este constante desejo de autodefinição, conduzido por entre duas referências contemporâneas: União Soviética e
República Federal Alemã. Não recusando a influência e o contributo que a arquitetura moder-

na representava, - reconhecendo, nomeadamente, o CIAM e a Bauhaus como entidades im-

portantes51 - o paralelismo estabelecido com o capitalismo (RFA) levou ao desenvolvimento
49 - Kurt Liebknecht. In “deutsche Architektur”, Berlin: Verlag für Bauwesen Berlin, Ago. 1957, p.418. Apud.,
Thomas Hoscislawsk, op.cit. p. 205.
50 - Ule Lammert, “Neue Anforderungen an Städtebau und Arhcitektur. Städtebau und Architektur bei der Gestaltung des entwickelten gesellschaftlichen Systems des Sozialismus in der DDR. 22. Plenartagung der Deutschen
Bauakademie”, Berlim Leste: Deutsche Akademie, 1969 p.15. Apud., Thomas Hoscislawsk, op.cit. p. 211-212.
51 - “(...) muitas das ideias de Walter Gropius e da Bauhaus para a construção social só podem ser compreendidas
hoje em dia (...), em particular «os seus esforços para melhorar a construção de habitações no interesse dos trabalhadores e os seus esforços para utilizar métodos de produção industrial na construção», dois aspectos que (...)
«testemunham a atitude progressista da Bauhaus». Fritsche. In “Architektur der DDR”, Berlim Leste: Verlag für
Bauwesen Berlin, Jul. 1984, p.389. Apud., Thomas Hoscislawsk, op.cit. p. 308.
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29 | Visita decorrente da Conferência Internacional sobre Projeto e Tipologias, em Berlim, à fábrica de
painéis de construção (Platte) em Hoyerswerda. Entre 60 visitantes encontram-se desde especialistas
em construção a investigadores, de dez países socialistas. Hoyerswerda, 1957. Fotografia.
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progressivo de uma postura crítica face às referências comuns aos dois países. Esta hesitação
obrigou, por isso, a uma aproximação mais calculada à cidade funcionalista moderna, na qual
a maioria dos bairros e cidades socialistas, apesar de tudo, se reveem. A República Democrá-

tica Alemã procurou, em suma, ao longo dos anos 70 e 80 definir a sua própria identidade, a
sua própria arquitetura, que, de inspiração soviética52, divergiu da arquitetura do ocidente e

emancipou-se da arquitetura moderna.

Assim, a pergunta recorrente ao longo desses anos, e que viria a dar sentido a um percurso,
imagem a uma nação, e forma às cidades, seria:
- o que é a Arquitetura Socialista?

52 - “Ao resolver as nossas tarefas, continuaremos a trabalhar de mãos dadas com os nossos amigos soviéticos, a
aprender com eles e a partilhar as suas experiências.” Ule Lammert, “Aufgaben des Städtebaus zur Erfüllung des
langfristigen Wohnungsbauprogramms bis 1990 als Beitrag zur Lösung der Hauptaufgabe des VIII. Parteitages”.
In “Architektur der DDR”, Berlim Leste: Verlag für Bauwesen Berlin, Março. 1975, p. 135.
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Nome do Bairro: Neu-Hohenschönhausen
Construção: 1984-1990
Área: 330 ha.

Edificado: Plattenbau WBS70

Número de fogos: aprox. 28 500

Número de habitantes (1990): 90 000 aprox
Número de habitantes (2017): 57 000 aprox
Arquiteto (gestor do projeto): Roland Korn

Arquiteto Paisagista (gestor do projeto): Gottfried Funeck

30 | (Capa) Construção do bairro Neu-Hohenscönhausen. Neu-Hohenscönhausen, anos 80. Fotografia
Arquivo do Museu Heimat.
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A visão da arquitetura socialista como um manifesto de uma ideologia política e social foi

consumada nos últimos 20 anos da República Democrática Alemã. A prática construtiva desenvolvida entre os anos 70 e 90, é hoje, de uma forma particular, reconhecida como a expressão da identidade socialista na Europa e, em especial no território alemão, associada à
RDA.

Neu-Hohenschönhausen, um dos últimos bairros do regime, construído nos anos 80, é, portan-

to, a regra de uma conceção pensada, experiente, amadurecida, um produto de um conjunto de

reflexões que vieram a convergir numa prática tardia. Considerando a pertinência, pretende-se
neste capítulo, responder à pergunta que encerrou o capítulo anterior “o que é a Arquitetura So-

cialista?”, a partir do estudo de um caso concreto, paradigmático e exemplar. Por esse motivo,

este subcapítulo concentra em si temas convergentes, de cariz teórico e prático, numa ordem
intercalada, que privilegia uma lógica de aproximação ao objeto de intervenção.

De igual forma, ao reconhecer o objeto (arquitetura) como parte indissociável de um conjun-

to alargado (urbanismo), admite-se que o contexto territorial, histórico e social, que definem

e dão valor ao bairro Neu-Hohenschönhausen, vinculam consequentemente a caracterização
do complexo de edifícios Plattenbau intervencionados, encarando-se a investigação em torno
do mesmo como indispensável e inevitável à própria intervenção.

2.1. Subúrbios satélite | Território
Durante os primeiros anos, o governo da RDA estava essencialmente virado para a reconstrução

dos centros das cidades, destruídas no decurso da Segunda Guerra Mundial, cuja redefinição,
especialmente da capital Berlim, representava uma oportunidade de afirmação do regime,

através da construção de monumentos representativos do poder socialista. Por outro lado,
no mesmo período, do outro lado da cidade, a resposta à carência da habitação ocupava um
lugar central no panorama da RFA, cuja eficiente resolução em curso acabou por pressionar a
RDA, forçando, assim, a entrada do mesmo tema na agenda política do país socialista.
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31 | Lançamento da primeira pedra do bairro Neu-Hohenschönhausen. Discurso do Ministro da Construção Junker. Neu-Hohenschönhausen, 1984. Fotografia.
Arquivo do Museu Heimat, em Berlim.
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“Numa elevação ao modelo ocidental de consumo e bem-estar (...) a construção da

habitação, que foi severamente negligenciada na era Ulbrich, avançou assim para
se tornar o instrumento central de legalização no programa da política social da
SED53.”54

É de uma promessa contextualizada por esta preocupação política que nasceu o bairro Neu-

-Hohenschönhausen, bem como outros bairros de cariz semelhante. Como parte do compromisso do governo com o tema da habitação, o partido SED adotou, em 1973, na 10ª sessão
do Comité Central do partido, sob orientação de Erich Honecker, um programa global de
construção (“Wohnungsbauprogramm”), que previa a construção e a reabilitação de cerca de

2.8 a 3 milhões de fogos na RDA, entre os anos 1971 e 1990, com especial enfoque na construção nova55. A este programa de habitação associou-se o slogan “Jedem (s)eine Wohnung”,
que se traduz como “Para cada um, um apartamento/ Para cada um, o seu apartamento”.

Este slogan invoca um objetivo utópico, absolutamente central durante grande parte da exis-

tência da RDA: o da resolução do “problema da habitação”56. Encarando, assim, a carência

de abrigo como um problema social e, consequentemente, como uma prioridade para o governo, o objetivo de reverter a situação até 1990 tornar-se-ia uma prioridade do regime até à
reunificação da Alemanha.

O desenvolvimento da cidade de Berlim “como metrópole socialista”57 do país implicou a

concentração de grande parte da mão de obra do país na cidade, uma vez que, ao abrigo

do programa de habitação, foi planeada a construção de cerca de 200 000 a 230 000 novos
apartamentos58. Para que este programa fosse completado dentro do prazo estabelecido, era

53 - Partido Socialista Unificado da Alemanha (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands).
54 - Christine Hannemann, “Die Platte. Industrialisierter Wohnungsbau in der DDR” Berlim: Vieweg, 3ª Edição,
2005, p.153. Apud., Jascha Philipp Braun, op. cit. p. 71-72.
55 - Ibidem.
56 - “A direção e o ritmo do desenvolvimento urbano são claramente determinados pelo programa de habitação a
longo prazo e pelo seu objetivo social claramente definido - resolver o problema da habitação. Para muitas famílias,
alcançar este objetivo significa melhorar as suas condições de habitação e satisfazer o seu desejo de possuir a sua
própria casa. Isto não é mau para eliminar o défice habitacional e garantir aos cidadãos um teto sobre as suas
cabeças.” Ule Lammert, “Aufgaben des Städtebaus zur Erfüllung des langfristigen Wohnungsbauprogramms bis
1990 als Beitrag zur Lösung der Hauptaufgabe des VIII. Parteitages”. In “Architektur der DDR”, Berlim Leste:
Verlag für Bauwesen Berlin, Março 1975, p. 135.
57 - Ibidem.
58 - “Em 1990, deveriam ser construídos 200.000-230.000 novos apartamentos em Berlim Leste. Por ocasião do
750º aniversário de Berlim, em 1987, uma grande parte do ambicioso programa deveria ser demonstrada ao público mundial como uma realização do sistema socialista na linha divisória do capitalismo.” Jascha Philipp Braun,
op. cit. pg. 55.
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32 | “Esquema geral da estrutura da cidade”, expansão da cidade de Berlim-Leste, 1978. Esquema.
Arquivo BMH, Arquivo Dr. Peters, sem autor (aqui Nr. 3), p.17.
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imperativa uma execução rápida e eficaz, sem sacrifício de custos, tendo sido, por isso, a
habitação concentrada e organizada em vários Großsiedlungen que, como já se verificou, seria

a forma mais compensadora na organização residencial. Para a localização destes bairros,

foram assim preferidas zonas abertas e disponíveis para novos e grandes assentamentos
urbanos, abrindo caminho para a expansão horizontal das cidades da RDA, especialmente
de Berlim.

Em alternativa ao grande plano urbano delineado previamente para a capital da RDA, inspira-

do ainda nas “16 Grundsätze des Städtebaus”, de 1950, foi apresentada uma nova estratégia
- “Princípio de estrutura urbana orientada para zonas de crescimento e desenvolvimento ex-

tensivo” (figura 32). Se o primeiro seguia ainda um “modelo da cidade compacta”59, o novo

princípio para o desenvolvimento urbano privilegiava uma ideia de periferia, onde os novos

bairros de habitação - os subúrbios satélite60 - seriam erguidos. Esta opção foi materializada

pela primeira vez em 1970, num estudo61 que apresentava um grande plano urbano para a
cidade de Berlim de 1980, ocupando a periferia nordeste da cidade. Aqui encontravam-se,

na altura (anos 70), os campos de tratamento das águas residuais de Berlim. Em 1968, estes
campos foram fechados e os terrenos disponibilizados para a atividade agrícola, tendo sido,

mais tarde, ocupados pelos bairros socialistas, como foi o caso de Neu-Hohenschönhausen.

Os custos baixos de construção nestes terrenos, as condições ideais do solo, a possibilidade
de construir sem precisar de demolir, bem como as instalações técnicas e de transportes
preexistentes foram, naturalmente, fatores decisivos no processo de escolha do território62.

Este é, por fim, o enquadramento da construção dos três novos concelhos que Berlim adotou
enquanto capital da RDA, e que redefiniram a periferia nordeste da cidade - Marzahn, o 9º
concelho, Hohenschönhausen, o 10º concelho, e Hellersdorf, o 11º concelho63 (figura 33).

Os bairros residenciais que vieram dar corpo a estes novos concelhos viviam da separação
59 - Ibidem, p. 74.
60 - Harald Bodenschatz, “Städtebau in Berlin: Schreckbild und Vorbild für Europa”, Berlin: DOM publishers,
2ª Ed., 2013, p. 62-69.
61 - “Konzeption zur Ausarbeitung der Standortstudie für den Komplexen Wohnungsbau im Zeitraum 1976-1980”.
62 - Erich Kaufman, “Aus der Diskussion auf dem 6. Bundeskongreß: Zur Rationalisierung des Wohnungsbaus”,
in “deutsche Architektur”, Berlim Leste: Verlag für Bauwesen Berlin, Jul. 1971, p. 439.
63 - Estes concelhos não correspondem, hoje, ao quadro geográfico de Berlim, tendo em 2002, com a evolução demográfica da cidade, os concelhos sido reagrupados e reorganizados, como se irá verificar no subcapítulo 2.2.
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0
5km
33 | Mapa de Berlim Leste. Anos 70.
“Architektur der DDR”
Bairros Neu-Hohenschonhausen, Marzahn e Hellersdor. Podem ser
identificados por esta mesma ordem, de cima para baixo.

34 | Berlin, Hohenschönhausen. WK Hohenschönhausen-Nord, localização na
cidade (Berlim). Desenho (1980).
Instituto de Urbanismo e Arquitetura da Bauakademie da DDR.
Nota: A área sombreada não corresponde à área residencial total do bairro.
Área correspondente a Hohenschönhausen-Nord, numa fase inicial do projeto
Outras áreas residenciais previstas
Centro de Berlim-Leste
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rigorosa das funções da cidade64, oferecendo espaço exclusivo à habitação, renegando qual-

quer função económica ou comercial que fosse para além dos serviços mais modestos, ali-

mentando uma relação de interdependência com outros centros de desenvolvimento. No caso

do bairro de Neu-Hohenschönhausen, estes eram marcados pelo centro do concelho onde o

bairro se inseria, a 4km de distância, e o centro da cidade de Berlim Leste, representado pela
Alexanderplatz, a 10km (figura 34). Estas distâncias eram rapidamente vencidas, não só pelo
meio de transporte individual (veículo), como pela rede de transportes públicos instalada.

A organização urbana baseada na separação da habitação e do trabalho acabou por se revelar
uma estratégia pobre de urbanismo. Ainda que esta fórmula não esteja expressa de forma tão
linear hoje, em Neu-Hohenschönhausen, como na altura da sua construção, ela é, ainda as-

sim, definidora do bairro, constituindo, segundo as entidades especializadas, o seu principal
problema, ao representar uma barreira na dinamização do mesmo65. Apesar dos transportes

públicos aliviarem a distância ao centro da cidade mais próximo (marcado pela Alexander-

platz), a falta de estabelecimentos comerciais diversificados, de funções económicas, bem
como de equipamentos culturais, contribuem para uma paisagem pouco aliciante, principalmente para as pessoas mais jovens.

Ainda assim, o crescimento contínuo da cidade de Berlim, que se exprime tanto pela sua

densificação como pela sua expansão, não deixa de representar uma esperança na narrativa
sobre a periferia. É, assim, por um breve momento, permitido e incentivado o imaginar de

um crescimento hipotético da cidade, que ultrapassa os limites existentes, absorvendo bairros
como Neu-Hohenschönhausen. Será, consequentemente, determinada uma nova periferia,

que representará uma oportunidade para a revitalização destes bairros, redefinindo-se como
parte da cidade e não como limite da mesma (figura 35).

64 - A separação de funções era um tema pouco linear na RDA, onde as relações entre as diversas funções da cidade
e as áreas residenciais foram exaustivamente estudadas, de forma a perceber que mistura saudável de funções se
desejava. “No decurso da história do planeamento urbano, os desenvolvimentos sociais e técnicos levaram a uma
diferenciação das funções urbanas e das relações entre a área da habitação e as outras áreas sociais da cidade.
(...) Na realidade, é necessário examinar que funções podem estar separadas e quais podem estar interligadas. (...)
Continua a ser preocupação do urbanismo trazer todas as áreas funcionais da área residencial para um contexto estrutural-espacial que satisfaça as exigências do habitar sem perturbações, urbanidade, beleza, capacidade de gestão
e flexibilidade no que diz respeito ao futuro.” “Funktion und Gesaltung”. In “deutsche Architektur”, Berlim Leste:
Verlag für Bauwesen Berlin, Abril. 1974, p. 201.
65 - Tanto a cooperativa de habitação HOWOGE, como a cooperativa de habitação Neues Berlin, descrevem a
configuração de “cidade dormitório” de Neu-Hohenschönhausen como a maior entrave à revitalização do bairro.
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35 | Mapa hipotético do crescimento de Berlim. Desenho da autora.
Este mapa foi desenhado com base na mesma lógica do crescimento da cidade no período da RDA transformando parte dos terrenos agrícolas da presente cidade (2020) em terreno edificado.
Edificado existente
Edificado futuro hipotético
Neu-Hohenschonhausen

36 | Fotografia da maquete do bairro, elaborada pela Bauakademie. A fotografia acompanha a notícia em questão.
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Ainda que esta não seja mais do que uma visão hipotética futura, e não seja a imagem central

motivadora da intervenção sugerida nesta dissertação, é com ela que se inicia o processo de
valorização deste bairro, (ou, no limite, será também um incentivo a um exercício de reconsideração do mesmo), necessário, desejado e estimulado ao longo da presente dissertação.

2.2. Um projeto para o terreno | Geografia
Hohenschönhausen não era mais do que uma aldeia até 1920, quando foi integrada no distrito

de Berlim Weißensee (figura 37, na próxima página). Ainda que a sua integração na cidade

tenha levado ao desenvolvimento urbano da aldeia, só a partir dos anos 70, com a construção
das áreas residenciais - em blocos Plattenbau -, Hohenschönhausen I e Hohenschönhausen

II, é que a região ganhou a autonomia necessária para formar o distrito de Hohenschönhausen (figura 38, na próxima página). A partir de 1982 começaram a estender-se as estruturas

necessárias - estradas, redes de esgotos e redes elétricas - para a construção de Hohenschönhausen-Nord, também conhecido como Hohenschönhausen III, cujo início teve lugar a 9 de
Fevereiro de 1984. Se na primeira versão do projeto, esta terceira área residencial teria uma

dimensão bastante mais pequena66, ao longo do seu desenvolvimento, a proposta acabou por

crescer, duplicando em superfície, prevendo a construção de 35 000 novos apartamentos,

para 100 000 pessoas. Ainda que esse número não se tenha concretizado, Hohenschönhausen-Nord acabou por se desenvolver como um bairro residencial de grandes dimensões, introduzindo cerca de 90 000 pessoas no concelho.

66 - Apesar da pouca documentação disponível sobre o assunto, sabe-se que, numa versão inicial do projeto, o
mesmo cobriria apenas metade do terreno do projeto final. Na edição de Junho de 1982 da revista “Architektur der
DDR”, a primeira vez que a mesma deu notícia do projeto para o bairro de Hohenschönhausen-Nord, a memória
descritiva fazia previsões relativas a números de fogos muito inferiores às apresentadas no projeto final (cerca de 42
000 em vez de 90 000), e é ainda acompanhada por uma fotografia da maquete do projeto, que equivale com alguma
precisão à metade oeste do bairro atual (figura 36).
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37 | Mapa esquemático de Berlim em 1984.
Mapa da autora.

5 km

39 | Mapa esquemático de Berlim em 2002.
Mapa da autora.
Território correspondente a Berlim (território unificado)
Concelho Lichtenberg
Município Neu-Hohenschönhausen
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38 | Mapa esquemático de Berlim em 1987.
Mapa da autora.
Território correspondente à RDA
Concelho Hohenschönhausen
Área residencial Hohenschönhausen-Nord

Território correspondente à RDA
Concelho Weißensee
Município Hohenschönhausen
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40 | Mapa esquemático do distrito de Lichtenberg no presente ano.
Mapa da autora.
Concelho Lichtenberg
Município Neu-Hohenschönhausen

Com a reunificação e o contínuo crescimento de Berlim, mais tarde, em 2002, o distrito de

Hohenschönhausen passou a integrar o distrito de Lichtenberg, tendo as três áreas residenciais sido reorganizadas (figura 39). Hohenschönhausen I e Hohenschönhausen II, juntamen-

te com a área correspondente à antiga aldeia (o centro histórico), compreendem hoje o mu-

nicípio Alt-Hohenschönhausen (tradução: Antiga-Hohenschönhausen), enquanto que a área

residencial Hohenschönhausen-Nord, pela sua dimensão considerável, constituiu sozinha um
município independente, chamado de Neu-Hohenschönhausen (Nova-Hohenschönhausen)
(figura 40). Ou seja, o atual município Neu-Hohenschönhausen compreende, deste modo, a
área equivalente à antiga área residencial Hohenschönhausen-Nord67.

Como já referido, Neu-Hohenschönhausen, enquanto área residencial, alimentar-se-ia de

uma relação de (inter)dependência com os pólos económicos e comerciais da cidade. Se a
relação com o centro de Berlim-Leste era fundamental para a sua caracterização e para a sua

subsistência, o bairro não deixava de estar igualmente ligado com o centro económico, cultural e comercial do seu próprio concelho, correspondente à antiga aldeia Hohenschönhau-

sen, nomeadamente pelos postos de trabalho que este oferecia68. Paralelamente, a relação do

bairro com as povoações vizinhas residenciais não deixou de ser considerada na composição
urbana do mesmo, sendo que estas relações ajudaram, de diversos modos, mais ou menos
diretos, a dar forma à presente área residencial de Neu-Hohenschönhausen (figura 41). Estas

relações eram estabelecidas, em primeiro lugar, pela rede de comunicação desenvolvida,
que assumia um papel fundamental e determinante na integração da área residencial Neu-

67 - É importante reter que o texto presente, introdutório e explicativo do bairro, tem por base citações descritivas
retiradas da revista de arquitetura “Architektur der DDR” intercaladas com o próprio texto da dissertação. Deste
modo, é importante lembrar que as referências ao bairro podem aparecer sob o nome de “Neu-Hohenschönhausen”,
bem como de “Hohenschönhausen-Nord”.
68 - “Para a integração criativa de novas áreas residenciais no contexto urbano global, é de grande importância
que o sistema de ordem urbana existente seja tido em conta, porque isto leva a consequências em termos de escala,
clareza e cobertura, desenho de periferia urbana, formação de silhueta e integração das condições da paisagem. (...)
Cada (...) sistema urbano oferece condições diferentes para a relação de novas áreas residenciais com o centro da
cidade e os principais locais de trabalho, para a integração de novas áreas residenciais no desenho urbano e para
a relação entre a cidade e a paisagem.” Wilfried Pfau, “Zur Berücksichtigung gesamtstädtischen Beziehung und
örtlicher Gegebenheiten bei der Gliederung und Gestaltung neuer Wohngebiet”. In “Architektur der DDR”, Berlim
Leste: Verlag für Bauwesen Berlin, Mai 1979, p. 285.

68

41 | Estudo da relação com a envolvente. (1981). Escala aproximada 1:30 000.
Erhard Stefke, Instituto de Urbanismo e Arquitetura da Bauakademie da DDR.
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42 | Implantação de Neu-Hohenschönhausen e envolvente próxima à escala 1:30 000.
Desenho da autora.
Linha de Autocarro
Linha de Tram
Linha de S-Bahn
S Estações de S-Bahn
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-Hohenschönhausen no concelho, bem como na cidade69. Conforme se poderá verificar na

figura 42 e na seguinte citação, os eixos que ligam o bairro ao contexto que o rodeia determinam a composição urbana do mesmo de uma forma particular (figura 42).

“A nova área residencial está a ser construída no cruzamento da estrada principal
Falkenberger Chaussee (...), que corre radialmente para a cidade [de Berlim], com a
Ringbahn70, junto à qual foi incorporada uma nova linha ferroviária suburbana para

os transportes públicos. (...) O desenvolvimento do tráfego da nova área residencial
é realizado no lado da rua em direção ao centro da cidade via “Falkenberger Chaus-

see(...)”.(...) Existe uma ligação direta ao distrito de Berlim-Marzahn a leste(...). As

linhas de elétrico que funcionam nestas ligações rodoviárias asseguram uma integração benéfica da nova área de habitação na rede de elétricos de Berlim. A ligação da

área à rede S-Bahn71 de Berlim no decurso do Ringbahn de Berlin é um fator essencial
para o desenvolvimento do transporte público local. As novas estações S-Bahn (...)

já foram entregues em sincronia com o decorrer das obras(...). Da mesma forma, de
acordo com a complexidade das obras, as novas linhas de elétrico e autocarro serão

postas em funcionamento, sendo que esta última, essencialmente, fará a conexão com
as estações s-Bahn e com as áreas de trabalho e conjuntos habitacionais vizinhos.”72

Neu-Hohenschönhausen é, como foi descrito no excerto acima, um bairro construído a partir
do cruzamento de duas vias de comunicação principais à cidade - uma via rodoviária, Falke-

nberger Chaussee, e uma via ferroviária, onde corre o S-Bahn (antiga linha Ringbahn). Ainda
que na figura 42, o bairro aparente estar subdividido em quatro setores, uma análise mais in-

69 - “A estrutura e conceção das novas áreas residenciais ainda derivam, muitas vezes, demasiado das condições
internas dos locais individuais e muito pouco das relações entre a cidade como um todo. De acordo com os conceitos de localização das cidades, uma proporção muito elevada de habitações é construída fora das áreas urbanas
compactas. Isto significa que as relações de tempo de percurso para os locais de trabalho e o centro da cidade, as
exigências dos transportes públicos locais e do tráfego rodoviário e a oferta técnica urbana, mas especialmente
as questões da integração criativa na cidade a serem tratadas aqui e a ligação com a cidade estão a ganhar uma
importância crescente no planeamento do desenvolvimento urbano.” Wilfried Pfau, “Zur Berücksichtigung gesamtstädtischen Beziehung und örtlicher Gegebenheiten bei der Gliederung und Gestaltung neuer Wohngebiet”. In
“Architektur der DDR”, Berlim: Verlag für Bauwesen Berlin, Mai 1979, p. 285.
70 - Ringbahn é o nome da linha de metro de superfície que constitui um anel em torno da cidade. (Tradução: linha-anel).
71 - S-Bahn é o metro de superfície, em Berlim.
72 - “Ein neues Wohngebiet entsteht in der Hauptstadt - Berlin-Hohenschönhausen”. In “Architektur der DDR”,
Berlim Leste: Verlag für Bauwesen Berlin, Fev. 1986, p. 75.

70

44 | Fotografias da maquete do bairro residencial
Neu-Hohenschönhausen. A fotografia mostra a
Zingsterstraße, eixo principal da composição, delimitada por complexos residenciais de blocos de
11 pisos e 4 torres do lado direito.
Fotografias da autora. Maquete da Bauakademie,
no Museu Heimat.

45 | Fotografias da maquete do bairro residencial
Neu-Hohenschönhausen. A fotografia mostra a
zona 4 do bairro, que procura fazer a transição da
urbanidade para a paisagem através da diferenciação do edificado.
Fotografias da autora. Maquete da Bauakademie,
no Museu Heimat.
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43 | Mapa de Neu-Hohenschönhausen e respetiva envolvente à escala 1:30 000.
Duas possíveis leituras de uma subdivisão do bairro.
Desenho da autora.
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A primeira subdivisão, representada pelos números 1 a 6, transparece a lógica por detrás do desenvolvimento do projeto, que foi fragmentado em seis zonas diferentes. A construção iniciou-se em 1984
com as regiões 1, 2, 3 e 6, que acabaram no final do ano 1987. As restantes regiões, cuja construção foi
iniciada mais tarde, foram finalizadas já depois da queda do muro, em 1990.
A segunda subdivisão, marcada pelo tracejado bege, representa uma fragmentação formal do distrito,
como foi descrito no texto.
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formada e minuciosa leva-nos à leitura de duas outras interpretações: a primeira, subdividida
em seis setores, a partir da qual a construção e o projeto foram concebidos; e uma segunda,

subdividida em três setores, resultante de um exercício de agrupamento formal do bairro
(figura 43). Esta última fragmentação, resulta de uma tentativa de diálogo com o contexto que
o rodeia, isto é, resulta de uma adaptação do bairro à sua envolvente.

“Ao todo, 6 áreas residenciais formam o novo bairro de habitação, as áreas residen-

ciais 1 a 3 a sul do Ringbahn e 4 a 6 a norte do mesmo. (...) Uma diferenciação das
estruturas urbanas resulta do contexto local, na medida em que as áreas residenciais

1 a 3 (...) estão dispostas numa composição rígida (...) organizada com os seus edifícios mais altos ao longo do eixo principal do bairro [Zingsterstrasse](...). Os edifícios mais baixos [correspondentes ás áreas residenciais 4 a 6] dão forma às zonas de

transição para (...) a paisagem aberta, (...) [bem como para] os edifícios das aldeias
imediatamente adjacentes.”73

Assim, ao lado oeste do bairro, constituído pelas regiões 1, 2 e 3, é conferida uma liberdade

que permite um desenvolvimento urbano mais denso. À falta de condições específicas a

considerar na sua composição, o carácter cosmopolita acompanha um eixo transversal principal, a Zingsterstraße, delimitado maioritariamente por edificado alto, que contribui para

a marcação de um pico de urbanização (figura 44). Em contrapartida, do lado este da linha

de S-Bahn, a decrescente densidade é marcada pelo construído nitidamente mais baixo, que
procura fazer uma transição harmoniosa entre o edificado e a paisagem, bem como entre o

edificado e as aldeias que a envolvem - Falkenberg e Wartenberg (figura 45). A sensibilidade

na composição de Neu-Hohenschönhausen não se limitou, no entanto, à envolvente construída, considerando também a paisagem natural que rodeava o bairro.

“O projeto de espaços verdes e abertos para a nova área residencial está orientado

para a preservação da paisagem característica dos lados opostos da área. As lagoas

existentes e o conjunto de árvores foram, portanto, consistentemente integradas no

conceito de desenvolvimento urbano. Isto também se aplica às zonas húmidas, com a
sua fauna e flora, típicas para esta formação paisagística e cuja preservação é desejável apenas por razões ecológicas.”74 (figura 46)

73 - Ibidem, pg. 75-77.
74 - “Ein neues Wohngebiet entsteht in der Hauptstadt - Berlin-Hohenschönhausen”. In “Architektur der DDR”,
Berlim Leste: Verlag für Bauwesen Berlin, Fev. 1986, p. 79.
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46 | Mapa de Neu-Hohenschönhausen e respetiva envolvente à escala 1:30 000.
Desenho da autora.
Terreno verde
Vegetação densa (floresta)
Campos agrícolas
Água
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No caso de Neu-Hohenschönhausen, o tema da vegetação é particularmente complexo, já

que, apesar de terem sido aproveitados certos acidentes geográficos da paisagem envolvente,
não deixou de ser precisa a invocação de um ambiente florestal a acompanhar o mesmo, como
forma de revalorização dos terrenos que eram, outrora, ocupados pelos campos de esgotos75.

Construído nos últimos anos da RDA, entre 1984 e 1990, Neu-Hohenschönhausen representa o reflexo do pensamento amadurecido da arquitetura e urbanismo socialista. Com a

existência de ensaios anteriores exemplificadores da mesma prática, isto é, de outros bairros
socialistas, tanto dentro como fora de Berlim, Neu-Hohenschönhausen é o resultado do aper-

feiçoamento de uma prática de urbanismo tipicamente rígida e imponente, própria do regime

socialista, que procura, no entanto, neste caso, ser sensível à envolvente que o rodeia. Este
bairro reflete, assim, um exercício de autocrítica, repensando o seu próprio pragmatismo76.

Com o reconhecimento das limitações que a industrialização impunha ao edificado residen-

cial, tanto no desenho urbano como arquitetónico, as preexistências que caracterizavam os

terrenos de cada nova área residencial foram progressivamente valorizadas na caracterização
singular de cada conjunto77. Tais particularidades poderiam partir de traços históricos ou

75 - “A isto estão ligadas medidas florestais extensivas, atualmente concentradas na remoção dos campos de esgotos
no norte de Berlim e na reflorestação destas extensas áreas nos próximos anos com o objetivo de uma mudança qualitativa no carácter paisagístico destas áreas atualmente ainda pouco arborizadas. Estas medidas estão diretamente
relacionadas com a conceção da nova área residencial, que se destina a expressar, em grande medida, as condições
da paisagem como um importante elemento de conceção.” Ibidem, pg. 73 e 74.
76 - “Fizemos bons progressos no planeamento e conceção das nossas novas áreas de desenvolvimento nos últimos
anos. (...) No entanto, há também problemas que precisarão de ser resolvidos mais tarde. (...) A consideração das
relações urbanas globais e das condições locais na estruturação e conceção de novas áreas residenciais é repetidamente objeto de discussões detalhadas no contexto de consultas e deliberações de confirmação sobre conceitos de
desenvolvimento, porque é precisamente aqui, especialmente no início do trabalho da conceção, que os problemas
particulares ainda são muitas vezes discerníveis.” Wilfried Pfau, “Zur Berücksichtigung gesamtstädtischen Beziehung und örtlicher Gegebenheiten bei der Gliederung und Gestaltung neuer Wohngebiet”. In “Architektur der
DDR”, Berlim Leste: Verlag für Bauwesen Berlin, Mai 1979, p. 285.
77 - “As áreas residenciais construídas ou planeadas têm características comuns básicas como resultado da utilização maciça de habitações e tipos de construção social, que estão legalmente ligadas à industrialização. O que é
específico e único só pode ser encontrado de forma muito limitada na diversidade arquitetónica dos edifícios, (...)
estando antes na estrutura espacial e na ordem funcional das áreas. Os pontos de partida mais importantes para
isto podem ser encontrados nas características especiais da cidade e da localização.” Wilfried Pfau, “Zur Berücksichtigung gesamtstädtischen Beziehung und örtlicher Gegebenheiten bei der Gliederung und Gestaltung neuer
Wohngebiet”. In “Architektur der DDR”, Berlim Leste: Verlag für Bauwesen Berlin, Mai 1979, p. 285.
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47 | Evolução da composição formal dos bairros socialistas. Cronologia.
Desenho do autor.
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culturais existentes, relações visuais com a cidade ou com a paisagem, características fun-

cionais das áreas vizinhas, topografia ou até vegetação. As várias envolventes, com as quais

Neu-Hohenschönhausen estabelece um diálogo, que resulta numa fragmentação formal do

próprio conjunto, ajuda a determinar os traços singulares deste bairro e a criar, igualmente,
uma narrativa urbana.

Existe uma tendência no desenho urbano dos bairros socialistas da RDA, que evidencia de
forma clara a formulação de uma resposta universal ao problema da habitação, constante

ao longo dos últimos 20 anos (figura 47). Esta solução, encarada quase como doutrinal, é
traduzida, entre outros aspetos, pelo seu desenho urbano, que vincula os bairros e a cidade

ao regime. Isto acontece, em parte, também pelo compromisso do exercício de projeto com

a materialização e manifestação de uma ideologia social e política, que deve ser contínua e
coesa no território. É, por isso, necessário, para poder compreender a composição do bairro
Neu-Hohenschönhausen, compreender igualmente as condições do seu projeto, que estarão,
não só, mas também ligadas aos ideiais socialistas, como se poderá perceber pelo próximo
subcapítulo.

2.3. A intimidade como tema no desenho socialista | Pátio
“A arquitetura é socialista quando, como resultado da produção socialista, as quali-

dades socialistas da vida das pessoas, as suas relações, condições e comportamento

socialistas são materializadas no objeto da arquitetura, e provam também sê-lo no
uso socialista do objeto da arquitetura.”78

Se a arquitetura e o urbanismo não se definem necessariamente pela época em que se inserem, não deixa de ser, ainda assim, pertinente e justificada a identificação deste bairro, pela
sua composição e pelo seu edificado, como bairro socialista79.

78 - Bruno Flierl, “Zur sozialistischen Architekturentwicklung in der DDR. Theoretische Probleme und Anaysen
der Praxis”, Berlim Leste: Diss. B. Humboldt-Universitat, 1978, p.14. Apud., Thomas Hoscislawski, op. cit, p.
213.
79 - Para compreender esta classificação, e para a interpretar de forma responsável, é preciso reconhecer a profundidade por detrás de um rótulo tão genérico, não só pelas referências que a arquitetura e o desenho urbano que o
caracterizam carregam, como já foi desenvolvido no primeiro capítulo, mas também pela própria ambiguidade da
palavra socialismo, como termo utilizado para designar as políticas praticadas na RDA.
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48 | Implantação do bairro Neu-Hohenschönhausen (1982-1990). RDA.
Desenho do autor.

N

49 | Implantação do bairro Gropiusstadt (1962-75). RFA.
https://utopolisberlin.wordpress.com/exkursionen/gropiusstadt/

Nota: Ambas as implantações estão à mesma escala e orientadas a Norte.
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Tal verifica-se pela responsabilidade do projeto na transformação da sociedade (moradores)
e na materialização de uma nova convicção política e social; por outras palavras, a arquitetura e o urbanismo de Neu-Hohenschönhausen (à semelhança dos outros Großsiedlungen)

assumiam o papel mediador através do qual as formas socialistas de convivência humana
se desenvolviam e manifestavam80, sendo especialmente determinados pela sua finalidade

prática e útil.

A cultura do habitar socialista partia essencialmente das tarefas, dos movimentos, das inte-

rações básicas do dia-a-dia da classe trabalhadora, que eram usados como referências para

a determinação do valor de utilidade no desenho urbano dos bairros. Assim, a relação da

arquitetura com as necessidades do Homem socialista determinava a organização do espaço;

por sua vez, o Homem socialista era igualmente modelado, transformado, pelo espaço que
concebesse. Ou seja, o espaço experienciado pelo Homem deveria ser idealizado para incentivar, ou até para provocar, um habitar socialista, a manifestação de um coletivo imaginado
que seria, finalmente, consumado.

“A composição da cidade deve resultar num conjunto estruturado espacialmente e
arquitetonicamente de forma clara que reflita a atividade e a relação social dos habitantes na sua diversidade e no qual a convivência dos habitantes e a vida urbana
se tornem visíveis.”81

A ideologia socialista está, assim, na base da própria composição urbana dos bairros de habitação da RDA, que preferiu à composição de estrutura aberta (“offene Bebauung”), aproximada das conceções da RFA, um desenho mais eficaz e económico, mas também ordenado
e hierárquico, que oferecia diferentes qualidades de espaços, e que conferia aos bairros uma
atmosfera urbana82 (“geschlossene Bebauung”) (figura 48 e 49).

80 - Die 2. Baukonferenz der DDR (1958), p.226. Apud., Thomas Hoscislawski, op. cit, p. 210.
81 - “Grundsätze der Planung und Gestaltung der Städte der DDR in der Periode des umfassenden Aufbau des
Sozialismus. Entwurf herausgegeben von der Deutschen Bauakademie”. In “deutsche Architektur”, Berlim Leste:
Verlag für Bauwesen Berlin, Jan. 1965. Apud., Thomas Hoscislawski, op. cit, p. 221.
82 - “Com este tipo de estrutura [aberta], os edifícios não conseguiam gerar espaço, tornando-se elementos individuais e independentes. Os comprimentos curtos dos blocos permitiam uma multiplicidade de passagens aleatórias
e possibilidades de visualização, dissolvendo o contexto espacial, e criavam a impressão de uma relação arbitrária
entre os edifícios, sem uma ordem convincente, o que era interpretado pelos peões como confuso, perturbador e
tranquilizador. Os arquitetos procuraram novas combinações de edifícios com o objetivo de criar formas de construção mais fechadas, uma ordem espacial, uma impressão de espaço e, portanto, uma atmosfera urbana.” Thomas
Hoscislawski, op. cit, p. 273-274.
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Composição aberta
“offene Bebauung”

50 | Bloco Plattenbau de 6 pisos. Neu-Hohenschönhausen, 1984. Fotografia.
Arquivo do Museu Heimat.

Composição fechada
“geschlossene Bebauung”

52 | Torre Plattenbau de 11 pisos. Neu-Hohenschönhausen, 1980-90. Fotografia.
Arquivo do Museu Heimat.
54 | Esquemas comparativos dos dois tipos de composições: aberta e fechada (“offene Bebauung” e “geschlossene Bebauung”). Composição formal. Esquemas.
“deutsche Architektur”, Abril 1974.

51 | Bloco Plattenbau de 11 pisos. Neu-Hohenschönhausen, 1984. Fotografia.
Arquivo do Museu Heimat.

53 | Torre Plattenbau de 22 pisos. Neu-Hohenschönhausen, 1984. Fotografia.
Ulrich Dießner.

55 | Esquemas comparativos dos dois tipos de composições: aberta e fechada (“offene Bebauung” e “geschlossene Bebauung”). Acessos (“Erschließungsystem”). Esquemas.
“deutsche Architektur”, Abril 1974.
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Quatro modelos de edifícios de habitação diferentes (Plattenbau) desenharam a estrutura
espacial do bairro de Neu-Hohenschönhausen: blocos de 5/6 pisos (mais cave) (figura 50),
blocos de 11 pisos (mais cave) (figura 51), torres de 11 pisos (figura 52) e torres de 22 pisos

(figura 53), predominando a presença dos blocos83. Através da combinação eficiente destes

edifícios foram criados conjuntos que definiam pátios com diferentes tamanhos e configu-

rações, espaços esses que se distinguiam das praças e das ruas pelo seu carácter íntimo. A
separação destes espaços de qualidades diferentes - pátios, ruas e praças -, através dos blocos de habitação, garantia aos residentes a segurança, o sossego e a intimidade necessárias
e apropriadas para a emergência do contacto social; por sua vez, “o espaço verde, terra de

ninguém”84 entre os edifícios de habitação numa composição aberta seria muito mais propício à anonimidade, pela falta de resguardo, falta de limites que permitia a leitura de percurso
infinito, sem convidar para desfrutar (figura 54).

“A estrutura do bairro tem uma composição predominantemente fechada (...), de
modo a que seja garantida uma clara definição das ruas e do edificado. Assim, as zo-

nas residenciais [em Neu-Hohenschönhausen] são claramente identificáveis e é fácil
de nos orientarmos no bairro. Além disso, a definição de quarteirões possibilita uma
conceção vantajosa de espaços interiores ajardinados [os pátios], protegidos contra

o ruído dos automóveis, o que, de acordo com a experiência verificada, estimula os
residentes a participar ativamente na concepção do ambiente de convivência.”85

A distinção entre o espaço urbano e os espaços intímos (pátios) estava igualmente associada
ao sistema de distribuição e de acessos do bairro (“Erschließungsystem”), ou seja, ao au-

tomóvel (figura 55). Reconhecendo os transtornos associados à máquina - a insegurança, o

ruído e a poluição -, a estrutura urbana em torno do pátio garantia aos seus moradores “pelo

menos um lado [dos edifícios] protegido”86. Se estes pátios eram circunscritos pelos blocos

de habitação, que atuavam então como barreira física, visual e acústica, eles não eram, regra
geral, totalmente fechados, ou seja, estes espaços eram normalmente acessíveis pelos habi-

83 - Ainda que os blocos de habitação sejam referidos como blocos Plattenbau 5/6 ou 11, com referência ao número de pisos, eles têm mais um piso de cave. No entanto, mantém-se nesta dissertação a denominação original dos
mesmos.
84 - “Räumliche Gliederung und Raumwirkung”. In “deutsche Architektur”, Berlim Leste: Verlag für Bauwesen
Berlin, April 1974, p. 210.
85 - “Ein neues Wohngebiet entsteht in der Hauptstadt - Berlin-Hohenschönhausen”. In “Architektur der DDR”,
Berlim Leste: Verlag für Bauwesen Berlin, Fev. 1986, p. 78.
86 - “Funktion und Gestaltung”. In “deutsche Architektur”, Berlim Leste: Verlag für Bauwesen Berlin, April 1974,
p. 202.
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56 | Crianças a brincar no pátio. Neu-Hohenschönhausen, 1998. Fotografia.
Arquivo do Museu Heimat.

57 | Crianças a brincar no pátio. Neu-Hohenschönhausen, 1987. Fotografia.
Klaus Dombrowsky.
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tantes do bairro inteiro, ainda que a composição introvertida não os convidassem necessaria-

mente a isso. Eles não eram, portanto, privados87, nem eram públicos, mas espaços coletivos
por definição, somados na totalidade para a comunidade socialista, que era aqui moldada

através das relações de vizinhança nascidas a partir de um cenário propício. Muitas vezes,

estas relações de vizinhança começavam, por exemplo, a partir das crianças, que mereciam
especial atenção pela necessidade de espaços próprios, adequados ao desenvolvimento das
suas capacidades intelectuais e motoras88. Muitos destes pátios eram, por isso, equipados com

o mobiliário necessário para a criação de um ambiente lúdico, que contribuía, também ele,
para uma apropriação social dos bens coletivos89 (figuras 56 e 57).

Se a maioria dos pátios eram reservados para utilização pelos respetivos moradores, alguns
deles eram, ainda assim, ocupados por edifícios de serviços, como escolas, infantários ou
lares de idosos, como acontece pontualmente em Neu-Hohenschönhausen (figura 58). Se por

um lado a posição destes edifícios era demonstrativa da racionalidade e eficácia do urbanis-

mo socialista, traduzidos no uso intensivo do terreno90, ela conseguia igualmente distâncias

mínimas entre a habitação e os serviços, oferecendo acesso direto, protegido do automóvel.
A disposição dos edifícios de serviços em tensão direta com a habitação obrigava à conver-

gência das áreas privadas (habitação) e coletivas (serviços), forçando a correlação da vida
pública e privada dos residentes, inspirada nos princípios comunistas da UdRSS91. Esta asso-

87 - O socialismo aspirava à libertação da sociedade de qualquer denominação privada, o que se refletia igualmente
na definição da cidade. Por esse motivo não se verificam pátios totalmente fechados neste bairro. A “eliminação da
propriedade privada de terras” é enunciada numa lista de princípios de uma cidade socialista utópica. B. Michael
Frolic. In “The Town Planning Review. Vol. XXXIV”, Liverpool: Nº 4, 1964. Apud., Philipp Meuser, “Die Ästhetik
der Platte : Wohnungsbau in der Sowjetunion zwischen Stalin und Glasnost”, Berlim: DOM Publ., 2015, p. 387.
88 - As crianças eram consideradas pela UdRSS a “única classe privilegiada”, cujas “condições de vida” e “oportunidades de desenvolvimento” eram de “maior atenção” para qualquer país socialista. Werner Rietdorf, Horst
Baeseler, “Architektur für Kinder”. In “Architektur der DDR”, Berlim Leste: Verlag für Bauwesen Berlin, Nov.
1978, p. 651.
89 - Numa das entrevistas realizadas no curso desta dissertação, Karen, uma ex-moradora de um dos bairros da
RDA, partilhou o dia-a-dia da infância dela. No Plattenbau onde vivia, em Berlim, mais 10 ou 12 crianças que lá
moravam estudavam na mesma escola que ela. Todas as manhãs, as crianças vizinhas caminhavam a pé até à escola,
juntas; de tarde, voltavam da escola e reuniam-se no pátio de casa, onde brincavam nas fontes/ parques de água, nas
paredes de escalada e no parque infantil. Para além das crianças, também os pais se reuniam nos pátios. Ainda que a
partir dos respetivos apartamentos conseguissem ver os seus filhos - a relação visual direta a partir dos apartamentos
para os pátios era, à partida, garantida -, não deixavam de desfrutar do espaço com a família e com os vizinhos.
90 - A localização dos edifícios de serviços no interior dos quarteirões - com consideração pelas normas do distanciamento circunscritas aos edifícios, bem como pela exposição solar - libertava os espaços primários - com acesso
direto da rua - para serem ocupados pelo programa primordial destes bairros, os blocos de habitação.
91 - Thomas Hoscislawski, op. cit, p. 216.

82

60 | “Villa Verte”, Le Corbusier, 1930. Perspetiva aéra.

59 | “Villa Verte”, Le Corbusier, 1930. Perspetiva aéra.

58 | Infantário/ creche num pátio residencial. Neu-Hohenschönhausen, 1992.
Arquivo do Museu Heimat.
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ciação invoca, por outro lado, referências ligadas à cidade moderna. O projeto “Villa Verte”,

de Le Corbusier, imaginado em 1930 (estudado também pelos arquitetos da RDA), relembra

uma relação de cariz semelhante entre o jardim (“parque verde”) e o edificado que o envolve,
através da implantação de programa coletivo (escolas e infantários) dentro do quarteirão resi-

dencial (figura 59). Também a referência à Unité d’Habitatión deve ser referida, ao representar

a expressão máxima da correlação da vida privada e coletiva, através da justaposição vertical
de programas íntimos e sociais92 (figura 60).

Se a composição fechada, caracterizadora do bairro Neu-Hohenschönhausen e dos outros

bairros, se baseia numa organização espacial hierárquica, que considera a intimidade do pátio
como elemento fundamental para emergência de um espírito de comunidade, ela garantia,
igualmente, a clara definição do espaço público. As ruas, as praças, bem como o espaço verde

representavam pontos importantes na composição e estruturação de Neu-Hohenschönhausen,
sendo a sua organização fundamental para a caracterização e individualização de qualquer

bairro residencial, ao disponibilizar e proporcionar as condições físicas necessárias para o
desenvolvimento de uma atmosfera urbana, pública, eventualmente cosmopolita.

2.4. Do domínio da cidade | As praças, as ruas e os jardins
De forma a garantir a pertinência deste subcapítulo, à margem do objeto de intervenção desta
dissertação, o estudo do espaço público será limitado à parte oeste do bairro Neu-Hohenschönhausen, correspondente às áreas 1, 2 e 3 mencionadas anteriormente. À falta de uma

envolvente física determinante - como era o caso das outras zonas, que procuraram uma rela-

ção de diálogo com a envolvente -, esta zona foi desenvolvida como um verdadeiro ensaio de
residencialização socialista, oferecendo respostas exemplares (no panorama da RDA) para

as diversas preocupações que surgiam no projeto urbano. Ao privilegiar o aproveitamento
eficaz, económico e eficiente do terreno - princípios fundamentais no urbanismo socialista -,

a densidade do construído desta região anuncia a frente urbana do bairro. Desenvolvida em

torno de um eixo principal, a rua Zingsterstraße representa o pico da urbanização, introduzindo uma escala excecional no bairro, marcada pelos ediícios Plattenbau de 11 e 22 pisos
(figura 62, na página 87).

92 - Por motivos de custos, esta não seria, no entanto, uma alternativa considerada pela RDA.
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61 | “Do domínio da cidade” - as praças, as ruas, os jardins. Berlin, Hohenschönhausen. Implantação da área correspondente às
regiões 1, 2 e 3, ou seja, o lado oeste do bairro. Implantação reconstruída pela autora (1980).
Institut für Städtebau und Architektur der Bauakademie der DDR (ISA).
Nota: este mapa não corresponde de forma rigorosa ao construído, sendo ele um desenho de projeto.
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62 | Berlin, Hohenschönhausen. Implantação da área correspondente às regiões 1, 2 e 3, ou seja, o lado oeste do bairro. Implantação reconstruída pela autora (1980).
Institut für Städtebau und Architektur der Bauakademie der DDR (ISA).
Nota: este mapa não corresponde de forma rigorosa ao construído, sendo ele um desenho de projeto.
Blocos de habitação Plattenbau de 11 pisos
Torres de habitação Plattenbau de 22 pisos
Blocos de habitação Plattenbau de 5/6 pisos
Edifícios de serviços sociais (escolas, infantários, lares de idosos e de crianças)
Equipamentos sociais e comerciais (lojas, cabeleireiros, restaurantes, entre outros...)
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A idealização deste eixo como percurso urbano para Neu-Hohenschönhausen, onde estão
concentrados vários“pontos de encontro”93, obrigou a uma organização cuidada do mesmo.

“Em (...) Hohenschönhausen-Nord (...) os centros sociais estão dispostos de forma

funcional e espacialmente vantajosa, têm uma alta densidade funcional e estão estritamente interligados com zonas pedonais e transportes públicos (...) dispostos ao
longo das ruas mais importantes da cidade(...)”94

Ao contrário do que acontecia e acontece no interior da cidade de Berlim e de outras cidades,

em que os programas de carácter público são constantes ao longo das ruas, preenchendo os

pisos do rés-do-chão dos edifícios que as delimitam, nos bairros da RDA essa realidade era
encarada como uma “ilusão”95, um cenário pouco realista. Em contrapartida, procurava-se

através de pequenos focos sociais - no fundo, versões modestas do que seria um centro de
uma cidade, onde a atividade comercial e social convergia - mapear o movimento das pessoas, fragmentando e distribuindo de forma estratégica a vida urbana.

Existem, assim, ao longo da Zingsterstraße, três “centros de equipamentos sociais”96 (figura 62). Exclusivamente pedonais97, estes concentravam em si vários edifícios de diferentes
funções, dispostos segundo uma lógica de pavilhões, de forma a organizar o espaço entre

eles, sugerindo percursos e desenhando praças modestas (edifícios a vermelho na figura 62).

Por outro lado, verifica-se também, pontualmente, edifícios de menor escala, mas da mesma
natureza, ao longo da rua Zingsterstraße98. Os equipamentos eram essencialmente serviços -

tais como padarias e confeitarias, cabeleireiros, restaurantes, bancos, entre outros -, pequenos

e médios estabelecimentos de comércio local - floristas, supermercados, lojas - e algumas
atrações desportivas - como é o caso da piscina municipal (figuras 63 a 69).

93 - “Funtkion und Gestaltung”. In “deutsche Architektur”, Berlim Leste: Verlag für Bauwesen Berlin, Abril 1974, p. 205.
94 - Wilfried Pfau, “Zur städtebaulichen Qualitäten und Effeltivität von neuen Wohngebieten”, in “Architektur der
DDR”, Berlim Leste: Verlag für Bauwesen Berlin, Jul. 1983, p. 395.
95 - “Contudo, devemos libertar-nos da ilusão de que toda a área residencial pode receber uma “vida urbana”
uniforme”. “Funtkion und Gestaltung”. In “deutsche Architektur”, Berlim Leste: Verlag für Bauwesen Berlin,
Abril 1974, p. 203.
96 - Christina Lindemann, Frank Richter, “Die Entwicklung des Städtebaus in Berlin-Hohenschönhausen”. In
“Architektur der DDR”, Berlim Leste: Verlag für Bauwesen Berlin, Out. 1988, p. 10.
97 - “Em muitos casos, a melhoria da qualidade [dos centros sociais] está relacionada com a criação de zonas
pedonais principais em zonas residenciais, tão livres de tráfego quanto possível.” Wilfried Pfau, “Zur Berücksichtigung gesamtstädtischen Beziehung und örtlicher Gegebenheiten bei der Gliederung und Gestaltung neuer
Wohngebiet”. In “Architektur der DDR”, Berlim Leste: Verlag für Bauwesen Berlin, Mai 1979, p. 288.
98 - De acordo com a figura 63, os serviços foram associados aos topos livres dos edifícios do lado oriental da Zingsterstraße (edifícios de 11 pisos, em torno de pátios). Porém, esta implantação não se realizou desta forma, tendo os
serviços pontuais sido implantados do lado oposto da rua, associados ao rés-do-chão dos arranha-céus.
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63 | Estabelecimento comercial: um dos três “pontos de encontro”, localizado a meio da
Zingsterstraße. Neu-Hohenschönhausen, anos 80. Fotografia.
Arquivo do Museu Heimat.

64 | Estabelecimento comercial: um dos três “pontos de encontro”, localizado a meio da
Zingsterstraße. Neu-Hohenschönhausen, 2020. Fotografia.
Fotografia do autor.
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65 | Praça com estabelecimento comercial: um dos três “pontos de encontro”, localizado a Norte na
Zingsterstraße. Neu-Hohenschönhausen, anos 80. Fotografia.
Klaus Dombrowsky.

66 | Praça com estabelecimento comercial: um dos três “pontos de encontro”, localizado a Norte na
Zingsterstraße. Neu-Hohenschönhausen, 2020. Fotografia.
Fotografia do autor.
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67 | Serviços: correios. Neu-Hohenschönhausen, 1980-90. Fotografia.
Arquivo do Museu Heimat.

68 | Serviços: cabeleireiro. Neu-Hohenschönhausen, 1980-90. Fotografia.
Arquivo do Museu Heimat.

69 | Serviços: “Dienstleistungswerkstatt”. Neu-Hohenschönhausen, 1980-90. Fotografia.
Arquivo do Museu Heimat.
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“Uma possibilidade é colocar os tipos de edifícios sociais individuais (...) de tal forma que se situem
na direção principal do movimento pedestre. (...) Um nível adicional de concentração [social] pode
ser alcançado se um grande número de instalações sociais, algumas das quais de carácter supra local, estiverem diretamente ligadas a edifícios residenciais de 11 pisos em zonas residenciais próximas
do centro (...) e forem concebidas para formar um espaço coerente para peões.” Em: “Funtkion und
Gestaltung”, in deutsche Architektur, Berlim: Verlag für Bauwesen Berlin, Abril 1974, p. 205-206.
70 | Galeria comercial na Zingsterstraße. Neu-Hohenschönhausen, 1987. Fotografia.
Winkler, Arquivo de Imagens da RDA (DDR Bild Archiv).

71 | Galeria comercial na Zingsterstraße. Neu-Hohenschönhausen, 2020. Fotografia.
Fotografia da autora.
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72 | Zingsterstraße. Neu-Hohenschönhausen. Perfil à escala 1:1000.
Desenho da autora.
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O esforço para integrar serviços e pequeno comércio nas áreas de habitação, e de recriar nos

bairros os pequenos centros urbanos e sociais, sem que o movimento e o barulho inerentes
perturbassem a tranquilidade das zonas residenciais e de lazer, era também um tema recorrente99. Merece, assim, destaque o caso singular e exemplar de uma alternativa para a disposição

destes equipamentos, uma galeria no rés-do-chão de um dos edifícios Plattenbau, que invoca
pontualmente a memória do comércio na cidade (figuras 70 e 71).

Hoje, o cenário relativamente a estes estabelecimentos é ligeiramente diferente. Para além
de alguns destes espaços estarem vazios, também o comércio local foi substituído maiorita-

riamente por lojas e supermercados franchising. Alguns destes edifícios foram substituídos

por construções novas, outros foram agrupados, de forma a conseguir uma área maior de
comércio. Por fim, a construção de um centro comercial de 6 pisos no cruzamento da Zings-

terstraße com a Falkenberger Chaussee (uma posição central no bairro), onde anteriormente se

encontrava um estabelecimento comercial comparativamente modesto (como se pôde ver nas
figuras 63 e 64 da página 89), acabou por monopolizar o movimento social do bairro.

Decorrente da multiplicidade de atividades e funções que esta rua acolhia e acolhe, a Zingsterstraße representa na composição um gesto excecional. O desenho de escala expressiva
da mesma, que procurou corresponder à escala do construído que a confinava, acabou por

se traduzir num perfil de 108 m, subdividido em zonas pedonais, de tráfego, parque de estacionamento e transportes públicos, tendo cada faixa uma largura mais generosa do que a
seguinte, com particularidades e funções distintas (figuras 72 a 75). A escala deste eixo e a
independência das funções que albergava acabou por sacrificar a qualidade desta rua, dando
lugar a um vazio que representa em si uma barreira entre as duas frentes da cidade, ao invés
de um elemento de ligação das mesmas. Esta barreira tornou-se ainda mais acentuada com o

crescimento da vegetação ao longo dos anos, que acabou por resultar num bloqueio visual,
dificultando ainda mais a leitura da rua como um espaço direcionado e delimitado por duas
frentes, como seria tradicional (figura 76 a 78).

Apesar desta ambiguidade na definição da rua, o seu carácter primordial nunca se perdeu,
representando a exceção do sistema de distribuição e de acessos do bairro. A partir da Zin-

gsterstraße, foram pensadas uma série de ruas secundárias, que quebram, aos poucos, a aflu-

ência e a dinâmica da rua principal, garantindo, assim, uma serenidade gradual nas áreas
residenciais, que desaguava na zona periférica do bairro.

99 - “Funtkion und Gestaltung”. In “deutsche Architektur”, Berlim Leste: Verlag für Bauwesen Berlin, Abril 1974,
p. 203.
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73 | Zingsterstraße em construção. Neu-Hohenschönhausen, 1985.
Arquivo do Museu Heimat.

74 | Cruzamento da Zingsterstraße com a Falkenberger Chaussee. Neu-Hohenschönhausen, 1987.
Fotografia.
Arquivo do Museu Heimat.

75 | Paragem do elétrico em Zingsterstraße. Neu-Hohenschönhausen, 1986.
Klaus Dombrowsky.
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76 | Zingsterstraße. Neu-Hohenschönhausen, anos 2000.
Klaus Tessman.

77 | Zingsterstraße. Neu-Hohenschönhausen, anos 2000.
https://www.taubenschlag.de/2017/12/wilhelm-mertens-haus-berliner-vereinigung/.

78 | Zingsterstraße. Neu-Hohenschönhausen, 2020.
Fotografia da autora.
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79 | Zonas de recriação: infantário. Neu-Hohenschönhausen, 1987. Fotografia.
Winkler, Arquivo de Imagens da RDA (DDR Bild Archiv).

80 | Zonas de recriação: infantário. Neu-Hohenschönhausen, 2020. Fotografia.
Fotografia da autora.
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Numa fase inicial (início dos anos 70), as zonas residenciais, de maior pacatez, eram exclu-

sivas ao programa de habitação, representado pelos blocos residenciais Plattenbau. Contudo,
ao longo dos anos, a integração de zonas de recreação foi viabilizada, como se verifica já no
caso de Neu-Hohenscönhausen.

“(...) em alguns projetos avançados de desenvolvimento para os bairros residenciais

maiores já existem novas soluções para a integração harmoniosa da habitação e do
lazer. Isto é conseguido sobretudo através da conceção de uma estrutura espacial

diversificada, na qual pequenos espaços íntimos, diretamente relacionados com os
blocos residenciais, comunicam com espaços públicos e grandes espaços verdes. Isto

é, de forma geral, conseguido através do agrupamento das mesmas categorias de
edifícios, o que exige espaços abertos maiores, nos quais os centros de recriação,

instalações desportivas, parques infantis, centros de dia para jovens bem como para
idosos estão harmoniosamente ligados.”100 (figuras 79 e 80)

Ao ocuparem o interior do bairro, a associação de edifícios com funções ligadas à educação
ou à assistência social - como escolas, infantários, intalações desportivas (normalmente próximas das escolas), lares de idosos, centros de dia para jovens, entre outros (representados a
amarelo na figura 62, página 87) - a espaços exteriores de recriação obrigou à integração de
espaço urbano, social, excecional, numa ordem regulada pelo pátio residencial.

No entanto, verifica-se uma clara preferência pela zona periférica do bairro para a instalação
de tais infraestruturas, que oferecia naturalmente espaços amplos, separados do movimento
dos automóveis, e em contacto, frequentemente, com a natureza, sendo estas algumas das
preocupações associadas aos espaços de recriação, no projeto urbano.

A definição e organização destes diferentes tipos de espaço de cidade eram consideradas uma
parte importante, constantemente debatida nos projetos para os novos bairros residenciais.
A qualificação de diferentes esferas sociais - complementares aos pátios -, recriava, de certa
forma, numa versão modesta, simbólica, e não concorrente, a diversidade do interior da cidade. O enquadramento deste exercício na realidade da construção socialista, caracterizada pela

rigidez dos processos de industrialização e pré-fabricação, evidencia um paradoxo, presente

não só no urbanismo, como na arquitetura socialista. O desejo de pôr estes processos ao

serviço da diversidade, convergindo valores de complexidade e de simplicidade, de singularidade e de unidade, levou a RDA à exploração e domínio de uma nova tecnologia (a indus-

trialização), que veio a constituir uma parte importante da identidade da Alemanha socialista.
100 - Ibidem, p. 206.
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81 | Cartaz de celebração dos 30 anos de existência da RDA. “... e amanhã construo eu!”. 1979.
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2.5. Industrialização: do projeto à concretização | Edificado
Verdadeiras experiências, ao tentarem provocar novas formas de viver e de interagir, os bair-

ros socialistas eram, primeiramente, parte da resolução de um problema: a carência de habitação pós-guerra. A introdução do direito de habitação na Constituição101 foi o primeiro passo

dado nesse sentido. Para além de “eliminar o défice habitacional e garantir aos cidadãos

um teto sobre as suas cabeças”, o Estado procurava igualmente melhorar as condições de
habitação das famílias, “satisfazendo o desejo de ter a sua própria casa”102. A única respos-

ta adequada ao exercício proposto envolveria necessariamente a indústria, já que só através

dela seria possível obter a eficácia necessária e desejada. Foi, para isso, de maior importância

o processo de materialização e concretização dos mesmos, que veio a constituir uma parte
importante da identidade da RDA.

“O desenvolvimento das características do urbanismo e da arquitetura socialista na
República Democrática Alemã está inseparavelmente ligado ao desenvolvimento futuro da construção industrial.”103

No processo de industrialização da construção da habitação, o socialismo procurou demar-

car-se pelo domínio extremo da tecnologia, como símbolo de novidade e de progresso, que
foi posta ao serviço do povo104. A RDA escolheu interpretar o “processo global de industria-

lização da construção como um critério relacionado com a luta de classes”105 priorizando,

101 - “Todo o cidadão da República Democrática Alemã tem direito a um apartamento para si e para a sua família,
de acordo com as oportunidades económicas e as condições locais. O Estado é obrigado a realizar este direito,
promovendo a construção de habitação, mantendo o valor da habitação existente e o controlo público sobre a distribuição equitativa da habitação.” Artigo 37, 1º parágrafo da Constituição da RDA de 1968. Apud., Jascha Philipp
Braun, op. cit. p. 71.
102 - Ule Lammert, “Aufgaben des Städtebaus zur Erfüllung des langfristigen Wohnungsbauprogramms bis 1990
als Beitrag zur Lösung der Hauptaufgabe des VIII. Parteitages”. In “Architektur der DDR”, Berlim Leste: Verlag
für Bauwesen Berlin, Mar. 1975, p. 135.
103 - “Grundsätze der Planung und Gestaltung der Städte der DDR in der Periode des umfassenden Aufbaus des
Sozialismus. Entwurf”. In “deutsche Architektur”, Berlim Leste: Verlag für Bauwesen Berlin, Jan. 1965, p.6 apud
Thomas Hoscislawski, op. cit, p. 203-204.
104 - Paralelamente, a RFA estaria no campo da industrialização em desvantagem, uma vez que “sob as condições
da sociedade capitalista, a industrialização da construção atinge necessariamente os limites que as relações de produção capitalistas estabeleceram para o progresso em todos os campos”. Hans Hopp. In “deutsche Architektur”,
Dez. 1961, p.5. Apud., Thomas Hoscislawski, op. cit, p. 200.
105 - Thomas Hoscislawski, op. cit, p. 203.
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82 | Pavilhão desportivo grande: plantas, cortes e alçados. Catálogo “Erzeugniskatalog Hochbau, Teil 2.”
VEB Wohnungsbaukombinat Berlin. VEB Projektierung.

83 | Clínica de saúde: plantas e alçados. Catálogo “Erzeugniskatalog Hochbau, Teil 2”.
VEB Wohnungsbaukombinat Berlin. VEB Projektierung.

84 | Pavilhão desportivo grande. Neu-Hohenschönhausen, 1992. Fotografia.
Arquivo do Museu Heimat.
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85 | Clínica de saúde. Neu-Hohenschönhausen, 198090. Fotografia.
Arquivo do Museu Heimat.

por isso, a resolução do problema da habitação106. Consequentemente, dos anos 70 aos anos

90, no contexto do programa de habitação do partido, a arquitetura socialista parece ter esgotado a tecnologia, utilizando-a em toda a sua extensão e expressão, nas fases de conceptualização, de pré-fabricação, de montagem e de acabamento.

A primeira fase - a fase de projeto - era feita com recurso a vários catálogos, que sistemati-

zaram soluções para todas as escalas e programas. Por exemplo, os catálogos referentes aos
edifícios de serviços ofereciam soluções completas, ou seja, eles eram inventários de edifí-

cios-tipo, ou edifícios-modelo, categorizados pelas respetivas funções. A implantação destes

edifícios ao longo do território da RDA garantia, primeiramente, a unidade e clareza que era
transversal ao país, mas limitava igualmente o exercício de projeto à determinação de uma
fórmula que era insensível a qualquer condição local. Em Neu-Hohenschönhausen, verifica-se
que a maioria dos edifícios públicos, como os pavilhões desportivos, as escolas, os infantários,
os lares de idosos, o centro de saúde, os antigos centros de juventude, a piscina, entre outros,

seguem a regra, resultando da aplicação rigorosa dos modelos pré-determinados (figuras 82
a 85).

A liberdade no processo de cada projeto de habitação era, por outro lado, diferente. Ainda que

tivessem sido criados igualmente catálogos para a conceção dos blocos residenciais, a oferta
era, nestes, relativa às partes de um conjunto, e não ao todo, diferindo, por isso, dos projetos
para os equipamentos. O edifício não estava determinado - a sua forma ou a sua organização
-, deixando à responsabilidade do arquiteto as decisões que diziam respeito à combinação dos
fogos, ao comprimento dos edifícios e às ligações entre os blocos.

“(...) a conjugação diferente dos fogos em segmentos funcionais superordenados permitia uma liberdade total de movimento na solução de distribuição de fogos(...). Estes

fogos eram combinados em segmentos de blocos, que foram concebidos como unidades construtivas e conjugados em várias combinações para formar blocos inteiros
residenciais.”107

Combinadas as plantas em segmentos, articulava-se os segmentos segundo a composição
urbana desejada, em concordância com as premissas de racionalidade, economia e eficiência,
exigidas na gestão do território (figuras 86 a 88).

106 - Jascha Philipp Braun, op. cit. p. 72.
107 - Thomas Hoscislawski, op. cit. p. 328.
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86 | Fogos: plantas. Catálogo original não precisado.
“Architektur der DDR”, Novembro 1981.
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87 | Combinação de segmentos: plantas. Catálogo “Katalog der Hochbauerzeugnisse. WBS 70/11/5”.
VEB Wohnungsbaukombinat Berlin. Forschung und Projektierung.

88 | Combinação de blocos residenciais: plantas. Soluções de cantos entre blocos. Catálogo “Katalog der Hochbauerzeugnisse. WBS
70/11/5”.
VEB Wohnungsbaukombinat Berlin. Forschung und Projektierung.
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89 | Paredes exteriores. Catálogo “Aussenplatte aus Leichtbeton Typro 64-36”.
VEB Wohnungsbaukombinat Berlin. Forschung und Projektierung.

90 | Vigas. Catálogo “Katalog der Typenbauelemente für den Hochbau. Betonelemente”
VEB Typenprojektierung Berlin, Sektor Bauelemente.
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Este sistema de catálogos partiu, no entanto, do próprio sistema construtivo “Plattenbau”,
que era inteiramente baseado na pré-fabricação em série. Assim, os primeiros catálogos en-

volviam componentes construtivas e arquitetónicas pré-fabricadas, utilizadas tanto nos projetos de habitação, como de equipamentos públicos108 (figuras 89 e 90). A criação de elementos

universais, permutáveis e adaptáveis a qualquer projeto, representava não só uma vantagem

funcional, mas criava também “condições favoráveis para uma produção mais racional em

série industrial”109. Se este catálogo era inicialmente extenso, ao longo dos anos ele foi re-

duzido a uma linha de componentes pré-fabricadas mais simples, de maior formato e de
utilização mais versátil e flexível110.

Todos os catálogos contribuíam para uma simplificação do percurso de projeto. Definidas as

plantas mais eficazes para os fogos, as combinações de edifícios mais eficientes e económicas
para os terrenos, ou as peças mais versáteis para a construção, estes eram concentrados numa

base de dados, a partir da qual se fazia projetos especializados aos terrenos, que nunca seriam,
apesar disso, mais do que uma combinação de variáveis pré-definidas. Os processos de projeto

(conceção) e de pré-fabricação teriam, então, atingido, na RDA, a sua expressão mais simples,
rápida e eficaz.

“Com base nas tipologias, estandardização e produção industrial em massa, está a

emergir uma nova qualidade de arquitetura, caracterizada pela disposição e esca-

la dos grandes complexos construtivos, pela uniformidade dos edifícios e elementos
construtivos, por soluções tecnicamente interessantes, por uma nova tectónica dos
edifícios e por uma aplicação variada de novos materiais construtivos.”111

108 - “O princípio da estandardização radical, aplicado desde 1961, visava um sistema modular que abrangia
a construção residencial, pública e industrial. O ponto de partida aqui não era a tipificação de edifícios, mas a
unificação de elementos de construção versáteis que pudessem ser combinados de forma a criar edifícios que incorporassem formas e funções diferentes.” Thomas Hoscislawski, op. cit, p. 263.
109 - Wilfried Stallknecht, Achim Felz, “Die Wohnungsbauserie 70”. In “deutsche Architektur”, Berlim Leste:
Verlag für Bauwesen Berlin, Jan. 1974, p.4
110 - “Uma tarefa de otimização significativa com uma séria influência nas soluções funcionais e de design é a
determinação da gama de elementos padronizada e universalmente aplicável. No que diz respeito aos requisitos
de flexibilidade das soluções de construção, é necessário encontrar o equilíbrio certo entre os 3 fatores principais
- grande dimensão dos elementos, variabilidade da sua aplicação, limitação do sortido.” Hans Karause, Kurt
Lemke, “Wohnungsbauserie 70 - Gemeinschaftsprojekt von Forschung und Produktion für die Intensivierung des
Wohnungsbaus”. In “Architektur der DDR”, Berlim Leste: Verlag für Bauwesen Berlin, Abril 1975, p. 212.
111 - “Grundsätze der Planung und Gestaltung der Städte der DDR in der Periode des umfassenden Aufbaus des
Sozialismus. Entwurf”. In “deutsche Architektur”, Berlim Leste: Verlag für Bauwesen Berlin, Jan. 1965, p.6. Apud.,
Thomas Hoscislawski, op. cit, p. 203-204.
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91 | Processo construtivo. Neu-Hohenschönhausen, 1980-87. Fotografia.
Arquivo do Museu Heimat.

92 | Processo construtivo. Neu-Hohenschönhausen, 1984. Fotografia.
Arquivo do Museu Heimat.

93 | Processo construtivo. Neu-Hohenschönhausen, 1980-1985.
Fotografia.
Museu Heimat.
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94 | Processo construtivo. Neu-Hohenschönhausen, 1980-87. Fotografia.
Arquivo do Museu Heimat.

95 | Processo construtivo. Neu-Hohenschönhausen, 1984.
Fotografia.
Arquivo do Museu Heimat.

96 | Processo construtivo. Neu-Hohenschönhausen, 1984. Fotografia.
Arquivo do Museu Heimat.
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97 | Subbonik. Neu-Hohenschönhausen, 1980-90. Fotografia.
Arquivo do Museu Heimat.

98 | Subbonik. Neu-Hohenschönhausen, 1980-90. Fotografia.
Arquivo do Museu Heimat.

99 | Subbonik. Neu-Hohenschönhausen, 1980-90. Montagem de fotografias.
Arquivo do Museu Heimat.
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A construção em Plattenbau foi o método aplicado na construção dos blocos de habitação e
na maioria dos edifícios de equipamentos na RDA, definindo a construção socialista de tal
modo que ela é reconhecida em todo o território alemão. Este sistema construtivo envolvia

um processo de montagem específico: a fase da construção estrutural (de betão) sobrepunha-

-se, em parte, à fase de acabamento, sendo que as componentes do edificado (pré-fabricadas)
deixavam a fábrica na sua forma acabada, prontas para ser utilizadas na montagem112 (figuras

91 a 96). Por exemplo, as paredes eram transportadas para o terreno, regra geral, com os caixi-

lhos já incorporados, sendo os mesmos parte da fase de acabamento que é, tradicionalmente,

posterior à construção. Se o acabamento dos elementos era determinado antes do processo de
construção, então o valor estético era o resultado imediato da montagem.

“Um trabalho de arquitetura socialista mostra uma ordem básica dominante (grelha),
interior e exterior, que resulta da produção industrial.”113

O processo de construção e de montagem foram, na arquitetura socialista, deixados à vista,
percetíveis nos alçados. À margem dos princípios de economia, a necessidade de camuflar
o resultado dos mesmos era, naturalmente, dispensada. O processo de assemblagem destes

blocos, deixado, portanto, à vista, resultou, consequentemente, numa expressão específica e
característica deste tipo de edificado.

Todavia, a austeridade resultante do conjunto edificado era evidente e reconhecida. Por esse
motivo, era incentivada a participação dos residentes na requalificação dos blocos e dos espa-

ços adjacentes, através de pequenas ações, como a pintura de certos elementos, a decoração

e tratamento dos espaços verdes, entre outros. Estas intervenções feitas em conjunto pelos
moradores contribuíam, não só para uma maior identificação com o construído, como para

a emergência de um sentido de comunidade, vinculando, deste modo, a industrialização e a
prática socialista114 (figuras 97 a 99).

112 - Thomas Hoscislawski, op. cit, p. 155-156.
113 - Hans Hopp. In “deutsche Architektur”, Berlim Leste: Verlag für Bauwesen Berlin, Jan. 1960, p.49. Apud.,
Thomas Hoscislawski, op. cit, p. 204.
114 - “Procurámos sempre refletir o comportamento, as exigências e as expectativas das pessoas no processo de
planeamento urbano, mas ao mesmo tempo sensibilizar o público para a necessidade de desempenhar um papel
cada vez maior na conceção do seu ambiente de vida, e assim aumentar a consciência da importância do conteúdo
sócio-cultural e da qualidade estética das áreas residenciais, que têm uma influência retroativa no comportamento
social.” Hans Gericke, “Zu neuen Tendenzen bei der Planung von Wohngebieten”. In “Architektur der DDR”,
Berlim Leste: Verlag für Bauwesen Berlin, Out. 1975, p. 597.
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100 | Apartamento T2 WBS70 em exposição. DDR, 1987.
Fotografia.
IMAGO.

101 | Sala de estar de um bloco resedencial Plattenbau, sistema P2. Berlim. Fotografias.
Susanne Hopf, “Plattenbau Private. 60 Interieurs”.
Nota: O sistema construtivo utilizado na construção de Neu-Hohenschönhausen é diferente, pelo que a organização das salas é
também diferente das retratadas nestas fotografias.
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“[Os bairros socialistas] devem ter, ou devem permanecer, uma oportunidade real de

participar em parte no layout dos seus próprios ambientes de convívio e habitação.

Assim, não só a rigidez, que é inicialmente inerente a todos os blocos de habitação
produzidos em série, será superada, como o ambiente residencial será adequadamente preenchido através de uma influência ativa e significativa de acordo com os

desejos dos moradores e permanecerá mutável. Como uma conquista individual, esta
influência levará a uma identificação mais rápida com o ambiente residencial.”115

Uma situação semelhante acontecia no interior dos edifícios Plattenbau - a reutilização das

plantas dos fogos em diferentes edifícios, repetindo-as no mesmo bloco e no mesmo bairro,
refletia a mesma rigidez de projeto e obrigava a interpretações que iam para além da arquitetura. A reprodução do mesmo espaço, ou da mesma estrutura espacial, resultava numa lei-

tura do mesmo como inacabado, no sentido em que era oferecida ao morador uma estrutura
estática pré-determinada, que viria necessariamente a ser completada pelo mesmo. Por esse
motivo encontra-se, no final, espaços tão diferentes, que representam, precisamente, as diferenças na sociedade (figuras 100 e 101).

A arquitetura industrializada é, ao longo da RDA, enquadrada num discurso e num modo de
vida ensaiado e desejado para a sua sociedade. O interior e o exterior do edificado Plattenbau

não deixam de representar, portanto, um gesto de inclusão do Homem na idealização da paisagem socialista, a quem era conferida a responsabilidade de tornar o seu espaço e o espaço

de todos, habitável. A arquitetura socialista procurava, por fim, dar forma à cultura doméstica
socialista, que não deveria nem poderia ser entendida como algo adquirido, ou seja, algo

estanque ou sequer determinado, mas como um processo, para o qual contribuem o Estado,
os arquitetos e, sobretudo, os próprios moradores116.

“Os novos princípios [socialistas] de projeto aspiravam a «um sólido desenho urba-

nístico-arquitetónico (...), que através do seu impacto emocional sobre os cidadãos
de nossa república promove um gosto pela vida, um senso de beleza, atividade social
e motivação e ajuda a aprofundar seu afeto à sua pátria socialista».”117

115 - Ibidem, pg. 599.
116 - “Nenhuma das nossas cidades antigas foi construída de imediato. Nenhuma nova área residencial produzida
industrialmente (...) pode ser considerada acabada e imutável. O planeamento e a preparação a longo prazo devem
ser seguidos por uma responsabilidade a longo prazo.” Ibidem.
117 - “Grundsätze für das sozialistische Entwicklung von Städtebau und Architektur in der Deutschen Demokratischen
Republik. Beschluß des Politbüros des ZK der SED und des Ministerrates der DDR”. In “Neues Deutschland”, Berlim
Leste: Neues Deutschland Druckerei und Verlags GmbH, Mai. 1982, p. 9-10. Apud., Thomas Hoscislawski, op. cit,
p. 318.
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outros sistemas
sistema WBS 70

102 | Número de apartamentos construídos por ano na RDA (construção nova). Gráfico.
Anuário Estatístico da RDA; Manfred, Hoffmann, “Wohnungspolitik der DDR - das Leistungs und
Interessproblem.”.
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2.6. Plattenbau WBS 70 | Objeto
Os blocos residenciais Plattenbau são testemunho de um país extinto, representando, de certa

forma, um legado deixado pela República Democrática Alemã, enquanto ponto charneira do

regime. Os diversos modelos de edifícios industrializados, desenvolvidos durante o regime,

traziam, em comparação com os edifícios de habitação antigos nos centros das cidades , um

conjunto de melhorias imediatamente percetíveis. Desde a instalação de elevadores e de um
sistema de aquecimento central, a riqueza dos materiais de revestimento no interior dos fogos
até à configuração do fogo mais adaptada à família, este tipo de edificado oferecia um conjun-

to de vantagens que contribuíram para a melhoria da qualidade de vida das famílias. Por outro
lado, o conceito dos edifícios de habitação Plattenbau, isto é, o que eles representavam - a mo-

dernidade, a novidade - não deixava de ser apelativo para qualquer cidadão. Com efeito, pode

afirmar-se que o domínio da técnica que este edificado transparecia, que levaria à eficácia e
rapidez necessária para abordar a temática da habitação118, era, então, parte de uma equação

maior que resultava na valorização deste tipo de edificado.

Num exercício constante de aperfeiçoamento dos blocos, materializado na dignidade da habi-

tação, os blocos Plattenbau foram, como é natural, sofrendo mudanças e upgrades ao longo

dos anos, sintetizados em diferentes séries ou variantes consecutivas desta técnica construtiva.
“A principal direção para uma maior industrialização na construção de habitações é

a perfeição do método de construção pré-fabricada, que (...) continua a ser o método
de construção mais eficaz para a construção residencial. A racionalização global do

método de construção pré-fabricada é realizada principalmente com o desenvolvimento e a introdução gradual da série WBS 70119 de edifícios residenciais.”120

O WBS 70 foi o último sistema construtivo no domínio da técnica Plattenbau desenvolvido pela RDA. Pensado para a construção residencial, como o próprio nome indica -

“Wohnungsbausysteme” (sistema de construção residencial) -, foi, mais tarde, aplicado de

118 - “Mais fogos com um maior valor funcional e boa qualidade urbanístico-arquitetónica só são possíveis com base
num ritmo crescente de desenvolvimento da indústria da habitação, aumentando a sua eficácia e o rápido crescimento
da produtividade laboral.” Hans Karause, Kurt Lemke, “Wohnungsbauserie 70 - Gemeinschaftsprojekt von Forschung und Produktion für die Intensivierung des Wohnungsbaus”. In “Architektur der DDR”, Berlim Leste: Verlag für
Bauwesen Berlin, Abril 1975, p. 209
119 - WBS é a sigla utilizada para designar Wohnungsbausysteme. Tradução: Sistema de construção residencial.
120 - Wilfried Stallknecht, Achim Felz, “Die Wohnungsbauserie 70”. In “Architektur der DDR”, Berlim Leste:
Verlag für Bauwesen Berlin, Jan. 1974 p.4
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103 | Localização do objeto de estudo, no bairro Neu-Hohenschönhausen. Implantação à escala 1:30 000.
Desenho da autora.
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105 | Dierhagener Straße. Do lado direito, encontra--se o objeto de intervenção, e do lado esquerdo, um
Plattenbau de 11 pisos. Neu-Hohenschönhausen, 1986. Fotografia.
Klaus Dombrowsky.
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106 | Wiecker Straße. No fundo, encontra-se o objeto de intervenção e num plano mais distante, o
parque natural que o delimita. À direita, um infantário. Neu-Hohenschönhausen, 1986. Fotografia.
Klaus Dombrowsky.

forma universal à construção socialista no território alemão. Desenvolvido pela Bauakademie em conformidade com a UdRSS e com os restantes países membros da COMECON121, ele foi projetado para satisfazer “todos os requisitos de planeamento urbano e

arquitetura” e fornecer “a base necessária para o desenvolvimento futuro da construção, tecnologia e economia na construção em Plattenbau”122. Por outras palavras, a longo prazo, este

seria o sistema que reuniria todas as condições necessárias para a concretização do cenário
utópico socialista - onde o “problema da habitação” seria resolvido. Ainda que este cenário
não tenha chegado a materializar-se, o domínio do WBS 70 acelerou significativamente o pro-

cesso de conceção, pré-fabricação e montagem, tendo levado à inauguração do período mais
denso da construção em Plattenbau no território alemão (figura 102).

Tendo Neu-Hohenschönhausen sido construído nos últimos anos da RDA, o seu edificado
foi inteiramente projetado e construído conforme este sistema construtivo, que abrangia e

determinava várias escalas de desenho, desde a escala urbana até à escala de detalhe. Por
esse motivo, o objeto de intervenção desta dissertação, incluído neste panorama, não era,
inicialmente, mais do que a aplicação de princípios pré-definidos, adquirindo os seus contor-

nos através da apropriação dos seus espaços e, mais tarde, das várias intervenções feitas no
edificado. Assim, a sua compreensão e estudo obriga a uma análise paralela do WBS 70 e das
suas vantagens no campo técnico, de conceção espacial e do urbanismo.

O objeto de intervenção localiza-se na parte leste do bairro (figura 103) e consiste num com-

plexo residencial combinado numa forma retangular delimitada por três ruas: a Dierhagener

Straße, a Barther Straße e a Borner Straße (figura 104). A primeira rua faz a ligação direta
à Zingsterstraße, sendo esse o percurso privilegiado para os utilizadores de transportes pú-

blicos; a localização do edificado na periferia do bairro, por outro lado, facilita o acesso

rodoviário a partir da Falkenberger Chaussee, estando o complexo totalmente rodeado por
lugares de estacionamento123. A sua posição periférica traduz-se no papel de mediador entre o

denso construído e a paisagem, quer com a paisagem que delimita o bairro, isto é, a paisagem

exterior, a oeste, quer com a paisagem do parque por detrás da Zingsterstraße, a sudeste, para

121 - Conselho para Assistência Económica Mútua: conselho que incluía, de forma geral, os países de Leste.
122 - Kurt Lambcke, “Zur Entwicklung des Wohnungsbaus”. In “deutsche Architektur”, Berlim Leste: Verlag für
Bauwesen Berlin, Jul. 1971, p. 434.
123 - Um dos grandes problemas de Neu-Hohenschönhausen é a grande área ocupada por carros estacionados. Apesar
de, por fogo, existir uma média de 1.8 lugares de estacionamento, a alta densidade do bairro e o consequente número
elevado de fogos vê-se refletido na área dedicada ao carro. Depois das reuniões com as cooperativas de habitação, ficou
claro que o uso de CarSharing, hoje já extensivamente utilizado em Berlim, poderá no futuro revelar-se uma solução
para a libertação de parte desta área. Por conseguinte, a mesma poderá tornar-se objeto de investimento para o estabelecimento de equipamentos de que o bairro careça, bem como para o desenvolvimento de novas tipologias de habitação.
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107 | Pátio. Neu-Hohenschönhausen, 2020. Fotografia.
Fotografia da autora.

108 | Pátio. Neu-Hohenschönhausen, 2015. Fotografia.
HOWOGE.

109 | Pátio. Neu-Hohenschönhausen, 2020. Fotografia.
Fotografia da autora.

111 | Pátio: reentrância como motivo compositivo. 112 | Pátio: varandas como motivo compositivo.
Neu-Hohenschönhausen, 2015. Fotografia.
Neu-Hohenschönhausen, 2015. Fotografia.
HOWOGE.
HOWOGE.

Nota: As guardas das varandas não são originais.
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o qual o complexo se abre. Os blocos aqui dispostos são, por isso, como pode ser deduzido,

blocos Plattenbau de 6 pisos (6 de habitação + 1 de cave), que contrastam a norte com o

edificado alto de 11 pisos, situado na outra margem da Dierhagener Straße (figura 105). Por
fim, para além da paisagem e do complexo de edifícios mais altos, restam os edifícios singu-

lares dispostos, ora em continuidade com o edificado em questão na Dierhagener Straße, ora

prependiculares à mesma. Estes edifícios de 3 pisos são infantários, mantendo ainda hoje o
programa para que foram propostos inicialmente (figura 106).

O complexo é composto por edifícios que constituem quatro frentes, dispostas em torno

de um pátio retangular (figura 107 e 108). O pátio, desenhado para receber os vizinhos, foi

equipado com mobiliário urbano e, teria, provavelmente já desde o início, integrado um
parque infantil. Se na altura da RDA, a relação ativa e orgânica entre os vizinhos, associada
ao uso deste espaço, garantia o seu funcionamento, com o final do regime, a partir da queda

do Muro de Berlim, o bairro foi testemunhando uma grande mudança demográfica e social,
sendo hoje os vizinhos estranhos uns aos outros, com relações inexistentes ou baseadas em
desconfiança124. Os espaços como este pátio passaram, consequentemente, a ser lugares es-

quecidos - espaços de todos e, igualmente, de ninguém. Em 2000, o pátio foi redesenhado,
privatizando uma faixa longitudinal do mesmo para os moradores do rés-do-chão, que passa-

ram a ter acesso direto a partir das varandas para o seu novo pequeno jardim. Em 2017 existiu
novamente uma intervenção, reabilitando, desta vez, o parque infantil existente (figura 109).
Nove edifícios foram combinados e articulados de forma imperfeita num movimento marca-

do por avanços e recuos, em torno do pátio (figura 110, na próxima página). Estes desfazamentos entre os edifícios, juntamente com as reentrâncias desenhadas nos próprios blocos, e
com a presença pontual das varandas, procuravam introduzir uma dinâmica que ultrapassasse
a rigidez do desenho que caracterizava o edificado industrial125 (figuras 111 e 112).

Esta aparente rigidez - até inflexibilidade -, refletida no desenho perimetral do edificado,
resultava da repetição inerente à lógica modular (implícita nos catálogos de arquitetura) que

124 - Conclusões tiradas a partir das entrevistas aos moradores e às cooperativas de habitação.
125 - “As crescentes exigências intelectuais e culturais dos trabalhadores sobre o seu ambiente de vida exigem
maiores esforços para o desenho esteticamente agradável dos edifícios residenciais. (...) Isto diz respeito, por exemplo, ao desenvolvimento de elementos espaciais variáveis para loggias [varandas] e baywindows de alto valor de
conceção. São também necessárias investigações sobre o problema de como as divisões da fachada (saliências e
reentrâncias) podem ser tornadas possíveis por elementos de grande formato para paredes exteriores com linhas de
planta quebradas.” Hans Karause, Kurt Lemke, “Wohnungsbauserie 70 - Gemeinschaftsprojekt von Forschung
und Produktion für die Intensivierung des Wohnungsbaus”. In “Architektur der DDR”, Berlim Leste: Verlag für
Bauwesen Berlin, Abril 1975, p. 214.

118

110 | Implantação e alçados originais do complexo residencial à escala 1:1000.
Desenho da autora.
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Nota: O desenho do espaço do pátio foi feito com base no Google Earth (ano 2000); admite-se, por isso, a existência de
alguma margem de erro correspondente à falta de rigor da fonte.

N

120

113 | Plantas segmentadas dos quatro blocos-modelo do complexo residencial à escala 1:750.
Desenho da autora.
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114 | Esquemas representativos da combinação dos segmentos do complexo residencial, em planta, às escalas 1:200 e 1:1000.
Desenhos da autora.

Situação A

RUA

Situação B

PÁTIO
115 | Esquemas representativos dos acessos no rés-do-chão, em planta, à escala 1:750.
Desenhos da autora.
Nota: A figura B não representa a realidade de nenhum edifício deste complexo residencial.

121

RUA

PÁTIO

C’

regia a arquitetura socialista, e o próprio sistema WBS 70126. A lógica aprendida no último
subcapítulo, que determinava a construção de um edifício de habitação - organização das

plantas em segmentos; segmentos organizados em blocos; blocos submetidos a uma narrativa
urbana -, pode ser facilmente lida e desmontada neste complexo residencial.

Repare-se, na implantação, que entre os nove edifícios que a compõem, existem apenas quatro modelos diferentes (figura 113). Numa leitura mais atenta sobre as plantas dos quatro modelos, é quase imediata a identificação dos segmentos constituintes dos blocos, que corres-

pondem aos conjuntos de fogos acedidos pela mesma caixa de escadas. O leque de segmentos

utilizado nesta composição é também ele bastante reduzido, contando a existência apenas de
três - A, B e C -, e um quarto, resultante da rotação do terceiro segmento, que surge como
solução para os cantos do complexo - C’ (figura 114). Apesar da vasta oferta que o sistema
WBS 70 trazia, referente a tipologias de segmentos e combinação dos mesmos, o desenho

formal deste complexo residencial não implicava grandes desafios urbanísticos, servindo-se,
por isso, de uma solução simples e básica.

A simplicidade desta composição urbana não resultava, porém, somente de uma combinação
descomplicada de segmentos. Uma grande vantagem do sistema WBS 70 que veio a contri-

buir para a clareza da implantação foi a possibilidade de criar passagens ao nível do rés-do-chão, garantindo assim a flexibilidade do edificado face à respetiva localização (figura 115).

Ao passarem pelos acessos verticais, estas passagens permitiam que a entrada fosse feita

através de qualquer um dos dois lados dos edifícios, libertando os blocos do constrangimento
que a posição da entrada e/ ou da caixa de escadas teriam anteriormente127. Isto surgiu, natu-

ralmente, como uma grande vantagem para o planeamento do bairro, tendo em consideração

a composição urbana que privilegiava os pátios coletivos. Numa situação em que a caixa de
escadas estivesse encostada à fachada do lado da rua, como no caso da situação A da figura

115, não existiria, à partida, qualquer problema no acesso. No entanto, se a caixa de escadas
estivesse do lado do pátio, como na situação B da mesma figura, a situação de entrada impli-

caria um conflito à intimidade e pacificidade do pátio, ao associar a entrada do bloco a este
espaço. Desta forma, foram possibilitadas estas passagens no rés-do-chão, que viabilizavam

126 - Thomas Hoscislawski, op. cit. p. 328.
127 - É importante notar que este complexo residencial não tem elevador, sendo o acesso vertical garantido apenas
pela caixa de escadas, como era o caso em todos os blocos Plattenbau de 5/6 pisos.
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116 | Esquema representativo das passagens do rés-do-chão, em corte e em planta, à escala 1:750.
Desenho da autora.
Norte/ Este
Zona de noite do fogo

117 | (à direita) Esquema representativo
do princípio de orientação solar no bloco, em planta, à escala 1:750.
Desenho da autora.

Sul/ Oeste
Zona de dia do fogo

N

118 | Esquema representativo do princípio de orientação solar no conjunto, em planta, à escala
1:5000.
Desenho da autora.

119 | Pátio. Neu-Hohenschönhausen, 2020. Fotografia.
Fotografia da autora.
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o atravessamento transversal do bloco, pontualmente, permitindo o acesso do edifício ao pátio - que não era garantido -, ainda que com mobilidade condicionada (figura 116)128.

Realça-se, também, a vantagem que estas passagens representaram para a qualidade dos fo-

gos. A posição da caixa de escadas no sistema WBS 70 foi deslocada do interior do edifício,
onde estava localizada no sistema anterior, P2, para a fachada correspondente à zona noturna

do fogo. Se, idealmente, a caixa de escadas estaria sempre virada para a rua, permitindo a entrada no edifício a partir da mesma, a orientação solar dos fogos não deixava de ter um valor
tão ou mais determinante na composição. Por este motivo, as passagens associadas às caixas

de escadas acabaram também por garantir uma orientação vantajosa dos blocos, sem sacrificar o acesso ao edificado. Deste modo, a zona de noite ficaria sempre orientada a Nordeste e

Noroeste, e a zona de dia a Sudeste e Sudoeste (figura 117 e 118); de igual forma, a entrada

a partir da rua estaria sempre garantida, independentemente da posição dos acessos verticais.
Naturalmente, o reflexo desta solução nos alçados do conjunto cria alguma estranheza, ao

invocar quase uma ideia compositiva associada ao conceito de “avesso”, nomeadamente no
interior do pátio, onde se dá o encontro de duas fachadas diferentes (figura 119).

A possibilidade bilateral de acessos ao edificado e o desenvolvimento de várias soluções de
segmentos que este novo sistema introduziu permitiram um planeamento urbano mais varia-

do, responsável e eficaz. Por outro lado, para além das vantagens no enquadramento urbano,
este sistema trouxe igualmente vantagens no campo da arquitetura, isto é, na qualidade dos
espaços interiores e na organização dos mesmos. A base do sistema modular WBS 70, isto é,

o primeiro elemento, a partir do qual o sistema e, consequentemente, o edificado se desenvolviam, era, na realidade, o fogo.

“[O WBS70] foi concebido como um sistema de construção flexível baseado no sistema modular, que parte do fogo individual como o módulo funcional mais pequeno.”129

128 - O edificado deste complexo, à semelhança do resto do bairro, foi desenhado em meios pisos, isto é, está aproximadamente meio piso elevado em relação à cota da rua e do pátio. Por esse motivo, esta passagem transversal
ao bloco, que, ocasionalmente, remata num acesso ao pátio, está limitada por esta mesma condição: ao entrar no
edifício, é necessário subir meio piso para percorrer esta passagem, e descer novamente para aceder ao pátio, o que
evidencia, desde já, um dos grandes problemas deste complexo residencial.
129 -Thomas Hoscislawski, op. cit. p. 328.
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120 | Entrada. Neu-Hohenschönhausen, 1980-90. Fotografia.
Arquivo do Museu Heimat.

125

121 | Entrada. Neu-Hohenschönhausen, 2020. Fotografia.
Fotografia da autora.

122 | Escadas. Neu-Hohenschönhausen, 1987. Fotografia.
Arquivo do Museu Heimat.

123 | Escadas. Neu-Hohenschönhausen, 2020. Fotografia.
Fotografia da autora.
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Tipologias T0

Tipologia T1

Tipologias T2

Tipologias T3
124 | Plantas dos fogos existentes no complexo residencial, à escala 1:200.
Desenhos da autora.
Nota: estas plantas foram mobiladas de acordo com as revistas de arquitetura “Architektur der DDR”.
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Tipologia T4

Depois de vários anos de pesquisa e de projeto exaustivo, a Bauakademie sintetizou no seu

último sistema - WBS 70 - diversos fogos-base considerados ótimos nas suas dimensões e
organização espacial (figura 124). Uma das maiores vantagens deste sistema, ao projetar
através de segmentos e procurar através deles a diversidade compositiva, foi a disponibili-

zação de apartamentos variados. Estes foram, naturalmente, modificados e melhorados ao
longo dos anos, face a um reconhecimento modesto de um percurso necessário para servir

melhor os seus utilizadores. Por exemplo, numa fase inicial, o critério que regia a conceção
do fogo-base procurava as áreas mínimas para dimensionar as suas divisões. Nesse contexto,

algumas funções domésticas foram requalificadas, ou socializadas, isto é, alguns espaços que
pertenciam à vida íntima familiar foram realocados em instalações comunitárias nos bairros,
como forma também de aliviar a Mulher das tarefas domésticas, integrando-a na sociedade
e tornando-a parte da produtividade socialista130. Por exemplo, a lavandaria e o quarto de
brincar foram transformados respetivamente em lavandarias comunitárias, infantários ou escolas. No entanto, mais tarde, uma reavaliação destes critérios levou novamente ao aumento

do número de divisões, como se verifica já neste complexo residencial. Nos fogos maiores,
nomeadamente nos T4, as salas de brincar voltaram a ser incluídas, mas certos programas,
como a lavandaria, nunca voltaram a ser integrados nos apartamentos131.

130 - Lenin tinha já sublinhado, em 1919, que a coletividade de funções deste tipo contribuía para libertar as mulheres do trabalho doméstico, introduzindo-as na comunidade, o que contribuía, em consideração última, também para
o aumento da produtividade da sociedade. Este princípio comunista fez com que as mulheres na Alemanha Oriental
fossem integradas no mundo do trabalho mais cedo do que na Alemanha Ociental, não se tratando, no entanto, de
um princípio de igualdade de género, mas de valores de produtividade, de eficácia e de economia, reinvidicados pelo
Socialismo, para o qual a Mulher poderia também contribuir.“No desenvolvimento dos modos de vida socialistas, as
funções sociais da habitação, da apoios e cuidados sociais estão cada vez mais a vir à superfície. As áreas residenciais estão a ser equipadas com aquelas instalações que tornam a vida social mais variada e imaginativa e facilitam
a participação de todos os cidadãos, mas especialmente das mulheres, na produção e na vida social”. “Grundsätze
der Planung und Gestaltung der Städte der DDR in der Periode des umfassenden Aufbau des Sozialismus. Entwurf
herausgegeben von der Deutschen Bauakademie”. In “deutsche Architektur”, Berlim Leste: Verlag für Bauwesen
Berlin, Jan. 1965. Apud., Thomas Hoscislawski, op. cit. p. 217.
131 - No caso do complexo residencial, não só não existe espaço de lavandaria no interior do fogo, como não existe
lavandaria comunitária, levando os moradores a recorrer ao espaço da casa de banho para pôr a máquina de lavar
a roupa.
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125 | Apartamento originalmente mobilado de um Plattenbau WBS 70. Fotografias.
Marjolein, no museu Museumswohnung WBS 70, em Berlim.
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126 | Apartamento mobilado de um Plattenbau WBS 70. Neu-Hohenschönhausen, 2020. Fotografias.
Fotografia do autor.
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127 | Sala de estar. Neu-Hohenschönhausen, anos 80. Fotografia.
Arquivo do Museu Heimat.

128 | Quarto das crianças. Neu-Hohenschönhausen, anos 80. Fotografia.
Arquivo do Museu Heimat.

129 | Sala de estar. Neu-Hohenschönhausen, anos 80. Fotografia.
Arquivo do Museu Heimat.
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Paralelamente, a mesma avaliação levou ao aumento da superfície média do fogo132 e 133, o que

permitiu, por exemplo, o crescimento da cozinha e a introdução de um espaço para a refeição
na mesma134. Por este motivo, a cozinha, que anteriormente estava situada no centro do fogo,

conquistou o seu espaço na fachada, ao lado da sala.

Outras modificações, algumas introduzidas com este sistema, outras desenvolvidas a partir

dos anteriores, incidiam diretamente no conforto do fogo socialista, contribuindo também
para a caracterização dos seus espaços. A instalação do aquecimento central, o revestimento
das áreas húmidas a cerâmica, os móveis industriais desenhados para cada uma das divisões
e os múltiplos papéis de parede contribuíram para a definição de um lar confortável e produtivo, de um ninho para as famílias da RDA (figura 127 a 129).

A família era encarada como o elemento principal e central de uma sociedade como a da

RDA, permitindo o seu alargamento e a sua sucessão. Por essa razão, a melhoria das condições de vida nos fogos dos edifícios Plattenbau era, também ele, um tema central na arquite-

tura do regime e em constante reformulação. O exercício de projeto associado aos edifícios
Plattenbau era, na sua essência, pouco mais do que um exercício de compromisso entre duas

preocupações: a qualidade/ funcionalidade do espaço e a economia. Porém, a ideia de um
sistema de pré-fabricação estandardizado, que oferecesse uma grande variedade de soluções
arquitetónicas e urbanísticas, sem comprometer a economia ou a eficácia do mesmo, requereu o domínio da técnica e da construção135.

“O desenvolvimento do WBS 70 parte de outros sistemas de construção residenciais
anteriores. O objetivo de criar um sistema de edifícios residenciais é alcançado quando todos os pormenores técnicos tiverem sido coordenados entre si de forma prática,

132 - Ibidem.
133 - De acordo com os números recolhidos nas revistas “Architektur der DDR”, no intervalo entre 1974 e 1985, a
área de um T2 passou de 58m2 para 62m2, correspondendo esta última medida aos fogos do complexo residencial.
134 - Este tipo de mudanças, induzidas pelos arquitetos, iam de encontro às aspirações dos residentes. Segundo a
edição de Abril de 1975 da revista de arquitetura da “Architektur der DDR”, “60 a 80% das famílias gostariam de
ter uma área de jantar na cozinha.” Hans Karause, Kurt Lemke, “Wohnungsbauserie 70 - Gemeinschaftsprojekt
von Forschung und Produktion für die Intensivierung des Wohnungsbaus”. In “Architektur der DDR”, Berlim Leste: Verlag für Bauwesen Berlin, Abril 1975, p. 210.
135 - “Princípios uniformes ou coordenados, complementares tecnológicos e de conceção são princípios importantes de um sistema de construção e o ponto de partida para a permutabilidade e variabilidade dos elementos
e componentes de construção, necessários para uma construção residencial económica com elevada qualidade
funcional e de conceção.” Wilfried Stallknecht, Achim Felz, “Die Wohnungsbauserie 70”. In “Architektur der
DDR”, Berlim: Verlag für Bauwesen Berlin, Jan. 1974 p.5.
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130 | Plantas e alçados de um dos blocos modelo do conjunto, à escala 1:500.
Desenhos da autora.

133

Corte transversal.

de tal modo que seja possível uma troca de componentes entre as diversas linhas ou
as respetivas combinações. Numa linha de habitações funcionais, não deve haver
uma justaposição de variantes como filas, mas sim uma ranhura na qual elas se penetram umas às outras.”136

Sendo o edificado que compõe este complexo residencial um produto direto de um sistema
construtivo pré-defindo, revela-se pertinente uma análise mais técnica e especializada do

mesmo - só desta forma se consegue apurar, perceber e determinar a dimensão do compromisso entre o objeto e a fórmula. Para garantir a pertinência e, ao mesmo tempo, a síntese
deste estudo, o mesmo será limitado a um dos blocos tipo do complexo residencial em questão (figura 130).

A partir das plantas do edificado, é facilmente determinada uma grelha que rege a composição do bloco, de 6m por 6m, resultando numa profundidade principal de 12m137 e num

comprimento múltiplo deste valor (por exemplo, no caso da figura 130, o comprimento é de

42m). Esta grelha, marcada por elementos estruturais, foi criada a fim de estabelecer uma
ordem que garantisse a coerência entre todos os elementos construtivos, e que, consequente-

mente, regesse toda a composição arquitetónica e urbanística dentro da RDA. Isto significa
que esta malha não se cingia apenas ao bloco ilustrado, ou ao resto dos blocos deste complexo residencial, mas a todos os blocos WBS 70 do território socialista alemão.

De igual forma, o corte dos blocos residenciais seguiria a mesma lógica universal da planta,
desenvolvido em meios pisos, independentemente das cotas do terreno, de forma a garantir

privacidade no rés-do-chão. É definido por uma cave, em teoria, meia enterrada, seguida

de seis pisos de habitação - todos com um pé direito 2,80 m. A universalidade deste corte
acabava por revelar, não só a insensibilidade de um sistema construtivo, mas uma atitude
alheia a oportunidades e pretextos de projeto, que poderiam ser igualmente considerados

nas propostas como formas de ultrapassar, mais uma vez, uma rigidez tipológica inerente ao
processo em pré-fabricação.

136 - Ibidem, p. 8.
137 - “A utilização de diferentes vãos de lajes, com um nível de carga de 6,4 Mp, permitiu uma diversidade anteriormente inatingível tanto no comprimento frontal como na profundidade do edifício.” Thomas Hoscislawski, op. cit. p. 328.
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PAREDES EXTERIORES

131 | Detalhe da composição da parede da fachada.
Planta.

132 | Painéis paredes exteriores: Varanda; Quarto crianças + quarto casal; Quarto casal; Painél de empena.

133 | Corte pela fachada: detalhe da
junta do painel do rés-do-chão com o
painel da cave.

134 | Painéis paredes exterior, cave.

PAREDES INTERIORES PORTANTES

135 | Painéis paredes interiores
portantes.

136 | Junta de duas paredes
portante em planta.

137 | Detalhe da junta de duas pa- 138 | Detalhe da junta de duas paredes
redes portante em planta.
portante em corte.

PAREDES INTERIORES E EXTERIORES ESTRUTURAIS

139 | Detalhe da junta entre uma
parede exterior e uma parede interior num piso de habitação em
planta.

135

140 | Detalhe da junta entre
uma parede exterior e uma
parede interior num piso de
habitação em corte. 1:20

141 | Detalhe da junta entre
uma parede exterior e uma parede interior no piso da cave em
planta.

142 | Detalhe da junta entre
uma parede exterior e uma
parede interior no piso da
cave em corte.

Por fim, resta a análise às componentes utilizadas na construção desta estrutura, que partem,
à semelhança das plantas e dos segmentos, dos catálogos socialistas mencionados anteriormente138.

Iniciando o processo pelos elementos das paredes dos blocos Plattenbau, a construção dos
mesmos era maioritariamente feita através de painéis pré-fabricados de betão, flexíveis na
direção - isto é, verticais ou horizontais -, que constituíam maioritariamente paredes e lajes.

As paredes exteriores do sistema WBS 70, paredes longitudinais bem como de empena, eram

paredes de betão de 26 cm constituídas por três camadas - sistema sandwich (figura 131). A
primeira camada, interior, consistia numa camada estrutural de 14 cm em betão armado; a

camada exterior, de 6 cm, teria um papel protetor contra as intempéries e era feita em betão
pré-esforçado; e, por fim, a camada intermédia, de 6 cm também, era constituída por pai-

néis de lã mineral ou de poliestireno e garantia o isolamento térmico139. Estas paredes eram

painéis produzidos em instalações centrais de pré-fabricação, de onde saíam prontos para a
montagem. Os seus comprimentos variam consoante a posição na fachada, como se pode
comprovar pela figura 116, mas a altura era constante, de 2,80 m (figura 132).

Por outro lado, as paredes exteriores da cave eram compostas por painéis de betão armado,
com uma espessura de 26 cm, sem isolamento, mantendo assim os alinhamentos lançados
pela parte superior do alçado (figura 133). O comprimento dos mesmos era, à semelhança dos
painéis dos pisos normais, variável, e a altura era de 2,80 m (figura 134).

As paredes divisórias interiores transversais, que acompanhavam a grelha pré-definida, eram
paredes semelhantes às da cave, em betão e com altura de piso (2,80m), e comprimento má-

ximo de 6,00 m (figura 135). A ligação entre as mesmas, e entre estas e as paredes exteriores,

era feita em betão armado e aço soldado (figura 136 a 142). Estas paredes eram, à semelhança
das fachadas, compostas por painéis estruturais que se apoiavam transversalmente uns nos
outros.

138 - A descrição feita nesta e nas próximas páginas sobre os elementos estruturais e construtivos utilizados na
montagem deste complexo residencial, bem como as imagens que a acompanham, é baseada no documento oficial
informativo “Wohnungsbauserie 70 6,3 Mp: Guia para a recuperação e modernização de edifícios residenciais Plattenbau”, elaborado pelo ministério para o Planeamento regional Engenharia Civil e Urbanismo.
139 - Por falta de documentação, não se conseguiu perceber qual foi o material utilizado como isolador térmico na
construção do complexo residencial em questão.
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LAJES

143 | Detalhe da compo- 144 | Detalhe da composição da laje de um piso sição da laje do 1º piso.
normal. Corte vertical.
Corte vertical.

146 | Detalhe da junta de duas
lajes corte.

147 | Detalhe da junta entre
uma parede exterior (rés-do-chão e cave) e a laje. Corte
vertical pela fachada.

148 | Detalhe da junta entre
uma parede exterior e a laje.
Corte vertical pela fachada.
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145 | Várias medidas de lajes.
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150 | Painel fungiforme de betão armado.
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151 | Detalhe da cobertura.

149 | Detalhe da junta entre duas paredes interiores
portantes e duas lajes. Corte
vertical.

Em contrapartida, as paredes divisórias dentro dos fogos não tinham qualquer função estrutural. Construídas, normalmente, em gesso cartonado, com 7 cm de espessura, podem ser removidas ou deslocadas facilmente num exercício de reorganização do fogo140. Reserva-se a exceção para as paredes das células sanitárias, que foram feitas em betão com 4 cm de espessura.

As lajes WBS 70 eram feitas em betão pré-esforçado, reforçado a aço, e estão orientadas tanto transversalmente como longitudinalmente ao conjunto, como a figura esquemática ilustra.

Com uma espessura de 14 cm, os pisos sem contacto com a cave - cresciam até à espessura de
quase 17cm, na sequência da adição de betonilha de nivelamento de anidrite e uma cobertura
macia de PVC141 (figura 143). No caso do pavimento do 1º piso, duas camada adicionais,
uma de isolamento térmico e outra de isolamento acústico, eram adicionadas (figura 144). As

restantes medidas das lajes eram variáveis (figura 145) - dentro do sistema - e as juntas entre
elas eram muito semelhantes às juntas entre duas paredes, dada a universalidade do processo

de montagem. As lajes eram bidirecionais, e apoiavam-se diretamente nos painéis-paredes
estruturais, que as suportavam - a construção em Plattenbau deste complexo residencial dis-

pensava, assim, da presença de qualquer sistema de vigas (figuras 146 a 149).

Os blocos WBS 70 eram rematados por uma cobertura plana ventilada. Esta cobertura era
feita através de elementos fungiformes de betão armado (figura 150), que pousavam na pla-

tibanda e na calha central de recolha das águas pluviais, garantindo assim a inclinação necessária (figura 151). Desta inclinação resultava um espaçamento baixo, que possibilitava,
juntamente com as chaminés, a ventilação do edifício. A laje era coberta por tapetes de lã
mineral - para garantir o isolamento térmico - e, depois da cobertura montada, os painéis
eram revestidos com tela asfáltica.

Também as caixas de escadas eram quase inteiramente constituídas por peças pré-fabricadas
(figura 152). Os degraus e os patamares eram fabricados em forma de consolas de betão.

140 - Estas paredes eram também, por vezes, feitas em betão, com uma espessura menor de 6 cm. No entanto, de
acordo com as plantas acedidas, esse não parece ser o caso do complexo residencial em questão.
141 - Esta camada de PVC tinha, para além de uma função de acabamento e revestimento, uma função acústica,
para abafar o efeito da reverberação do som dos passos, entre outros. Porém, segundo testemunhos em entrevistas
e em reuniões, a acústica continua a representar, ainda hoje, o maior defeito técnico deste tipo de edificado, sendo
frequentemente a causa de conflitos entre os vizinhos.
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152 | Corte pelo lance das escadas.

153 | Peças pré-fabricadas.
Em cima: patamar.
Em baixo: degrau sobre suporte.

154 | Detalhe da junta entre o degrau e a parede.

VARANDAS

155 | Axonometria representativa
das varandas.
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156 | Detalhe da junta entre a
varanda e o bloco. Corte vertical pela laje.
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158 - Axonometrias de variantes de peças de entradas.
“Architektur der DDR”. Abril, 1977.
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157 | Detalhe da junta entre a varanda e o bloco. Planta.

(figura 153), que se apoiavam tanto em elementos moldados nas paredes (figura 154) como,

no caso dos degraus, num ponto médio sobre uma peça de suporte para os lanços das escadas,
também ela pré-fabricada.

As varandas eram constituídas por diferentes elementos - duas peças laterais em betão, cor-

respondentes às paredes, de 15 cm, duas peças horizontais em betão pré-esforçado, correspondentes às lajes, de 14 cm, e uma guarda geralmente feita em betão, como era o caso do

edificado em questão (figura 155). A laje da varanda era ligada à laje do bloco de habitação
correspondente, através de uma junta articulada de aço inoxidável e posteriormente cimen-

tada (figura 156 e 157). A varanda ocupa a frente da sala e da cozinha juntas - ainda que seja

apenas acessível através da sala -, sendo as medidas gerais do conjunto 6,00 m por 1,20 m
por 2,80 m.

Os elementos de entrada variavam de acordo com os edifícios, sendo também eles um critério
na distinção do desenho de cada bloco Plattenbau (figura 158). A respetiva construção era feita

de acordo com uma lógica semelhante à das varandas, numa combinação de elementos verticais
e horizontais em betão pré-fabricados, de forma a criar uma zona de entrada alpendrada.

A célula sanitária era um elemento inteiramente pré-fabricado, sendo transportada já total-

mente equipada (figura 159). Para além do corpo do objeto, isto é, das paredes e das lajes, ela
incluía também o equipamento de instalação técnica - instalação sanitária, elétrica e ventila-

ção - e os acessórios interiores (figura 160). Deste modo, a célula inteira era composta por um

espaço de casa-de-banho e pela corete, partilhada pela cozinha, que estaria imediatamente
do outro lado da mesma (figura 161). Ainda que as paredes deste elemento fossem feitas em
betão, a corete era facilmente acessível a partir do lado da cozinha, já que, desse lado, a vedação era completada por gesso cartonado. Finalmente, estes elementos eram posicionados

no edifício através de gruas, sobre uma camada de borracha comprimida pelo objeto, e as

juntas entre o corpo e as restantes superfícies envolventes eram preenchidas com gesso ou
argamassa.

Ainda que a grande maioria das componentes dos blocos Plattenbau fossem pré-fabricadas

em espaços centralizados, as fundações destes edifícios eram produzidas in-situ, e eram,
geralmente, fundações planas.

Sobram, finalmente, os elementos dos vãos do complexo residencial - as janelas e as portas.
As janelas eram, como já mencionado, integradas nos painéis numa fase anterior à constru-

ção, isto é, ainda na fábrica. Tendo sido o bairro construído num período avançado do regime,
havia já um certo cuidado em aperfeiçoar certas questões técnicas, entre elas o isolamento

140

6

6

6

12

6

CÉLULAS SANITÁRIAS

6

6

6

12

6

2,8

2,5

2,4

6

6

6

12

6

159 | Fotografia das células sanitárias.
Deutsche Presse-Agentur.
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161 | Planta parcial de um fogo a 1/100. Aqui
podemos observar que a casa-de-banho e a cozinha partilham a mesma corete.
Desenho da autora.
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160 | Axonometria representativa
das células sanitárias.
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ABERTURAS

162 | Detalhe janelas. Corte vertical. O caixilho não é o mesmo que
o caixilho utilizado no complexo residencial desta dissertação, tendo
ele apenas duas folhas de vidro. No entanto, o detalhe construtivo é
identico.

141

163 | Detalhe caixilho de 3 folhas.

térmico. Esta atenção resultou em superfícies de vãos reduzidas, com vidro triplo, integrado

em caixilhos de madeira (figuras 162 e 163). No caso das portas, foram aplicados diferentes
materiais para as diferentes localizações, onde a térmica não era uma preocupação, mas a

estabilidade (segurança) e a acústica. Madeira, alumínio e folhas de vidro, MDF e cartão
prensado eram os materiais utilizados para a construção destes elementos, e madeira, aço ou
betão para o desenho dos aros e pré-aros142.

Através desta exposição descritiva das componentes deste complexo residencial - e de todo

o edificado Plattenbau WBS 70 - conclui-se que a construção destes blocos, exponenciando
o processo de estandardização, serve-se da exploração quase ilimitada do conceito de pré-fabricação. Como Franz Graf relembra em “Understanding and conserving - Industrialised

and prefabricated architecture”, “os elementos pré-fabricados existiram sempre no processo

construtivo e ocuparam uma posição lógica na cadeia de produção que liga a matéria-prima

à montagem de componentes: pensa-se nos tijolos romanos ou na estrutura tímbrica evocada
por Pol Abraham no seu estudo de 1946 «Arquitetura pré-fabricada»”143. Estende-se a mes-

ma lógica ao sistema construtivo do complexo residencial, composto quase integralmente por
componentes moldadas de betão.

O carácter experimental e radical deste tipo de construção e de arquitetura colocam, desde
início, precisamente o problema da sua preservação e adequação ao longo do tempo. A especi-

ficidade do sistema WBS 70 ultrapassa com alguma dificuldade as exigências contemporâneas
que acompanharam o progresso dos últimos 30 anos, desde o fim da construção do bairro.

Também a politização do própria industrialização da habitação, que era utilizada como instrumento do Estado para “mudar as relações entre os seres humanos”, na medida em que

se propunha “a mudar a sociedade e promover o novo paradigma da humanidade”, põe o
próprio objeto, ou o próprio produto em causa. Tal como aconteceu noutros sítios da Europa, “a crise da industrialização no setor da construção coincidiu, por fim, com uma nova e
abrangente reavaliação das esferas políticas e de governação”144.

142 - No caso do complexo residencial estudado nesta dissertação, não existe documentação relativamente ao tipo
de porta utilizado em cada situação, tendo quase todas as portas sido substituídas, devido às regulamentações novas
de proteção contra incêndios.
143 - Franz Graf, “Architecture industrialisée et préfabriquée : Connaissance et sauvegarde/ Understanding and
conserving - Industrialised and prefabricated architecture”, Lausanne: PU POLYTECHNIQU, 2012, p. 38.
144 - Ibidem., p.66-67.

142

164 | “Cover - Überleben in verschmutzter Umwelt” (“Cobertura - Sobrevivência num ambiente poluído”), Haus Rucker Co. Krefeld, 1971. Fotografias da instalação.
A casa Lange, projetada pelo arquiteto Mies van der Rohe em 1929, foi coberta por um pavilhão insuflável de película plástica branca. Isto resultou numa mudança completa na perceção da casa, da sua
escala, da luz, bem como no comportamento da natureza envolvente.
“Well, Hollein’s pill is in the direction of taking a drug to experience something new. You know, he
said everything is architecture; even if I take a stimulating pill I’ll see the environment in another
way. And that exactly was the opposite of what we wanted. It was for us always about perception. So
I have something to touch, something to look at, and something to hear. Through all of these elements
we experience something new. This input of the unexpected is a moment of innovation or revolution.”

143

Tendo presente o fim do tempo da RDA, e com ela, do regime socialista na Alemanha, em

1990, é importante perceber de que forma sobreviveram estes bairros, nomeadamente Neu-Hohenschönhausen, quando a esfera que os contextualizava subitamente desvaneceu. Se,

até agora, foi defendida a conceção deste bairro enquanto materialização praticamente direta
de uma teoria socialista, de que forma é que este bairro se (re)define quando a sua verdade é
ultrapassada?

2.7. Os “Platte” : habitação acessível ou social? | Contexto histórico-social
145

O possível desfasamento dos blocos Plattenbau e dos bairros socialistas em relação à sociedade atual foi a base para a reflexão em torno desta dissertação. Os ideais socialistas referidos ao longo desta dissertação, intimamente ligados com o construído, colocam a inevitável
questão da limitação do mesmo. Está, portanto, na base da discussão dos Plattenbau, a certeza de que a contextualização social, política e demográfica são partes tão relevantes da caracterização do bairro Neu-Hohenschönhausen, e do objeto de intervenção, como é a arquitetura
e o urbanismo, necessária para a elaboração de um diagnóstico rigoroso e completo implícito
ao exercício de intervenção. Por esse motivo, sente-se a necessidade de estender a caracterização feita até agora a uma contextualização, ainda que breve, dos novos significados que os
bairros socialistas e respetivos edifícios Plattenbau adquiriram ao longo dos últimos 30 anos.
Foi, pois, em 1989, que a Alemanha - e de uma forma muito particular, Berlim - testemunhou
o fim da Guerra Fria, simbolizado pela queda do Muro de Berlim. A reunificação dos dois
países - RFA e RDA - induziu várias transformações na sociedade, que tiveram uma expressão
acentuada no lado oriental (ex-RDA). Assistiu-se, em bairros como Neu-Hohenschönhausen,
a uma profunda metamorfose social, que veio a introduzir novas dinâmicas, desconhecidas,
até contraditórias com a atmosfera imaginada originalmente. Ainda que se admita que muitas
destas mudanças pudessem ter sido inevitáveis, integradas num contexto de tendências contemporâneas verificadas em bairros residenciais de grandes dimensões como este, reconhece-se a extinção da RDA como um processo acelerador das mesmas. Assim, os movimentos
de migração da população que se verificam a partir de 1990, que marcaram uma profunda
transformação demográfica na cidade de Berlim, são de especial interesse pela influência determinante na perceção contemporânea de Neu-Hohenschönhausen e de outros bairros semelhantes.

145 - Abreviatura de Plattenbau, utilizada em linguagem corrente.
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165 | Vivência no bairro. Neu-Hohenschönhausen, 1980-90. Fotografia.
Arquivo do Museu Heimat.

166 | Vivência no bairro. Neu-Hohenschönhausen, 1980-90. Fotografia.
Arquivo do Museu Heimat.
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Na altura da sua construção, o concelho de Hohenschönhausen abrigava 118 000 habitantes
- o que representava quase 10% da população de Berlim-Leste - sendo o município de Neu-Hohenschönhausen um dos focos da região. A maioria dos apartamentos do bairro era ocupada por famílias jovens, muitas já com filhos, que, de forma geral, preferiam estes bairros
para assentarem ao invés do centro da cidade146. De igual forma, também o Estado preferia
ocupar os bairros com famílias, especialmente com filhos, para quem a maioria dos fogos foi
pensada147 (figuras 165 e 166). O processo de aluguer de um apartamento passava por uma
candidatura local148 e, para cada apartamento, estava determinado o tamanho da família, isto
é, o número de elementos que o mesmo alojaria149. O cenário demográfico de cada bairro era,
assim, controlado para ter uma relativa homogeneidade. Apesar do nível de empregabilidade
e de educação da comunidade do bairro ser relativamente alto150, os residentes realçam, ainda

146 - A reabilitação necessária do edificado residencial do centro da cidade foi negligenciada até um período relativamente tardio pela RDA. De forma a evitar a exploração do mercado, em 1945 as rendas foram congeladas num
valor extremamente baixo e mantidas até ao final da RDA, não havendo, por isso, capacidade económica para reabilitar os edifícios. Isto contribuiu para uma desvalorização geral do edificado tradicional, paralela a uma proporcional
valorização do edificado novo, ou seja, dos edifícios Plattenbau. Por outro lado, a ideia de um bairro familiar, nas
suas relações sociais e nas suas instalações - por exemplo, os parques infantis dentro dos pátios -, tornava os bairros
socialistas um cenário recetivo ao conceito tradicional de família.
147 - “Às terças- e quintas-feiras, havia dia de consulta nos gabinetes de habitação [dos municípios]. As salas de
espera estavam a rebentar pelas costuras. Durante horas, jovens mães com filhos pequenos pela mão esperavam
mais ou menos pacientemente na fila de espera. Havia boas razões para levar as crianças com elas. Para as famílias com crianças, as perspectivas de ser atribuído um apartamento eram melhores. Quanto mais crianças, maior
era a probabilidade. As pessoas solteiras sem filhos, por outro lado, passaram por um período muito difícil. Foram
frequentemente rejeitados com a frase: «Volta quando estiveres casado!»” https://www.mdr.de/zeitreise/stoebern/
damals/artikel75330.html.
148 - Arrendar um apartamento nestes bairros era um processo demorado: o procedimento passava necessariamente
pelo Estado e, oficialmente, por uma candidatura central, nos gabinetes de habitação dos municípios. Trocas diretas
de apartamentos entre inquilinos de diferentes bairros eram também autorizadas, no entanto, um mercado imobiliário livre não era permitido na RDA.
149 - “O tamanho do apartamento não foi deixado à discrição dos inquilinos, e os regulamentos estatais eram
também aqui aplicados. Uma família de quatro pessoas tinha direito a cerca de 60 metros quadrados de área de
habitação.” https://www.planet-schule.de/wissenspool/alltag-in-der-ddr/inhalt/hintergrund/wohnen.html.
150 - “A maioria da população adulta (cerca de 70%) estava empregada a tempo inteiro, de acordo com um inquérito realizado pela Wohnungsbausesllschaft em 1990/91. (...) Mais de metade dos adultos tinha também uma
licenciatura técnica ou universitária.” Kerstin Dörhöfer, “Wohnkultur und Plattenbau: Beispiel aus Berlin und
Budapest” Berlin: Reimer, 1994 p. 59.

146

167 | Queda do Muro de Berlim. Berlim, 1989.
Lear 21 at English Wikipedia, CC BY-SA 3.0.
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hoje, o contributo da ideologia socialista para o equilíbrio e a coesão da vizinhança, sem
descriminações, independentemente dos percursos profissionais.
“A sociedade numa tal região, numa tal casa, era mista. Já não é mais assim. O misto

também é criado pelos rendimentos. E a posse, esse é o critério principal. A um certo
nível, para sobreviver, e a um certo nível, para se enriquecerem ou para ganharem a
vida. É assim que as coisas são. Mas na RDA, os rendimentos eram muito próximos.
Assim, quando se começava a trabalhar como arquiteto e engenheiro, ganhava-se

menos do que um trabalhador da construção civil. (...) Não havia absolutamente ne-

nhuma diferenciação em termos de classe. (...) Também se tinham amigos da classe
trabalhadora, porque eramos todos bastante próximos. Era realmente uma sociedade
equilibrada, uma sociedade igualitária. Em parte demasiado igual (...)”151

Frequentemente, os moradores comparavam - e alguns ainda comparam - os blocos Plattenbau a aldeias152, onde uns se conheciam pessoalmente, e a maioria se conhecia de vista.
Em suma, o contexto comum - todos os residentes de Neu-Hohenschönhausen participavam
de um novo bairro, os chamados “Erstbezuger”153 - surgia como uma base sobre a qual as
relações entre os vizinhos se desenvolviam e solidificavam, na construção de um lar coletivo.
A 9 de novembro de 1989, com a queda do Muro de Berlim, a bolha em que a sociedade
socialista se inseriu durante tantos anos rebentou e a paisagem de Neu-Hohenschönhausen
tem vindo, desde aí, a alterar-se progressivamente, nomeadamente o retrato demográfico aqui
descrito. Será importante, em primeiro lugar, abordar o movimento migratório no sentido Este-Oeste de Berlim, iniciado na noite em que o Muro caiu. Se num primeiro instante, a vontade de fugir de um país que tornou prisioneiros os seus cidadãos levou os primeiros Ossis154
a cruzar a fronteira, este movimento prolongou-se no tempo por razões que ultrapassavam a

151 - Sonya Schönberger, “Zingsterstraße 25”, Berlim: Berliner Hefte zu Geschichte und Gegenwart der Stadt,
2017, p. 22-23.
152 - Esta comparação aparece múltiplas vezes nas entrevistas dos dois livros.
153 - Tradução: primeiros ocupantes.
154 - Ossis e Wessis são as designações utilizadas em linguagem corrente (calão) para designar os cidadãos que vêm
da Alemanha Oriental e da Alemanha Ocidental, respetivamente.
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168 | Gráfico representativo da migração da população na Alemanha entre 1960 e 2015. A azul está representado o
movimento Oeste-Este, e a laranja o movimento Este-Oeste.
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2019-05/ost-west-wanderung-abwanderung-ostdeutschland-umzug.
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conquista da liberdade. Devido à conhecida falta de poder económico e financeiro da RDA,
as empresas não conseguiram sobreviver à reunificação, não tendo hipóteses de concorrer no
mundo capitalista, no qual se viram inseridas subitamente155. Por este motivo, de forma quase
imediata, a integração da Alemanha Oriental num enquadramento europeu levou ao despedimento da maioria dos seus trabalhadores, estimando-se que a taxa de desemprego tenha
mesmo chegado aos 80%156. A procura de um novo começo no lado ocidental do país, onde
o cenário era certamente mais prometedor, desencadeou uma onda de migrações unidirecional e uma consequente vaga nas habitações, sentida particularmente nos bairros socialistas,
como Neu-Hohenschönhausen157 (figura 168).
“Bem, a transição com a queda do muro tem sido aqui [em Neu-Hohenschönhausen]
muito evidente. Antes, todos nós tínhamos, à partida, empregos. E depois seguiram-se
os tempos em que as pessoas se sentavam nos bancos - desde o início da manhã até ao

fim da noite, com as suas garrafas de cerveja nas mãos. Isso foi, na verdade, o mais
grave. E muitas pessoas mudaram-se... Muitas lojas fecharam. As instituições das

crianças e as escolas - de repente tudo mudou e tudo tinha que mudar. As pessoas que
já trabalhavam há vinte ou trinta anos - em lares de idosos, em jardins de infância,
em clínicas, em instituições especiais - tinham todas que reaprender a fazê-lo.”158

155 - “A economia da Alemanha Oriental estava também falida, como revelou o Ministro das Finanças cessante
Ernst Höfner no dia em que Modrow tomou posse. Para além de um défice orçamental de 120 mil milhões de marcos
na RDA e de uma dívida externa de 20 mil milhões de dólares, o principal motivo de preocupação era o facto da produtividade das empresas da Alemanha Oriental ter diminuído cerca de 50% desde 1980, e não se vislumbrar um fim
para o deslize descendente. A economia da Alemanha de Leste não conseguiu, portanto, resistir de forma alguma a
uma comparação com as empresas ocidentais, o que não podia ser evitado com fronteiras abertas.” Bundeszentrale
für politische Bildung, https://www.bpb.de/geschichte/deutsche-einheit/deutsche-teilung-deutsche-einheit/43757/
die-deutsche-einigung?p=0.
156 - https://www.zeit.de/politik/deutschland/2019-05/ost-west-wanderung-abwanderung-ostdeutschland-umzug.
157 - “E era a pergunta comum, já nos anos noventa, a conhecidos, às famílias, mesmo dentro dos prédios: «Tens
um emprego?». Portanto, não era de todo: «Como está?», mas a primeira pergunta era: «Tem um emprego?»”
Sonya Schönberger, op.cit, p. 18.
158 - Testemunho de um residente do bairro, sobre o processo de adaptação à reunificação da Alemanha. Jolanda
Todt, “Eine Mag Kaffee, der Andere Tee: Neue und alte Geschichte in und aus Neu-Hohenschönhausen”, Berlim:
2015, 78 e 79.
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169 | Processo da troca da moeda da RDA para DM. Berlim, 1990. Fotografia.
Klaus Lehnartz, © Bundesregierung, B 145 Bild-00049383.
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Este processo de adaptação dos Ossis ao novo mundo da República Federal da Alemanha159
envolveu, acima de tudo, um processo de reformulação de uma sociedade inteira. A
Alemanha Ocidental foi, a partir de 1990, o modelo em torno do qual as transformações
económicas160, políticas161, constitucionais162, sociais163 e culturais164 ocorreram. Da mesma
forma, também a arquitetura inseriu-se nesta nova realidade, obrigada a responder a novos
critérios e avaliada de acordo com os mesmos. Para serem entendidos, então, a nova
interpretação e o novo significado dos bairros socialistas, ou dos edifícios Plattenbau, é
necessário entender os tais padrões definidos pela arquitetura residencial ocidental.

159 - Este nome mantém-se, ainda hoje, como a designação oficial da Alemanha (Bundesrepublik Deutschland).
160 - A RFA responsabilizou-se inteiramente pela “política económica e financeira” da RDA. “O governo de
Bonner ofereceu-se para assumir a responsabilidade pela economia da RDA, estabilidade monetária, emprego,
pensões, bem-estar social e infra-estruturas, mas exigiu que todo o sistema económico da Alemanha Ocidental
fosse também introduzido na Alemanha Oriental (...)” Bundeszentrale für politische Bildung, https://www.bpb.de/
geschichte/deutsche-einheit/deutsche-teilung-deutsche-einheit/43757/die-deutsche-einigung.
161 - Desde o início da discussão da reunificação, que o Governo Federal impôs um “pré-requisito indispensável”
ao processo: a existência de um “«governo democrático legítimo» na RDA”. Sobre o “Plano dos Dez Pontos”,
Bundeszentrale für politische Bildung, https://www.bpb.de/geschichte/deutsche-einheit/deutsche-teilung-deutsche-einheit/43757/die-deutsche-einigung?p=1.
162 - A questão da futura constituição alemã foi “um dos principais tópicos do debate sobre a reunificação”. A
“maioria dos membros do parlamento rejeitou a redação de uma nova constituição”, tendo em 1990 o Parlamento
da Alemanha Oriental votado “a favor da adesão à República Federal da Alemanha ao abrigo do Artigo 23º (...)”,
que afirmava “que a constituição [da RFA] poderia ser adotada, não só aos estados já existentes da República Federal, mas também «noutras partes da Alemanha [....] após a sua adesão»” Bundeszentrale für politische Bildung, https://www.bpb.de/geschichte/deutsche-einheit/deutsche-teilung-deutsche-einheit/43787/probleme-der-inneren-einigung?p=2.
163 - “O Tratado da União Monetária, Económica e Social de 18 de Maio de 1990 estabeleceu que (...) as leis e
disposições promulgadas na antiga República Federal desde 1949, que se destinavam a realizar o estado social no
quadro da economia social de mercado, foram transferidas sem qualquer redução para a Alemanha de Leste após
a reunificação.” Bundeszentrale für politische Bildung, https://www.bpb.de/geschichte/deutsche-einheit/deutsche-teilung-deutsche-einheit/43787/probleme-der-inneren-einigung?p=2.
164 - A diferenciação cultural foi um dos maiores processos na reunificação. Se em questões como bibliotecas e
museus, a fusão de instituições saiu a favor dos dois países, na responsabilidade pela promoção da arte e da cultura,
a descentralização (“princípio federalista”) foi a estratégia estendida ao país; no domínio da educação, apesar do reconhecimento das“qualificações escolares, profissionais e académicas e dos certificados de competência adquiridos
na antiga RDA”, a seleção de profissionais foi “complementada por uma nova estrutura”; no campo da investigação
científica foi também criada “uma estrutura comum para toda a Alemanha”, sendo as instituições da antiga RDA
mantidas se “consideradas eficientes pelo Wissenschaftsrat, o órgão consultivo central da República Federal para
a promoção da ciência e do ensino superior.” Bundeszentrale für politische Bildung, https://www.bpb.de/geschichte/
deutsche-einheit/deutsche-teilung-deutsche-einheit/43787/probleme-der-inneren-einigung?p=3.
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170 | Märkisches Viertel. Berlim, 1990. Fotografia.
Arquivo estatal de Berlim (Landesarchiv Berlin).

171 | “Diagnose” Placar da exposição. 1968.
Com a imagem do Märkisches Viertel de fundo, o movimento que incova o símbolo da suástica convoca quatro entidades-alvo: Arquitetos, Especuladores (do mercado imobiliários), Senado e as empresas
de construção.
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A construção de grandes bairros urbanos não era uma estratégia exclusiva da RDA, ou do socialismo, como já se verificou nesta dissertação. Na Alemanha Federal foram também construídos alguns Großsiedlungen, especialmente numa fase inicial pós-guerra. Estes bairros
eram espaços de rendas acessíveis e controladas, ou, como são hoje largamente designados,
bairros de “habitação social”, e eram geridos quer pelas cooperativas de habitação, quer,
progressivamente, por investidores privados, como é o caso, por exemplo, do Märkisches
Viertel (figura 170). A partir dos anos 70, a conservação e reabilitação do centro no lado
ocidental da cidade, que se apresentava degradado, passou a ser uma das prioridades do
governo165, que, até então, tinha conseguido controlar relativamente o “problema de habitação”, e resultou, consequentemente, no desinvestimento nestes bairros166. Por outro lado,
também a crítica e a reflexão em torno da política de habitação, a partir da qual se destaca a
exposição “Diagnose zum Bauen in West-Berlin” (Diagnóstico da Construção em Berlim-Ocidental) e o consequente “Manifest Aktion 507” (Manifesto Aktion 507)167, em 1968, resultaram progressivamente numa postura apreensiva relativamente a realidades urbanas como a
dos Großsieldungen periféricos. Ao denunciar problemas relativos à indústria da construção
e mercado imobiliário, este manifesto evidencia e confronta fragilidades arquitetónicas, urbanísticas e sociais associadas a estes conjuntos residenciais, a partir do exemplo do bairro
Märkisches Viertel (figura 171). Ao longo dos anos 70 e 80, bairros como este foram perdendo o valor e a reputação que tinham, deixando espaço para a sua degradação. Estes passaram
a ser considerados hotspots na Alemanha, ou seja, pontos socialmente problemáticos, onde a
pobreza se acumulava e a criminalidade foi despoletada168.

165 - Esta preocupação tornou-se ainda mais relevante em 1975, na sequência das reflexões no âmbito do Ano europeu da Protecção de Monumentos Históricos.
166 - Jascha Philipp Braun, op. cit., p.379.
167 - Esta discussão foi organizada pela comunidade académica da faculdade de arquitetura da TU Berlin, em cooperação com a Associação de Arquitetos e Engenheiros (Ordem), enquadrada pelo clima dos protestos académicos do
ano de 1968. Manifesto disponível em http://www.trend.infopartisan.net/trd1118/t10a1118.html.
168 - Johann Jessen, “Großsiedlungen - West”. In Hartmut Häußermann, “Großstadt. Soziologische Stichworte,
Opladen: Leske + Budrich”, p.104-114. Apud., Akira Proske, “Das Wohnen in Großwohnsiedlungen...”, Munique:
GRIN Verlag, 2001. Esta informação é também confirmada pelos retratos socialmente negativos destes bairros,
presentes em vários artigos publicados ao longo dos anos pelo Spiegel ou pelo Die Tageszeitung, como se pode
verificar, por exemplo, em https://taz.de/!329910&SuchRahmen=Print/, ou em https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-46477770.html.
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172 | Cronologia: impressão generalizada da população da RDA em relação aos Plattenbau (em cima) e aos edifícios tradicionais antigos, Altbau
(em baixo), nos anos anteriores e imediatamente seguintes à reunificação da Alemanha. Cronologia desenhada por uma funcionária da HOWOGE
(Karen), no decorrer de uma reunião/ entrevista.
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Do outro lado do Muro de Berlim (RDA), a situação social degradada não era, pelo contrário,
manifesta nos seus conjuntos residenciais. Se em tom de caricatura da RDA se poderá, de
certa forma, retratar um país empobrecido, que elegeu os bairros de rendas controladas como
modelo de alojamento idealizado para a população169, é preciso reconhecer que durante o
período de existência da RDA, eles não eram um foco de fenómeno de degradação social. No
entanto, a associação da habitação de rendas controladas à marginalidade, suportada não só
pelas experiências na ex-RFA, mas também por outras que extravasam as suas fronteiras, foi
gradualmente estendida aos bairros socialistas, e consequentemente, aos blocos Plattenbau.
Este novo enquadramento, marcado nomeadamente pela situação de desemprego acentuado
e de derrota política e económica culminou num desconforto geral relativamente ao lado
oriental da Alemanha e aos testemunhos que o representassem. Os Plattenbau foram, assim,
desassociados do seu conceito original - “a promessa da satisfação individual traduzida na
habitação acessível” - para serem atualizados no seu significado como um todo negativo,
indissociável do “fracasso da utopia do primeiro estado socialista na Alemanha”170.
Se por um lado, a falta de emprego obrigou os cidadãos a mudarem-se para o lado ocidental,
por outro, a aceção negativa em torno dos Plattenbau levou muitos cidadãos a procurar casa
no centro da cidade, onde a reabilitação dos edifícios antigos (Altbau) de habitação tinha
também sido iniciada nos anos 80 (figura 172). Estas duas tendências compuseram aquilo
que nesta dissertação é identificado como a “primeira onda de migração”, que prevaleceu
nos anos que se seguiram à queda do Muro de Berlim, gerando um impacto significativo na
demografia dos diversos bairros. O abandono progressivo dos blocos Plattenbau resultou
numa degradação dos bairros socialistas, que acabou por sustentar e alimentar a sua conotação negativa. Naturalmente, a falta de uso, o abandono e a desvalorização culminaram numa
série de decisões pobres e consequentes, com a destruição dos edifícios Plattenbau - bloco,
após bloco, eles foram parcialmente ou totalmente destruídos. Em Neu-Hohenschönhausen,
nenhum bloco Plattenbau residencial foi destruído, ainda que a hipótese de desmantelamento

169 - É, porém, necessário reter o facto de que nem metade da população da RDA chegou a viver em edifícios
Plattenbau. Daniel Hirsch, “Hybridisierung als Modus kultureller Aneignung? Der postmoderne Plattenbau in der
DDR als gesellschaftliches Kommunikat”, Berlim: UdK, Dissertação de Mestrado, 2012, p. 1.
170 - Ibidem, p. 31.
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173 | Plattenbau em Greifswalderstraße abandonado e vandalizado. Berlim, 2012.

174 | Demolição de uma Plattenbau residencial. 2016.
Stefan Sauer, Deutsche Presse Agentur.
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dos pisos superiores de alguns dos blocos tenha sido considerada171. Deu-se autorização, no
entanto, para a destruição de 12 infantários e 8 escolas. Nos dois dos três últimos bairros
socialistas, mencionados anteriormente - Marzahn e Hellersdorf - milhares de apartamentos
foram, no entanto, destruídos, bem como alguns blocos inteiros no centro da cidade (figuras
173 e 174).
Esta onda de destruições como resposta a um “novo problema da habitação” merece particular atenção. Naturalmente, consegue perceber-se a lógica por detrás da destruição de um objeto que não é utilizado, ou seja, considera-se que a manutenção do mesmo envolveria custos
que seriam desnecessários. No entanto, se por um lado, uma avaliação em retrospectiva da
relação histórica da Alemanha com o património herdado da RDA prova um certo desconforto com este período da história do país, e com os elementos que mantêm viva a memória do
mesmo172, por outro lado, a realidade atual do mercado imobiliário de Berlim173 prova a falta
de disponibilidade que existiu para considerar a integração de edifícios Plattenbau numa
solução urbana futura hipotética.
Em 2010, Neu-Hohenschönhausen registou, na sequência da primeira onda de migração
(pós reunificação), o número mais baixo de habitantes, com cerca de 53.400 habitantes. Contudo, a atratividade da cidade de Berlim e a exponencial entrada de cidadãos na cidade, quer
do resto do país, quer de fora, deu início ao processo de gentrificação que se tem igualmente
verificado noutras cidades da Europa. Neu-Hohenschönhausen entrou, assim, no mapa da
capital, como uma alternativa ao centro da cidade174 acessível apenas a uma parte da po-

171 - “As medidas de ação no setor da habitação devem considerar desde medidas de reconversão (plantas dos
fogos e respetivo mobiliário, instalação de elevadores/varandas) até à consideração da desconstrução dos pisos
superiores. A destruição de edifícios residenciais completos não esteve em momento algum em cima da mesa.”
“Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept Neu-Hohenschönhausen 2007” p. 9. Disponível em https://www.stadtentwicklung.berlin.de/staedtebau/foerderprogramme/nachhaltige-erneuerung/fileadmin/_migrated/content_uploads/
Fortschreibung_INSEK_Neu_Hohenschoehausen.pdf.
172 - No início do próximo capítulo, será feita uma abordagem breve ao tema do Património da RDA na Alemanha.
173 - Hoje, Berlim, a par com a maioria das cidades da Europa, é palco de uma bolha no mercado imobiliário, com
poucas capacidades de resposta à crescente procura de alojamento. “Ao longo da última década, os preços das casas duplicaram na capital alemã, que foi palco de uma rápida gentrificação, à medida que cada vez mais pessoas
rumaram à cidade, atraídas pelo grande mercado de trabalho.” Disponível em https://www.publico.pt/2020/01/30/
economia/noticia/berlim-aprova-congelamento-rendas-durante-cinco-anos-1902321.
174 - Para este efeito, considera-se o centro da cidade, à área delimitada pela nova linha Ringbahn.
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175 | Evolução da presença de antecedentes migratórios e proporção de estrangeiros entre 2007-2017
em Neu-Hohenschönhausen. Tabela.
Plano de Desenvolvimento Neu-Hohenschönhausen, 2019.
A quarta coluna, destacada a amarelo, mostra o crescimento (em percentagem) de pessoas com um
contexto de migração no bairro. A última mostra o crescimento da proporção destas pessoas (em percentagem) que são imigrantes.
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pulação. Os apartamentos vazios do bairro foram, desta forma, sendo ocupados por novos
inquilinos que não tiveram possibilidades de sobreviver à exploração imobiliária da cidade.
Ainda que apenas 60% das habitações do bairro sejam obrigadas a garantir rendas controladas, até ao momento, a larga maioria dos fogos continua a não concorrer com as rendas da
cidade, existindo, ainda, alguns apartamentos disponíveis e a preços acessíveis. Introduz-se,
assim, aquela que é designada nesta dissertação, como “segunda onda de migração”, ainda
em processo, que concentra no bairro um novo grupo de residentes com um poder monetário
mais baixo do que a média da população, insatisfeito na medida em que, consequentemente,
representam a primeira camada afetada pelo processo de gentrificação que tem vindo a caracterizar a cidade de Berlim.
“E mais frequentemente ouço de pessoas que vivem aqui que têm a sensação de que

a estrutura social está a deteriorar-se. Que cada vez mais pessoas que podem viver
noutro lugar se mudam e ficam as que não têm a possibilidade de viver noutro lugar.

Há a sensação de que já não se pode decidir por si próprio onde se quer viver. E, além
disso, há a sensação de que apenas as pessoas que foram expulsas das suas casas,
que talvez já não possam viver no centro da cidade, se mudam para cá.”175
Este grupo introduz no bairro, em considerável proporção, residentes desempregados, imigrantes e refugiados, ou seja, pessoas em situações económicas ou sociais frágeis, muitos
deles com um nível de educação também baixo. Por esse motivo, esta segunda onda de migração, que traz consigo circunstâncias mais delicadas, acaba por dar textura ao preconceito
ou cliché em torno dos Plattenbau já explicado, ao envolver aquela que poderá representar a
classe mais baixa da população.
“(...) no curso da transformação social radical e nos processos de reformulação cultural que seguiram a adesão da RDA à RFA, os Platte, enquanto símbolo da arquitetura oriental, foram antes [associados com] os excessos de violência de extrema

direita, o crime, o declínio da economia da Alemanha Leste e a mudança demográfica
associada ao mesmo, ou os estereótipos de uma nova classe inferior (...).”176

175 - Jolanda Todt, op. cit. p.76.
176 - Daniel Hirsch, op. cit. p. 1.
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176 | Indicadores do Índice de Monitorização do Desenvolvimento Urbano Social em Neu-Hohenschönhausen.
Plano de Desenvolvimento Neu-Hohenschönhausen, 2019.
Por ordem, as linhas da tabela dizem: Desempregado; Desemprego longa duração(?); Dependente da
segurança social; Dependente da segurança social com menos de 15 anos. Podemos ver que, em comparação com Berlim (últimas duas colunas), os números que dizem respeito ao bairro, destacados a
amarelo, são relativamente altos.
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Ainda que existam, certamente, conflitos177 entre e com os moradores do bairro Neu-Hohenschönhausen, é preciso sublinhar que este não é um bairro definido pelos seus problemas
sociais, ainda que, por arrasto, admite-se que possa ter adquirido a reputação. O maior problema neste bairro, que é um tópico comum a várias experiências de habitação coletiva, e que
é certamente maior do que Neu-Hohenschönhausen, advém da escala massiva do construído
e é instigado pela generalizada falta de interesse dos moradores que o habitam: o anonimato.
A falta de socialização - e de sítios onde a mesma aconteça - entre os moradores, e em particular, entre os vizinhos, resulta frequentemente num sentimento de desconfiança. Nos blocos,
onde não é criado espaço para o convívio e a conversa entre a vizinhança, deixa-se entranhar
o ceticismo e a insegurança. No entanto, em alguns Plattenbau e entre alguns moradores, a
proximidade ainda existe, sobrevivendo à diversidade das circunstâncias que caracterizam os
habitantes, ou ao passar do tempo e das gerações.
Por esse motivo, apesar da tendência generalizada para a apatia, os testemunhos encontrados
são diversos e contraditórios, reflexo das diferentes situações. Por um lado, encontrou-se moradores que, movidos pelo medo e desconfiança, evitam contactar com os vizinhos. “Podem
entrar e nunca mais de lá sair!”, avisou um casal em relação às visitas aos apartamentos178.
Por outro lado, assistiu-se a conversas entre vizinhos de varanda para varanda e verificou-se
que os moradores deixam, à confiança, frequentemente os seus sapatos e os brinquedos das
crianças espalhados pelas entradas das habitações. É também de realçar a divergência parcial

177 - Entre estes conflitos, destaca-se a convivência problemática entre imigrantes de diferentes origens, o vandalismo, nomeadamente nos acessos dos edifícios, e a presença de alguns focos de cultura Neo-Nazi. Aqui, o enquadramento político dos últimos anos, retrata também os conflitos sociais do bairro. Se, até hoje, existiu sempre uma tendência muito acentuada no concelho de Lichtenberg - concelho onde o bairro se insere - para votar no partido Links
(o partido mais à esquerda do parlamento), verificou-se nas últimas eleições legislativas, em 2016, um crescimento
acentuado (maior do que a média da cidade de Berlim) do partido AfD. Este partido é, em contraste com o Links,
o partido mais à direita do parlamento, e abraça políticas céticas em relação a imigrantes, a refugiados e à União
Europeia. Desta evolução política podemos constatar que, num bairro onde foram já edificados vários Campos de
Refugiados, começa a emergir uma polarização social que pode vir a ser problemática.
178 - Em conversa com um casal de moradores do complexo residencial em questão, o mesmo desaconselhava a
entrar nos apartamentos dos moradores para fazer entrevistas. A mulher, que morava noutro Plattenbau do mesmo
bairro, chegou mesmo a utilizar a expressão: “Podem entrar e nunca mais de lá sair!”. Mais tarde, já no âmbito do
tema dos espaços coletivos, realçou a falta de confiança e a insegurança que sentia, ao explicar que no seu Plattenbau
(bloco de 11 pisos), onde existem 3 salas de secar a roupa, com estendais, para um total de quase 100 fogos, não se
atreve a deixar as roupas dela, com medo que lhas roubem.
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177 | Indicadores de contexto do acompanhamento do desenvolvimento social urbano, em Neu-Hohenschönhausen.
Plano de Desenvolvimento Neu-Hohenschönhausen, 2019.
A segunda linha mostra, em percentagem, a proporção de famílias monoparentais a residir no bairro
que, em comparação com a média de Berlim, é bastante alta.
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de opiniões em torno da matéria social por parte das cooperativas de habitação com quem se
reuniu, a Neues Berlin e a HOWOGE. Se a primeira deu notícia de que existe a vontade e até
a necessidade por parte dos moradores de poderem usufruir de salas comuns, a segunda enfatizou a desligação e desconexão dos mesmos, relembrando as salas comuns existentes que
foram fechadas pela falta de uso179. Finalmente, nos livros de entrevistas “Ein mag Kaffee,
der andere Tee” e “Zingster Straße 25” encontrou-se experiências diversas, que evidenciam,
fundamentalmente, o grande vazio que separa os moradores mais antigos, nomeadamente os
Erstbezuger, dos novos moradores, parte da segunda onda de migrações.
“Com os jovens não se tem tanto contacto. É tudo muito anónimo nesta casa. É preciso ver que também há muita gente com pouco dinheiro. Esse é o problema. Estão

aqui a reabilitar a sociedade, e isto não é de modo algum uma depreciação da estratificação social. Mas é claro que há aqueles que têm interesses diferentes dos nossos,
e sobretudo aqueles que têm menos dinheiro, que talvez não puderam estudar e assim
por diante... Têm interesses diferentes.”180

As diferenças refletem-se, também, na cultura doméstica. Em 2007, no estudo “Integriertes
Stadtteilentwicklungskonzept Neu-Hohenschönhausen 2007”181 sobre o desenvolvimento do
concelho de Neu-Hohenschönhausen, era já mencionada uma “evolução demográfica” baseada numa tendência para a diminuição do “número de famílias” e, consequentemente, da
“procura de grandes apartamentos”, em detrimento de um “número crescente de agregados
familiares com 1 e 2 pessoas”182. Esta análise, ainda que tenha sido feita entre a primeira e a
segunda onda de migração, partilhando informação que está, portanto, desatualizada, chama
a atenção para a mutação temporal do conceito de família183, lançando por isso condições
para repensar as tipologias dos edifícios Plattenbau.

179 - Estas salas comuns não teriam, no entanto, qualquer tipo de função programática, nem de qualidade espacial:
localizadas na cave, sem qualquer luz natural, as antigas salas do lixo foram transformadas em salas comuns.
180 - Sonya Schönberger, op. cit. p. 31.
181 - “Conceito de desenvolvimento urbano integrado distrital”
182 - “Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept Neu-Hohenschönhausen 2007”, p.8. Disponível em https://www.
stadtentwicklung.berlin.de/staedtebau/foerderprogramme/nachhaltige-erneuerung/fileadmin/_migrated/content_
uploads/Fortschreibung_INSEK_Neu_Hohenschoehausen.pdf.
183 - Note-se, por exemplo, que não só o divórcio não era uma realidade comum no período da RDA, como as
famílias formavam-se bastante mais cedo do que hoje.
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178 | Convívio de moradores durante o regime da RDA. Neu-Hohenschönhausen, anos 80.
Arquivo do Museu Heimat.
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O transformar de uma cultura ao longo do tempo, as alterações dos valores e exigências entre
gerações, é, justamente, a motivação para a reflexão que esta dissertação pretende abordar.
Esta preocupação partiu, no entanto, da atenção dada em especial ao primeiro grupo de moradores do bairro, os Erstbezuger. Ao manterem-se alheados a qualquer onda de migração, e
continuarem a viver, portanto, no bairro, são eles, a par da arquitetura, o verdadeiro testemunho
do seu desenvolvimento ao longo dos últimos 30 anos.
“Gostamos de viver aqui em casa, mas naquela altura [há dez anos atras] era um
pouco melhor, mais agradável, penso eu. (...) Talvez seja por causa dos recém-chegados, eu diria que essa é a minha tese sobre o assunto.”184
Estes moradores reconhecem o desaparecimento de um contexto dominante socialista enquanto desencadeador principal da transformação social, e falam, com certa nostalgia, das
relações e dos hábitos que se perderam com ela. A história deste bairro e do edificado é a
história pessoal desta primeira geração, parte da sua identidade. A permanência destes moradores em Neu-Hohenschönhausen levantou algumas questões que surgiram numa primeira
fase desta dissertação, baseada na leitura de entrevistas, bem como na visita a diversos blocos
Plattenbau do bairro. Como ficou esclarecido ao longo desta investigação, os Plattenbau não
foram, na sua maioria, pensados para o envelhecimento dos seus moradores: a construção em
meios pisos e a falta de elevadores, ou os desníveis de acesso às casas de banho e às varandas, são alguns obstáculos que obrigaram e continuam a obrigar determinados residentes a
mudarem-se para outros apartamentos, mais práticos e confortáveis185. Esta imposição levou
a que muitos deles se separassem, em várias situações, da última ligação que tinham a um
passado - o seu passado - que se dissolveu, que desapareceu. O especial enfoque no tema da
permanência destas pessoas no bairro e nas respetivas preocupações que possam ter surgido
ao longo das suas vivências despertou, precisamente, a atenção deste trabalho para a problemática central da dissertação, a ser abordada e desenvolvida no próximo capítulo:
- a desatualização dos Plattenbau e o seu processo de aggiornamento.

184 - Sonya Schönberger, op. cit. p. 9.
185 - Note-se, por exemplo, que os residentes da RDA que tinham alguma debilidade física e estavam, por exemplo,
condicionados a uma cadeira de rodas, eram destinados aos Plattenbau arranha-céus, que garantiam acessibilidade
desde o nível da rua.
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179 | (capa) O espaço de quase todos. Desenho da autora, 2017.
A montagem que abre o capítulo da intervenção foi feita no decorrer de uma investigação

desenvolvida na cadeira de projeto do Mestrado de Urban Design, no âmbito do intercâmbio
(Erasmus) que teve lugar na Technische Universität Berlin, no ano 2017/2018. Ela
corresponde, por isso, ao primeiro contacto com o bairro Neu-Hohenschönhausen, e pretende
ser uma caricatura da transformação da arquitetura do bairro em coerência com a metamorfose

social que se verificou nos últimos anos, provocando uma reflexão em torno dos conceitos

público, privado e coletivo. É importante destacar, porém, que a montagem foca-se e retrata
um conjunto de edifícios diferentes do objeto de intervenção, na sua arquitetura e na sua
apropriação.
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A proposta de projeto desta dissertação surge no culminar de uma investigação que procura
ultrapassar a distância entre a radicalização arquitetónica e ideológica do bairro Neu-Hohenschönhausen e um conjunto de valores e exigências concretas contemporâneas.
Nesse sentido, este capítulo pretende, portanto, representar um contributo para a integração
natural e inclusiva de Neu-Hohenschönhausen e dos seus Plattenbau na paisagem urbana
de Berlim. É com esse fim que se sente a necessidade de arguir e desmontar uma conotação
negativa em torno deste edificado e, de forma geral, do edificado que remete ao período de
existência da RDA, criando o espaço necessário para o reconhecimento do valor que eles
possam ter.
Este é, precisamente, o primeiro passo de qualquer intervenção numa preexistência, e em especial desta, cuja proposta pretende contrariar uma memória manchada reinterpretando a sua
arquitetura e contextualizando-a. A proposta de projeto, que visa em primeiro lugar responder
a necessidades práticas dos moradores do complexo residencial, acaba por comprovar, precisamente, a capacidade deste edificado de ultrapassar a sua própria condição, e de se adaptar
a novas exigências necessárias e inevitáveis.

3.1. A Alemanha e o património
A desvalorização do bairro Neu-Hohenschönhausen e dos seus Plattenbau explicada no

capítulo anterior não deverá ser, num contexto mais abrangente, surpreendente. Ainda que
apresentadas as circunstâncias que levaram ao preconceito e à aceção geral negativa da ar-

quitetura socialista, a verdade é que, historicamente, as experiências ligadas a assentamentos
urbanos de grandes escalas, isto é, a Großsiedlungen, na generalidade, falharam, sendo maioritariamente associadas ao insucesso social, cultural e económico. Se a alguns destes bairros

une o destino inevitável e fatal da sua demolição, como por exemplo, o bairro moderno
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180 | Cité du Lignon. Genebra. Fotografia.
Arquivo de Plante et Portier architectes, Genève, M. Siebold.

181 | Cité du Lignon. Genebra. Fotografia.
Arquivo de Plante et Portier architectes, Genève, Alusuisse.

182 | Torre de Bois-le-Prêtre, antes da intervenção. 183 | Torre de Bois-le-Prêtre, depois da intervenção. Paris,
Paris, 1990.
2011.
Druot, Lacaton & Vassal.
David Boureau.

184 | Bairro do Contumil, antes da intervenção. 185 | Bairro do Contumil, depois da intervenção. Porto, 2012.
Porto, 2012.
http://www.nunovalentim.com/reabilitacao-do-bairro-de-conNuno Abrantes; F.B. Alves; V. Abrantes; “The City tumil/
of Porto and the Public Housing: Learning with
Design Practice”.
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Pruitt–Igo, nos Estados Unidos da América, ou o bairro do Aleixo, no Porto, fica a certeza de
que existem, hoje, cada vez menos casos destes. Em alternativa, a má reputação deste tipo de

bairros, que chama a atenção da sociedade, ao simbolizarem uma racha profunda social na

iniciativa política - quer por questões de integração, drogas, violência, racismo, entre outros
-, e que está inevitavelmente associada a uma imagem negativa da sua arquitetura, tem sido

abordada de outras formas nos mais variados sítios. Uma política positiva e construtiva adotada para a regeneração de outros bairros tem sido, noutros exemplos, verificada.

Em Genebra, a estratégia de preservação da Cité du Lignon186, delineada pelos arquitetos

Franz Graf e Giulia Marino, sintetiza três conceitos que regem a investigação extensamente
documentada: património, energia e economia187. A solução encontrada permitiu a introdução

de novos materiais, que visam melhorar as condições de conforto e os consumos energéticos
do conjunto edificado, sem afastar o edifício da sua expressão original (figuras 180 e 181).

Em Paris, o escritório de arquitetos Lacaton&Vassal, em colaboração com o arquiteto Fredéric Druot, adotou uma abordagem totalmente diferente na torre de Bois-le-Prêtre, ao sugerir
uma transformação completa do edificado. Na base da intervenção está o conceito de “luxo”

ou “ainda mais luxuoso”, que não resulta de uma estimulação do preexistente, mas que parte
da sua “reanimação” e da exploração do seu “potencial negligenciado”188 (figuras 182 e
183). Mais perto, no Porto, o arquiteto Nuno Valentim Lopes conseguiu uma síntese destas
duas intervenções na reabilitação do bairro do Contumil. Ainda que tenham sido introduzidos

novos elementos - tais como as próteses apostas às janelas das cozinhas, que vieram a formalizar os estendais anteriores improvisados pelos próprios moradores -, a fachada original foi,
na sua composição, respeitada (figuras 184 e 185).

Por fim, na Alemanha, e no contexto particular dos Plattenbau, a maioria das intervenções
são encomendadas pelas empresas e cooperativas de habitação que os gerem, e resumem-se,
de forma geral, à reabilitação da fachada e da cobertura (o “envelope”189 do edifício), de

forma a garantir um maior conforto térmico. Verifica-se que a larga maioria das reabilitações

das fachadas dos Plattenbau em Berlim resume-se à aplicação de um sistema de ETICS ou

186 - Apesar da excecionalidade deste caso, no mapa curto de referências invocadas, uma vez que desfruta da proteção da UNESCO, ele é relevante na sua condição exemplar de projeto de reabilitação e restauro, bem como pela
investigação desenvolvida em torno da sua intervenção.
187 - Franz Graf, Giulia Marino, “La Cité du Lignon 1963-1971. Etude architecturale et stratégies d’intervention”, Lausanne: Infolio, 2013, p.12-15.
188 - Anne Lacaton, Jean-Philippe Vassal, Frederic Druot, “Plus: La vivienda colectiva. Territorio de excepción” Barcelona: Editorial Gustavo Gil, SL, edição para Kindle, 2007, p. 51.
189 - Expressão adotada do livro “La Cité du Lignon 1963-1971. Etude architecturale et stratégies d’intervention”,
de Franz Graf e Giulia Marino.
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186 | Fachadas reabilitadas de blocos Plattenbau WBS 70 11. Sistema de fachada ventilada.
Neu-Hohenschönhausen, 2019.
Fotografias da autora.

187 | Fachada reabilitada de bloco Plattenbau WBS 70 11. Sistema de fachada etics. Berlim, 2020.
Fotografias da autora.

188 | Gustavo Haus, Gustavo-Haus Franz-Jacob-Str..
Berlim, 2012. Fotografia.
Botulph.
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de fachada ventilada190 aposto à fachada preexistente, e à eventual conversão das varandas

em “marquises” (figuras 186 e 187). Neste exercício repetitivo e monótono, destaca-se a

reabilitação da Gustavo Haus (figura 188) que, ainda que tenha adotado também o sistema

ETICS, foi posteriormente coberta por uma pintura do artista Gustavo Peñalver Vico, resultando, de certa forma, numa camuflagem do próprio edifício, que passa hoje despercebido
enquanto Plattenbau, para se assumir como obra de arte. Este edifício é, por este motivo, um
dos edifícios mais populares da antiga Alemanha de Leste.

A questão da preservação dos Plattenbau continua a ser um tópico atual e pertinente na Alemanha, passando, em primeiro lugar, pela valorização deste tipo de edificado, encarando a

sua existência como um desafio, e não como um problema. Se, por um lado, esta necessidade
pode parecer lógica, face à carência atual de alojamento na cidade de Berlim, por outro lado,
a conotação corrente destes blocos residenciais e a lembrança da onda de destruições dos

mesmos não deixa de sustentar uma relação desconfortável da Alemanha com o período histórico do país correspondente ao regime socialista (RDA), e com os elementos que mantêm
viva a memória do mesmo, ou seja, com a sua herança, onde Neu-Hohenschönhausen e o

objeto de intervenção se reveem. Para tornar possível uma identificação de valores no edifi-

cado relacionado com a Alemanha Oriental, nomeadamente nos Plattenbau, que ultrapasse

a relação de interesse e contrarie a aceção tendencialmente negativa, é necessária, antes de
mais, uma aproximação crítica à narrativa histórica em torno do património que tem vindo a
ser traçada no país191.

“Na mesma medida em que a vida quotidiana mudou - muitas vezes dramaticamen-

te e no mais curto espaço de tempo possível - a arte e a cultura também mudaram.
Desenvolveu-se a ideia de uma «identidade RDA», que teve de ser salva da ofensiva
da sociedade de consumo ocidental(...) Surgiu um desejo de preservar a atitude da
Alemanha de Leste em relação à vida(...)”192

190 - Estes dois sistemas de fachada estão registados como as duas soluções standard que guiaram as reabilitações
das fachadas encomendadas pela HOWOGE, não só no bairro inteiro de Neu-Hohenschönhausen, como noutros.
191 - “É importante que o conhecimento crítico e evolutivo do fenómeno [históricopatrimonial] esteja presente nas
intervenções dos nossos dias, a par da sabedoria e do bom-senso, para que a história não nos venha julgar severamente.” Maria João Baptista Neto “Memória, Propaganda e Poder: O Restauro dos Monumentos Nacionais
(1929-1960)”, Porto: FAUP, 2001, p. 55. Apud., Nuno Valentim Lopes, op. cit. p. 18.
192 - Bundeszentrale für politische Bildung, https://www.bpb.de/geschichte/deutsche-einheit/deutsche-teilung-deutsche-einheit/43787/probleme-der-inneren-einigung?p=3.
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189 | Palácio da República. Berlim, 1986. Fotografia.
Bundesarchiv Bild 183-1986-0424-304.

190 | Ministério dos Negócios Estranheiros. Berlim, 1988. Fotografia.
Imago.
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Ao longo do último século, a Alemanha viveu períodos históricos complicados e controversos
- as duas Guerras Mundiais, o Terceiro Reich193, a Guerra Fria e consecutiva polarização do

país -, desenvolvendo, com o tempo, uma reação e uma relação complexa e sensível com os
mesmos. Não é segredo, por exemplo, o tabu existente em torno da exibição da bandeira ale-

mã - isto é, da Bundesrepublik Deutschland -, um gesto patriota que, aparentemente seria algo
perfeitamente inocente, mas que traz um desconforto geral no contexto social alemão194. Esta

relação que a Alemanha estabelece com a sua história, com o seu passado, com a sua própria

identidade, reflete-se, inevitavelmente, numa relação, de certa forma, complexada com a arqui-

tetura herdada, isto é, com o seu património arquitetónico. A inquietação em torno do processo
de reconhecimento de valores patrimoniais em certos objetos mais “desconfortáveis”195, tais

como os monumentos herdados do Drittes Reich ou mesmo da RDA, foi sempre mais ou me-

nos tangível, destacando-se através de algumas intervenções polémicas. Foi exemplo disso a
demolição do Palácio da República, em Berlim, construído no período da RDA, para dar lugar
à reconstrução do Palácio de Berlim do antigo Rei da Prússia, um monumento que ocupava

anteriormente o mesmo terreno. Esta situação refletiu, pois, a sobreposição de uma ideologia
política controversa ao valor de testemunho histórico e cultural do objeto196 (figura 189). Este

não foi, no entanto, o primeiro monumento de Berlim, construído na RDA, demolido para pri-

vilegiar um passado anterior, romantizado e universalmente apreciado. Também em 1990, o
Ministério dos Negócios Estrangeiros (da RDA) foi substituído pela Bauakademie (Academia
das Artes) original do arquiteto Karl-Friedrich-Schinkel, de 1836 (figura 190).

193 - Tradução: Terceiro Reino. Designação utilizada para fazer referência ao período da Alemanha nacional-socialista (1933-1945).
194 - Exibir a bandeira nacional simboliza, de forma geral, um gesto de patriotismo, de orgulho. Ao reconhecer um
percurso histórico associado à reinvidicação nacionalista, à supremacia da própria nação, este gesto é interpretado,
por muitos, como inadequado, preferindo uma postura mais modesta e discreta.
195 - Portal DenkmalPraxisModerne, Fundação Wüstenrot, https://denkmalpraxismoderne.de/denkmalpflege-in-deutschland/.
196 - “Para permitir a reconstrução do Palácio da Cidade de Berlim [Palácio do rei da Prússia], que foi demolido
pela RDA em 1950 por razões ideológicas, na sequência da aprovação de uma resolução pelo parlamento alemão,
o Palácio da República da RDA, que foi construído entre 1973-1076 no mesmo terreno, será destruído, também por
motivos ideológicos. A razão por detrás desta demolição não é, claramente, o facto de não ser possível encontrar
novas funções para o Palácio, sendo que as centenas de eventos culturais organizados no edifício nos últimos anos
no contexto da iniciativa aplaudida «Zwischenpalastnutzung» provam que o oposto é, de facto, verdade. O que incomoda os defensores políticos da demolição do presente, em favor de uma reconstrução regressiva, é a qualidade
simbólica deste edifício. Eles vêm o edifício apenas como uma representação arquitetónica da extinta RDA e são
incapazes de compreender que o edifício por si e o seu potencial pode ser explorado para responder a uma nova
utilização contemporânea. Erguido como um projeto-modelo de um estado anti-democrático, para algumas pessoas, este edifício parece estar permanentemente manchado com o aroma ideológico daqueles que o construíram e
deve, portanto, segundo eles, expirar na pira da história arquitetónica.” Ilka & Andreas Ruby. In Anne Lacaton,
Jean-Philippe Vassal, Frederic Druot Territorio, op. cit. p. 12.
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191 | Superstudio, Salvataggi di centri storici italiani (Italia vostra), Florence, 1972.
C. Toraldo di Francia.
BR: What about this image that you did of Florence, where the historical centre is completely flooded?
AN: That one was part of a series of images about Florence and Venice etc… They were jokes about
restoration, ICOMOS, etc. We said that, if you really want to restore the situation, why just restore to
the 19th Century? Why not restore the Renaissance situation? If you do that, why not the Medieval
situation? In fact, why don’t you go back to the Roman situation? And if you go back that far, why
don’t you go back to the Pleistocene situation? In the Pleistocene situation Florence was a lake! And
we figured out what the level of the lake was. We said ‘it’s really easy, we can do it. We have to dam the
Arno river in a certain place. Leonardo did a study that showed it could be done’. So we would dam the
Arno river, and Florence would be a submerged city, which would be perfect for tourism. They could
see the city by submarine instead of by bus!
https://st-ar.nl/deadly-serious-–-interview-with-adolfo-natalini/.
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A demolição destes dois edifícios põe em evidência, não só a dificuldade dos políticos e até

da própria sociedade em integrar um produto arquitetónico de um período histórico-político

sensível na presente realidade, isto é, na cidade contemporânea, como também a desconsideração da arquitetura recente do pós-guerra num enquadramento histórico pitoresco, apelador
das massas, como seriam os centros das cidades197. A falta de consagração destes edifícios

na memória pictórica da história da cidade deve-se ao facto de que, de forma geral, os obje-

tos arquitetónicos mais recentes - por exemplo, do contexto pós-guerra - “são rapidamente
considerados desatualizados e, devido à sua contemporaneidade, igualmente considerados
quotidianos”198 e 199.

Esta descrição estende-se facilmente aos Plattenbau, onde a estética fria resultante do acaba-

mento em betão, a presença saturada do edificado e a função não-excecional (residencial) que
o mesmo abriga resulta numa camuflagem de valores da arquitetura da habitação socialista.

Esta incapacidade (de transparecer os seus valores) aliada à simbologia política e socialmente
negativa que os Plattenbau carregam, resultou num tratamento negligente generalizado deste
edificado. Assim, como foi descrito já nesta dissertação, durante vários anos, a demolição
destes blocos foi a resposta universal que a Alemanha unificada encontrou para resolver o
novo problema da habitação - ao desfazerem-se dos “blocos residenciais monótonos e pouco

apreciados”200, de qualidade arquitetónica mais ou menos questionável, desfizeram-se parale-

197 - É de especial interesse a provocação de Dieter Hoffmann-Axthelm, que, à pergunta “O que constitui um
valor patrimonial de um edifício?”, respondeu: “O que não move os corações - para que deve ser salvo?”. “O
arquiteto-teórico considera que a arquitetura industrial, os edifícios do Nacional Socialismo, da RDA, bem como
da era moderna clássica não merecem ser preservados, por não serem bonitos. (...) A sua publicação foi ocasião
para um amplo debate sobre a proteção de edifícios e monumentos históricos(...)” Georg Giebeler, [et al.], “Atlas
Sanierung. Instandhaltung, Umbau, Ergänzung”, Munique: Birkhäuser, da série, “Atlas Detail”, 2008, p.76.
198 - Portal DenkmalPraxisModerne, Fundação Wüstenrot, https://denkmalpraxismoderne.de/herausforderung-nachkriegsarchitektur/.
199 - Num paralelismo com o ensaio “O Culto Moderno dos Monumentos”, de Alöis Riegl, pode afirmar-se que,
se por um lado o “valor de novidade” dos objetos da RDA - sejam eles cívicos ou residenciais - terá sido já ultrapassado, por outro lado, é também difícil de reconhecer-lhes “valores de antiguidade”, não só pela falta de distanciamento histórico como pela familiaridade com o estilo arquitetónico. É pela aparente ausência destes valores, os
valores que, segundo o autor, “acedem” e “agradam” mais facilmente as massas, que a valorização deste edificado
é constantemente negligenciada. Alöis Riegl, “The Modern Cult of Monuments: Its Essence and Its Development”.
In Nicholas Stanley-Price, [et al.], “Historical and philosophical issues in the conservation of cultural heritage”
Los Angeles: Getty Conservation Institute, 1996, p. 69-83.
200 - Daniel Hirsch, op. cit. p. 1.
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192 | Quatro “reencarnações” do Reichstag ao longo de cem anos. OMA, painel da exposição “‘CRONOCAOS”,
na Bienal de Veneza de 2010.
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lamente, de uma forma consciente ou inconsciente, da herança deixada por uma sociedade que
marcava mais um período delicado na história do país201.

No entanto, a experiência com a destruição do Muro de Berlim chama a atenção para o risco

de encarar a ideologia como motor de decisão, levando, no caso, à decisão de destruir aquele
que é, não só um testemunho da Guerra Fria, como um testemunho do seu fim202. Por outro

lado, o julgamento feito sobre a qualidade de um edifício poderá “dizer tanto sobre o objeto

como sobre a entidade que julga”, ao ser indissociável do “seu tempo”203, provando a sub-

jetividade do mesmo. Deste modo, Ilka e Andreas Ruby alertam para a necessidade de uma
aproximação cuidada aos “juízos de valor sobre a qualidade do passado cultural recente”.

“Onde nada podemos encontrar de valor na arquitetura de uma determinada época, isto não
nos permite negar o seu direito a existir”204.

Admitir a existência do edificado Plattenbau como parte da cultura da Alemanha permite
encará-lo com a objetividade e pertinência necessárias à interpretação do desafio que este
representa. É este o momento em que as perguntas em torno da herança que o passado deixa,
ou, por outras palavras, do património, surgem - na hora de encarar um objeto que ultrapassa
a nossa existência: qual o valor do objeto; o que pode ser considerado “de valor”; porquê des-

truir ou, pelo contrário, porquê preservar; ou o que destruir ou, pelo contrário, o que preservar.
Se estas questões são quase sempre intrínsecas ao processo interventivo que abrange o edificado excecional da cidade, ou seja, aos monumentos, em edificado corrente a reflexão em
torno do assunto passa frequentemente despercebida. Também por esse motivo, até recente-

201 - “(...) os Platte não são apenas uma «parte elementar da memória da RDA», mas tornaram-se postumamente
o «verdadeiro sinal da vida da RDA» por excelência” Robert Liebscher, “Wohnen für alle. Eine Kulturgeschichte
des Plattenbaus” Berlim: Vergangenheitsverlag, 2009, p. 11; Stefan Wolle, “Die heile Welt der Diktatur. alltag und
Herrschaft in der DDR 1971-1989” Bona: Bundeszentrale für politische Bildung, 1999, p. 187. Apud., Daniel Hirsch,
op. cit. p. 1.
202 - “Sob o mote «O Muro tem que ir!», o Outono alemão lançou o ataque mais espetacular (...) sobre o grande
muro do período pós-guerra. (...) Desde então, dos poucos segmentos restantes, são principalmente os segmentos
atrativamente pintados que têm servido como um marco mundial para a superação final da Guerra Fria (...) Nem
cinco anos mais tarde, porém, o consenso de demolição mal sobrevivia. Os decisores políticos foram confrontados
com acusações da perda quase completa do construído anteriormente depreciado - não só por causa do seu, agora,
reconhecido valor testemunhal global, mas também devido ao seu potencial turístico desperdiçado. O seu valor
como monumento e local de recordação é, hoje, indiscutível.” Portal DenkmalPraxisModerne, Fundação Wüstenrot,
https://denkmalpraxismoderne.de/herausforderung-nachkriegsarchitektur/.
203 - Ilka & Andreas Ruby. In Anne Lacaton, Jean-Philippe Vassal, Frederic Druot, op. cit. p. 15.
204 - Ibidem.
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193 | Cronologia demonstrativa da expansão do domínio de Património Cultural. OMA, painel da exposição “‘CRONOCAOS”, na Bienal de Veneza
de 2010.
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mente, os Plattenbau não eram observados à margem de uma potencial valorização patrimonial, o que permitiu e acelerou a onda de destruições do início do século.

Importa perceber que o exercício de ponderação de valores patrimoniais, em qualquer tipo

de edificado, mas especialmente em edificado corrente, é um exercício complexo e delicado,

que depende de caso para caso. A evolução do conceito de património ao longo do tempo
pressupõe, inevitavelmente, uma certa instabilidade e falta de definição, que arrasta consigo
conceitos como “património urbano”, onde se inscreve o edificado corrente com valores

patrimoniais, ou seja, o objeto da presente tese de dissertação. Esta delimitação imperfeita
em torno do tema resulta de um percurso enriquecido pelos diversos contributos e reflexões
ao longo do tempo que, apesar de parecerem, por vezes, ser contraditórios, devem ser “avaliados nas circunstâncias em que foram criados e somados na sua positividade”205.

Ainda que não seja pretensão desta dissertação fazer a síntese frequentemente apresentada
em torno do conceito de património, que é, por si só, indispensável para a construção de uma
consciência crítica em torno de qualquer edificado preexistente, procurar-se-á, ainda assim,
enunciar, de forma breve, alguns autores e cartas que se destacaram no processo de extensão

do conceito de património ao edificado corrente. É, para este processo, de maior importância
o momento de “adjetivação da cidade como património (…)”, uma transição histórica inicia-

da com a Revolução Industrial: “quando começa o sonho da cidade moderna, revaloriza-se
a cidade que irá desaparecer, a cidade antiga…”206.

Desde a 1ª Comissão dos Monumentos Históricos, em 1837, até ao fim da Primeira Guerra

Mundial, a lista de monumentos inventariados pela mesma multiplicou-se. Ainda que os
mesmos tivessem mantido um “carácter erudito (arqueológico e histórico)”207, foi ao longo

deste período que o “domínio patrimonial deixou de estar limitado aos edifícios individuais”, compreendendo assim “os conjuntos edificados e o tecido urbano: quarteirões e bair-

ros urbanos, aldeias, cidades inteiras e mesmo conjuntos de cidades, como o demonstra «a
lista» do Património Mundial estabelecida pela Unesco”208.

Para este processo, contribuiram, por exemplo, J. Ruskin e, mais tarde, W. Morris, ao destacar “o papel das arquiteturas anónimas e vernáculas que, ao longo de gerações, construíram
205 - M. J. Baptista Neto op. cit. p. 55. Apud., Nuno Valentim Lopes, op. cit. p. 18.
206 - José Aguiar, “Reabilitação ou fraude”. In “Revista Património”, Lisboa: DGPC, Revista nº2, Nov. 2014, p. 56.
Apud. Nuno Valentim Lopes, op. cit. p. 13.
207 - Nuno Valentim Lopes, op. cit. p. 13.
208 - Françoise Choay, “Alegoria do Património”, Lisboa: Edições 70, 3ª Ed., 2008, p.12-13. Apud., Nuno Valentim Lopes, op. cit. p. 13.
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194 | Expansão do domínio de Património Cultural. OMA, painel da exposição “‘CRONOCAOS”, na Bienal de Veneza de 2010.
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a arquitetura da cidade (e do campo), ampliando, de forma decisiva, o conteúdo tipológico
do próprio conceito de monumento”209, cujos ideias foram, mais tarde, recuperados na Carta

de Veneza de 1964.

“A noção de monumento histórico engloba a criação arquitetónica isolada bem como
o sítio rural ou urbano que testemunhe uma civilização em particular, uma evolução significativa ou um acontecimento histórico. Esta noção estende-se, não só às
grandes criações, mas também às obras modestas que adquiriram, com o tempo, um
significado cultural.”210

Também a pertinência de Gustavo Giovannoni deve ser aqui destacada, ao enquadrar o conceito de “património urbano” “dentro de uma teoria urbanística ao mesmo tempo «integradora» e contemporânea”211. A consideração da arquitetura menor como um “novo tipo de

«monumento coletivo», que deveria beneficiar também das “leis de proteção e [de] critérios
similares aos já existentes para os monumentos”212 foi transposta para a primeira Carta de
Atenas do Restauro, em 1931.

“Não se trata mais (…) de atribuir, ou não, um valor de monumento a um edifício e

de aplicar as medidas de estudo e de conservação apenas às obras mais importantes e
mais belas; também as obras secundárias devem beneficiar desses privilégios, quando apresentem interesse, tanto em razão de seu carácter coletivo ou das suas relações

com edifícios mais grandiosos, quanto pelos testemunhos que elas nos trazem da
arquitetura corrente de diversas épocas.”213

Por fim, refira-se a Carta Europeia do Património Arquitetónico de 1975, onde foi “reconhecido o valor cultural dos edifícios integrados em cidades, vilas e aldeias, e se desenvolve o

209 - José Aguiar, op. cit. p. 58. Apud., Nuno Valentim Lopes, op. cit. p. 13.
210 - Carta de Veneza sobre a Conservação e o Restauro de Monumentos e Sítios, 1964, art.º 1o.
211 - José Aguiar, op. cit., p. 58. Apud., Nuno Valentim Lopes, op. cit. p. 14.
212 -“Para Giovannoni a arquitetura menor, consistia, no seu conjunto, num novo tipo de «monumento» coletivo:
uma cidade com valor histórico e artístico, definida pela sua arquitetura, estrutura, morfologia, paisagem e imagem
urbanas, as quais deveriam ser sujeitas a leis de proteção e a critérios de restauro similares aos já existentes para
os monumentos, mas beneficiada para permitir usos atualizados (e aqui antecipa o conceito moderno de reabilitação).” Ibidem p. 15.
213 - Gustavo Giovannoni, “La restauration des monuments en Italie in Aa.Vv., La Conférence d’Athènes. Sur la
conservation artistique et historique des monuments”, Paris: Éditions du Linteau, 2012, p. 53. Apud., Nuno Valentim Lopes, op. cit. 15.
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195 | Edifício residencial Plattenbau, classificado Património Mundial da UNESCO. Rostock, 2019.
Fotografia.
DomusImages.
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conceito de conservação integrada (articulando valores patrimoniais, sociais e urbanos)”214.
Se estes diversos autores e cartas contribuíram para a inclusão do edificado corrente no dis-

curso em torno do património, na base da discussão e da intervenção estará sempre, como

já foi enunciado no início deste subcapítulo, a identificação do valor no objeto preexistente
- neste caso, nos Plattenbau.

É Aloïs Riegl que “estabelece no início do séc. XX a base da reflexão contemporânea sobre
a identificação do valor da obra arquitetónica em «O Culto Moderno dos Monumentos»”215.

Da consideração de diferentes valores, que validam diversos objetos e motivam opostas intervenções, destaca-se, pela pertinência para a presente dissertação, a consideração de “que
a noção de monumento (ou de valor) e sua necessidade de proteção é extensiva à obra com

valores de memória (como o valor histórico/ artístico) e/ou valores de atualidade (como o
valor de uso)”216. Adotando o raciocínio do Professor Doutor Nuno Valentim, exposto na

sua tese de doutoramento, cuja lógica fundamentou de forma pertinente o desenvolvimento
deste subcapítulo, o objeto de estudo desta dissertação - edificado corrente onde são identifi-

cados valores - poderá, então, inserir-se na categoria de “monumento não-intencional”, isto

é, obras sem o “fito determinado de conservar sempre presentes e vivos na consciência das
gerações seguintes feitos ou destinos humanos particulares”217.

Hoje em dia, encontra-se, de facto, alguns edifícios Plattenbau inventariados na longa lista

do Património Mundial da UNESCO. Estes foram selecionados com base no seu carácter
pioneiro, ou em características arquitetónicas, artísticas ou urbanísticas particulares (figura
195). Esta inversão - da demolição à preservação - adveio da atenção particular e cuidada que
as entidades responsáveis têm procurado dar à arquitetura pós-guerra, ao longo dos últimos
anos.

“Romper com o passado não significa nem abolir a sua memória, nem destruir os
seus monumentos, mas conservar uns e outros num movimento dialético que, simul-

taneamente, assume e ultrapassa o seu significado histórico original, ao integrá-lo
num novo estrato semântico. Kersaint evoca «esses lugares célebres que, ao recor-

darem-nos que nem sempre fomos livres, realçam ainda aos nossos olhos o preço da
liberdade»”218

214 - Nuno Valentim Lopes, op. cit. p.16.
215 - Nuno Valentim Lopes, op. cit. p.18 e 19.
216 - Ibidem, p. 19.
217 - Aloïs Riegl, “O Culto Moderno dos Monumentos”, Lisboa: Edições 70, 2013, tradução para português, p. 9.
Apud Nuno Valentim Lopes, op. cit. p. 19.
218 - Françoise Choay, op. cit. p.117.
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196 | Janela com caixilho original, num lar de 197 | Sala de estar num apartamento visitado, já com os novos caixiidosos Plattenbau. Neu-Hohenschönhausen, lhos. Neu-Hohenschönhausen, 2020.
2020.
Fotografia da autora.
Fotografia da autora.

198 | Jardins privados no rés-do-chão. Neu-Hohenschönhausen, 2020.
Fotografia da autora.
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199 | Acessos aos jardins privados no rés-do-chão. Neu-Hohenschönhausen, 2020.
Fotografia da autora.

A demolição dos diversos monumentos e das centenas de Plattenbau representou, assim,

uma ameaça à identidade da Alemanha Oriental - e, por afinidade, à identidade da Alemanha
reunificada219, ao apagar parte da sua memória. A discussão aberta e fluída em torno do patri-

mónio e do valor patrimonial permitiu, no entanto, a criação de uma categoria de “edificado
corrente com valores patrimoniais”220, onde se considera que o objeto desta dissertação se

insere. Ainda que o objeto de estudo não esteja classificado como património, nem a presente
dissertação pretende induzir isso, a valorização deste edificado, que ultrapassa nomeada-

mente a aceção geral negativa do mesmo, permite e incentiva, consequentemente, a uma
intervenção positiva e construtiva sobre o mesmo.

3.2. Intervenções até 2020
A vontade de intervir no edificado, de dar-lhe continuidade, de trabalhá-lo e de melhorá-lo,
enquadra-se num percurso de alterações já exercidas, que a proposta desta dissertação pretende complementar. Serão, para isso, aqui sintetizadas, cronologicamente, com os dados

disponíveis221, as várias camadas do processo. Não compete a esta dissertação fazer juízos de

valor sobre o resultado das mesmas, uma vez que reconhece a sua importância; procurar-se-á,
no entanto, posteriormente, no exercício de projeto, partir destas mesmas alterações, aceitando-as e corrigindo-as, quando se considerar necessário.

Assim, a primeira intervenção verificada neste complexo residencial teve lugar apenas 6/ 7
anos após a conclusão da construção do bairro e passou pela substituição dos caixilhos origi-

nais, em madeira, por caixilhos novos, em PVC, que ofereciam um maior conforto térmico, e
que respondiam às novas exigências de uma regulamentação mais recente (figuras 196 e 197).

Na instalação das novas janelas, as pontes térmicas foram, na medida do possível, também
resolvidas.

219 - Neste processo contínuo de reunificação, a “complexidade do problema da mudança e da preservação” reflete-se em muitos campos, nomeadamente no da cultura e da arte. “As tensões resultantes rapidamente tornaram-se
um tópico inquietante na discussão interna alemã. (...) Dizia-se agora que a complexidade da identidade totalmente
alemã incluía a necessidade de preservar pelo menos os aspectos positivos da identidade da RDA.” Bundeszentrale
für politische Bildung, https://www.bpb.de/geschichte/deutsche-einheit/deutsche-teilung-deutsche-einheit/43787/
probleme-der-inneren-einigung?p=3.
220 - Nuno Valentim Lopes, op. cit. p. 16.
221 - As intervenções são descritas em concordância com a informação adquirida em reuniões com a HOWOGE e
nos seus documentos. Dada a escassez do material, admite-se que exista uma margem de erro, que se traduza em
datas incertas, ou até procedimentos tomados que não tenham sido especificados pela entidade responsável.

188

200 | Aplicação do sistema ETICS nos septos exteriores e painéis pré-fabricados da fachada com acabamento em
betão desativado com inertes aparentes. Neu-Hohenschönhausen, 2015.
HOWOGE.
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Em 2000, foi feita a primeira reabilitação da envolvente urbana. O pátio foi redesenhado, pri-

vatizando uma pequena tira do mesmo para os moradores do rés-do-chão, e criados acessos
diretamente das varandas, como já foi referido (figuras 198 e 199)222. Ao longo do tempo, os

habitantes subdividiram esta área em pequenas parcelas, onde os jardins, quintais e terraços
traduzem as diferenças dos seus proprietários numa superfície diversificada. A atenção perso-

nalizada dada pelos residentes a estas parcelas contrasta hoje, naturalmente, com um cuidado
mais generalizado que a HOWOGE garante ao espaço público ajardinado. Acredita-se que,
no âmbito desta intervenção, outros espaços verdes - quer do pátio, quer adjacentes às entradas - tenham sido, igualmente, tratados.

Em 2006, foram substituídas as guardas originais das varandas. As peças pré-fabricadas de
betão, características do edificado Plattenbau, foram substituídas por guardas mais leves,

metálicas, que jogavam com as cores mais ou menos esbatidas dos alçados originais do conjunto de edifícios.

Entre 1995 e 2015, foram reabilitadas as infraestruturas técnicas do edificado, revestidas as

caixas de escadas e os halls de distribuição a linóleo, e substituídas as portas dos fogos por
portas em concordância com a legislação de incêndios (portas corta-fogo). Sobre estas intervenções não foi disponibilizada qualquer informação.

Por fim, entre 2015 e 2017 as fachadas do conjunto foram reabilitadas223. Por cima da fachada existente, correspondente aos pisos de habitação, foi aplicado o sistema ETICS, com
12 cm de isolamento térmico, que pretende complementar os 6 cm de isolamento originais,

naturalmente insuficientes, num país onde o mínimo permitido é, atualmente, em projetos de

habitação, 20cm (figuras 200 e 201). No piso da cave, foi apenas aplicado um “Revestimento

222 - Este tipo de ações - privatização de espaço coletivo, nomeadamente de jardins privados anexados às habitações - é
bastante recorrente em intervenções em complexos residenciais de massas, como se pode testemunhar a partir dos vários
casos explorados no âmbito da operação Residentialisatión, em França, a partir dos anos 90. Este tipo de intervenções
“promove a transição entre o público e o privado” e encoraja a “reapropriação de espaços exteriores locais, que são
encarados pelos inquilinos como uma extensão das suas casas”. Exemplos disso são o quarteirão Europa, em Colmar,
França e os quarteirões Sul-Este em Saint-Etienne. Também em Berlim, no panorama da reabilitação dos edifícios Plattenbau, este tipo de transformações foi integrada nas diretrizes oficiais para a reabilitação deste tipo de espaços, tendo
sido já experimentadas previamente, por em exemplo, em Marzahn. Union sociale pour l’habitat, “Résidentialisation:
qualité du projet, du paysage et des usage”. Coleção «Eléments de méthodes et de repères» n°2, 2012. Disponível em
https://www.union-habitat.org/sites/default/files/articles/documents/2018-03/Guide%20residentialisation.pdf.
223 - No âmbito desta intervenção foram feitas correções menores, tais como reforços da impermeabilização ou substituição de vedação nas juntas.
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201 | Corte construtivo-tipo esquemático da aplicação do sistema ETICS à
fachada preexistente.
Desenho da HOWOGE.
Nota: Este não é especificamente o corte pela fachada do objeto, tendo apenas servido de orientação para a sua intervenção.

202 | Alçados do edificado, depois da reabilitação. Escala 1:500.
Desenhos da autora.
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de Plástico Espesso” (RPE). Se o conforto térmico justificou esta intervenção, a operação
permitiu também o redesenho das fachadas, decorrente da camada de ETICS agora existente
(figura 202).

Finalizado o processo, começou a segunda camada de intervenções no espaço público adja-

cente ao edificado: a reabilitação e/ou substituição de mobiliário urbano, nomeadamente os

equipamentos para as crianças; a instalação/ reabilitação de novos espaços para contentores
do lixo; requalificação dos pavimentos do conjunto.

De acordo com as informações recolhidas, de uma forma geral, os moradores ficaram satis-

feitos com as diversas intervenções, especialmente com as que incidiram especificamente nas

questões de conforto. No entanto, a reabilitação das fachadas e a substituição das guardas das

varandas teve um impacto particular, ao requalificar o edificado. Naturalmente, o resultado
final, o desenho e a composição conseguida, agradam apenas ao gosto de alguns, mas o novo
alçado, singular e de cores mais vivas, acaba, de certa forma, por camuflar a condição histó-

rica e respetiva conotação que a expressão tradicional deste complexo residencial carregava.
Esta sequência de intervenções, tão importantes no percurso de reconhecimento e legitima-

ção do complexo residencial, confirmam, por outro lado, a existência de uma série de problemas ou limitações do edificado, que têm vindo a ser abordadas nos últimos anos. A inter-

venção proposta nesta dissertação partilha, precisamente, da mesma consciência, e pretende,
através do princípio “continuar-inovando”224 (Fernando Távora), elaborar uma proposta que

se aproxime também ela, dos desajustes observados no objeto.

3.3. Proposta de intervenção
Problema
Neu-Hohenschönhausen é um bairro hoje inteiramente reabilitado, não havendo um único

bloco ou torre Plattenbau no seu estado original. No entanto, o trabalho sobre este edificado,
a sua revisão, a procura e identificação de fragilidades, não é ainda um exercício acabado - os

Plattenbau não são e nunca foram, como explicado, uma arquitetura completa. Eles devem,
antes, ser entendidos como organismos, e como tal, com possíveis capacidades de mutação e

de adaptação a um novo contexto e circunstâncias. É, no entanto, imprescindível a disponibi224 - Expressão de Fernando Távora, no “Estudo de Renovação Urbana do Barredo”. In José Aguiar, “Reabilitação ou fraude”. In “Revista Património”, Lisboa: DGPC, Revista nº2, Nov. 2014, p. 61.

192

203 | A escolha cromática na reabilitação das fachadas dos Plattenbau. Publicidade para a Eternit “Reabilitar com
Estilo”, uma das empresas especializadas. Este livro refere uma série de procedimentos-norma da reabilitação das
fachadas dos Plattenbau.
Monika Holfeld, “Erhalten und Gestalten. Ästhetik am Plattenbau”.
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lidade para acompanhar as alterações de um tempo e de uma história que, não sendo lineares,

apelam à sensibilidade para compreender as exigências das transições que envolvem - só
desta forma se pode garantir a pertinência destes edifícios em qualquer contemporaneidade.

Como se pôde verificar no subcapítulo anterior, ao longo dos últimos 30 anos, uma sequência

de intervenções foi procurando melhorar não só a performance técnica do complexo residencial em questão, mas sobretudo a aparência dos blocos e do pátio. Porém, estas intervenções
concentraram-se maioritariamente em preocupações de superfície, excluindo uma análise
mais profunda aos acessos e às próprias habitações, quer por falta de investimento e de orça-

mento, quer por, talvez, ter passado despercebida a urgência do exercício225. De acordo com

a perspetiva condenadora dos críticos Ilka & Andreas Ruby exposta no livro Plus, de Laca-

ton&Vasssal, este tipo de intervenções226 não são mais do que um “conjunto de obsessões”

que visa “satisfazer os habitantes das habitações e concentrar as preocupações das pessoas
em questões superficiais ou supérfluas”227, focando-se apenas numa parte do problema. Não
há qualquer hesitação em reconhecer a iminência das intervenções feitas, principalmente as
de origem técnica, que incidem diretamente no conforto das habitações do objeto. No entan-

to, é igualmente importante reconhecer que elas são pouco profundas, e até na questão do
conforto, podem mesmo ser insuficientes. É, por outro lado, questionável o facto de que as

alterações verificadas nos edifícios Plattenbau ao longo dos últimos anos não ultrapassem
as normas e regulamentos pré-estabelecidos pelas entidades responsáveis, isto é, a reabilita-

ção deste edificado tem sido frequentemente limitada a soluções pré-determinadas, que são
entendidas e aplicadas como resposta doutrinal a todo o edificado Plattenbau (figura 203)228.

A distância entre a descrição de uma reabilitação estipulada a priori e o objeto que esta trata

evidencia, não só a falta de espírito crítico, mas sobretudo a falta de cuidado com cada um
225 - Ainda que seja reconhecida a necessidade de, por exemplo, disponibilizar elevadores nos blocos Plattenbau de
6 pisos, e tenha sido pontualmente feita a reabilitação de alguns dos fogos (quando pedida pelos próprios moradores), nunca se procurou uma reflexão geral e produtiva sobre estes espaços.
226 - Este conjunto de intervenções abrangia, no discurso dos curadores: “o isolamento das fachadas pelo exterior,
o tratamento dos corredores, “residentialization”, o chamado “projeto urbano”, que se limita normalmente a pontilhar o espaço construído com pavimentação, passeios de granito, vedações, rotundas, marcadores de limites, linhas
de plantas, iluminação, princípios de composição urbana obsoletos ou inúteis, etc..” Anne Lacaton, Jean-Philippe
Vassal, Frederic Druot, op. cit. p. 29.
227 - Ibidem.
228 - A reabilitação deste tipo de edificado está bem estudada e documentada, concentrada em guiões oficiais, como
o “Wohnungsbauserie 70 6,3 Mp: Guia para a recuperação e modernização de edifícios residenciais Plattenbau”,
que orientam as intervenções das várias cooperativas de habitação. Num olhar atento à cidade de Berlim, percebe-se
que as intervenções nos diversos Plattenbau raramente se afastam deste tipo de normativas, limitando-se às intervenções de superfície, e cedendo, uma vez mais, a uma estética universal.
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204 | Sala de estar de um Plattenbau WBS 70. 1980 - 2020.
Montagem realizada pela autora, sobre fotografia de Marjolein. Registo da sala no museu Museumswohnung WBS 70, em Berlim.
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dos objetos. No limite, este gesto generalizado, sem ponderação sobre a singularidade dos

diferentes objetos e das condições que os enquadram, invoca, inconscientemente, a rigidez
inerente ao processo original do projeto, num movimento cíclico que poderá resultar na condenação da própria evolução desta arquitetura industrializada.

No entanto, o problema que se quer abordar nesta intervenção vai além do que as reabilita-

ções verificadas representam, para abordar também, e, sobretudo, o que elas renegam. Ao

negligenciar o interior do edifício, foi até hoje deixado de lado “o pensamento necessário
sobre a evolução qualitativa das habitações”, negando “as mudanças no estilo de vida e as

exigências do progresso”229. Admitindo que o intervalo de tempo que separa a construção

deste edificado e a contemporaneidade pudesse ser demasiado curto para a exigência de uma

avaliação qualitativa - de génese tipológica e/ou programática -, a ponderação sobre o desfasamento do bairro face à circunstância histórica em que foi projetado e construído (marcada

pela carência de alojamento) seria o suficiente para admitir que, num novo contexto, surgiriam novas vontades e necessidades230.

Por outro lado, ao reconhecer o pragmatismo associado a este tipo de habitação (pós-guerra)

motivado por uma vontade de radicalização da própria arquitetura, admite-se a dificuldade
do mesmo em acompanhar as novas exigências de uma geração sucessora. É, portanto, com

vista num discurso de continuidade que se procura separar o objeto das suas “qualidades absolutas” para o relacionar com “necessidades concretas de um contexto histórico novo”231contextualizando-o.

Assim, o projeto compromete-se com as situações e histórias dos moradores do conjunto - as

suas preocupações do dia a dia, rotinas e percursos diários. Só desta forma é possível delinear

um retrato mais concreto da realidade, mais objetivo e sensível. Por este motivo, foram lidas
e realizadas entrevistas com os moradores, bem como reuniões com as cooperativas de habi-

tação. Se as experiências quotidianas foram a motivação para o desenvolvimento do projeto,
e que garantiram, ao mesmo tempo, a sua pertinência, a experiência pessoal da autora, culmi-

nada pela visita aos apartamentos, permitiu uma leitura crítica do objeto, que veio a confirmar
a vontade de maximizar e de potenciar esta arquitetura.

229 - Anne Lacaton, Jean-Philippe Vassal, Frederic Druot Territorio, op. cit. p. 29.
230 - “A introdução de novas funções ou, até, de novas necessidades ambientais ou de conforto, retiram o objeto
em vias de «passar à eternidade» de qualquer neutralidade abstrata e colocam a contemporaneidade como tema
paralelo e obrigatório.”Alexandre Alves Costa, “Cumplicidades”. In “Jornal dos Arquitectos n. 213”, Lisboa:
Ordem dos Arquitetos, Nov./ Dez. 2003, p. 42.
231 - Ilka & Andreas Ruby. In Anne Lacaton, Jean-Philippe Vassal, Frederic Druot Territorio, op. cit. p. 21.
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205 | Esquema representativo do passeio do morador até ao pátio. Corte vertical e implantação.

206 | Projeto “Wieselkiez 2“, um dos primeiros casos de densificação dos Plat- 207 | Bloco residencial em Neu-Hohenschönhausen,
tenbau.
2019.
Fotografia de Bärbel Rechenbach; Esquiço do autor.
Fotografia e esquiço do autor.
Esta solução, a ser testada atualmente, propõe a adição de novos pisos de habitação - geralmente, um ou dois pisos -, os quais são ligados por uma galeria interior
ou exterior. Desta forma, ainda que não se resolva diretamente o problema das
acessibilidades da pré-existência, cria dois novos níveis completamente acessíveis. Para além desta solução exigir um nível alto de investimento, e mudar a
formalidade do próprio edificado, ela resulta na concentração e isolamento de
pessoas condicionadas na sua mobilidade.
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Esta solução é recorrente em edifícios Plattenbau. No
entanto, esta vem apenas a facilitar o acesso, não a
resolver o problema que ele representa - ao fazer a
ligação da rua aos patamares das escadas, diferentes
dos níveis das habitações, encontra o seu limite na
condição dos meios pisos.

O projeto parte, portanto, de um diagnóstico concreto e prático, que procura sintetizar e

formalizar uma série de vontades, e até mesmo de adaptações e apropriações informais já
verificadas no complexo residencial. No entanto, a proposta não se limita a dar respostas aos

problemas levantados no diagnóstico, encarando-o como um ponto de partida para repensar
a própria arquitetura preexistente e o uso tradicional dos espaços que ela oferece. No fundo,

a proposta procura desenvolver soluções que ultrapassassem a própria síntese pragmática de

adversidades diagnosticadas, para problematizar a própria cultura do habitar, no seu domínio
individual e coletivo, e, através da reorganização e transformação da preexistência, introduzir
novos valores numa narrativa arquitetónica que será, por fim, reformulada.

Diagnóstico
Acessibilidades
Situação 1. Marie quer ir dar um passeio ao pátio. Sai do apartamento, desce 6 pi-

sos de escadas, sai do edifício, desce mais escadas, percorre o passeio paralelo ao edificado,
atravessa-o na passagem mais próxima (figura 205).

O percurso que o morador faz para ir do fogo ao pátio evidencia, desde logo, problemas
relativos às acessibilidades nas duas direções: vertical e horizontal. A natureza do corte em
meios pisos, que define o bloco residencial é, por si só, prejudicial, na medida em que obriga

à diferença de, pelo menos, meio piso do nível da rua até ao primeiro nível de habitação. Ademais, a ausência de elevadores para aceder aos 7 pisos do edifício considera-se igualmente
crítica. É importante ressalvar que esta não é uma preocupação nova na discussão em torno
da intervenção neste tipo de edificado, sendo, no entanto, constantemente negligenciada e
pouco aprofundada (figuras 206 e 207).

Por outro lado, também a permeabilidade horizontal, que permitiria o atravessamento dos
edifícios, não se verifica na maioria dos blocos do complexo residencial. A ausência de um
acesso direto ao pátio, não só limita o edifício a uma relação estritamente visual com o pátio,

como desperdiça a oportunidade de garantir um acesso direto e seguro, a qualquer morador em especial às crianças - ao espaço ajardinado exterior.
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209 | Casa de banho de um Plattenbau.
Alexander Rekow.

208 | Reprodução das soluções encontradas pelos residentes, segundo relatos
nas entrevistas, para armazenar os bens acumulados no fogo.
Fotografia do autor.
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Espaço de arrumos
Situação 1. É o aniversário de Hans. Ele quer fazer um jantar em casa para cele-

brar. Infelizmente, a sala não é grande o suficiente.

Situação 2. Michael chega do trabalho de bicicleta, prende-a nas estruturas de me-

tal, instaladas à porta do edifício. No dia seguinte, quando sai novamente para o trabalho,
ela já não está lá.

Situação 3. O pai Oliver arruma, finalmente, a roupa de inverno dos três filhos.

Elas ficam armazenadas em cinco caixas. Oliver empilha as caixas no fundo do corredor do
apartamento e põe uma cortina a tapá-las (figura 208).

Situação 4. *máquina de lavar numa casa de banho com 3,40 m2* (figura 209).

As impressões dos moradores do complexo residencial relativamente às áreas dos fogos são,
de forma geral, positivas, considerando as divisões suficientes e confortáveis para o dia a dia
(salva-se a exceção para os quartos pontuais de 8 m2, correspondentes à reentrância perimetral
no bloco). Ainda que se reconheça que as áreas das divisões não são necessariamente genero-

sas, principalmente quando enquadradas num panorama contemporâneo de Berlim, conside-

ra-se injustificada uma extensão do espaço interior do fogo - como se verifica frequentemente
em intervenções em edifícios de habitação coletiva (figura 210).

Certas dificuldades que surgem nas práticas correntes do dia-a-dia provam, no entanto, a falta
de espaços complementares ao fogo para guardar, por exemplo, as bicicletas, os andarilhos e

os carrinhos de bebés, como foi manifestado pelos moradores, ou mesmo para objetos como a
máquina de lavar a roupa (lavandaria). Por outro lado, também a área reservada para guardar
os objetos parados e acumulados resume-se a uma box (uma por fogo), localizada na cave do
edifício (figura 211).

Salas comunitárias
Situação 1. Os moradores organizaram um evento entre eles, e decidiram-se por um

churrasco no pátio. No dia do churrasco, começou a chover.

Situação 2. Um grupo de 10 moradores formaram um clube de leitura entre eles,

com reuniões semanais. A única forma de viabilizar estes encontros foi através do aluguer
de uma sala exterior ao complexo residencial, onde todos moravam.
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20,5 m2

8 m2

3,4 m2

14,8 m2

10,5 m2

Tipologia T2 existente: 70 m2.

210 | Comparação de áreas dos fogos de dois complexos residenciais coletivos.
Em cima: Extensão do complexo “Arcueil (94) - Chaperon vert”, pelo arquiteto Jacques Poirier.
Em baixo: Complexo residencial, Neu-Hohenschönhausen.
Em cima, está representada a transformação de uma tipologia T2, através da extensão
do espaço interior, de 50 para 60 m2. De facto, comparado com o caso estudado, a tipologia T2 do complexo residencial tem mais 20m2, o que reforça a ideia de que não
se justificaria uma intervenção do mesmo género.
Nota: Ambas as plantas estão representadas à escala 1:200.

211 | Planta da cave com as boxes representadas. 1:500.
Desenho da autora.
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O tema dos espaços comunitários é controverso, como se viu pelos testemunhos no capítulo
2.7. Por um lado, a cooperativa HOWOGE desacredita este tipo de espaços, relembrando a
existência de salas coletivas que foram fechadas232, e de outros espaços coletivos, acessíveis

aos moradores do bairro, que foram apropriados, aos poucos e informalmente, pelos próprios.

Porém, a cooperativa Neues Berlin deu notícia do interesse dos seus moradores do bairro por
este tipo de espaços, estando já a desenvolver projetos para os mesmos.

Considerando a experiência da HOWOGE e a contextualização da Neues Berlin, acredita-se
que a existência de salas de uso coletivo poderia, efetivamente, fazer sentido, nas seguintes

condições: os espaços devem ser destinados a um número controlado e específico de moradores - pois, como foi dito noutro contexto, o espaço de todos é também de ninguém -, ficando
à responsabilidade da gestão da própria cooperativa, ou de um responsável eleito pela comu-

nidade de moradores em questão; devem ter funções específicas, que incitem a uma ocupação
constante e rotativa; devem ser desenhados e estruturados num projeto arquitetónico responsável, consciente e especializado, garantindo a qualidade espacial do mesmo.
Tipologia
A falta de variedade tipológica, que responda às diversidades da população, é uma limitação
reconhecida neste conjunto habitacional, que foi igualmente integrada na reflexão e no próprio projeto.

Acústica
O fraco desempenho acústico deste complexo residencial foi identificada como uma das suas

maiores desconfortos, gerando problemas entre os moradores. Sendo este problema inerente
ao sistema construtivo, e dada a exigência técnica do mesmo, este foi tratado com os co-

nhecimentos presentes, reconhecendo a necessidade de uma análise especializada e mais
aprofundada.

232 - As salas coletivas mencionadas pela HOWOGE como experiências falhadas eram as anteriores salas de recolha do lixo dos apartamentos, nos blocos residenciais de 11 pisos. Estas divisões foram reutilizadas como sala de
condomínio, não tendo elas qualquer qualidade espacial, ou luz e ventilação natural.
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212 | Esquema de implantação com os dois edifícios intervencionados
marcados.
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213 | Análise das cotas do conjunto.
Estão marcadas a verde as entradas onde o acesso se poderá fazer através de uma rampa com 6% ou
menos.

214 | Primeiros esquiços sobre as cotas do edifício, do terreno e as zonas de entrada.
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215 | Cortes com as cores convencionadas nas zonas de maior intervenção (vermelhos e amarelos).
Representações esquemáticas à escala 1:500, não sobrepostas.
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Projeto
Nota: Os desenhos apresentados a partir deste subcapítulo são desenhos da autora.

Dada a dimensão do complexo residencial (9 blocos residenciais em torno do pátio), foram

selecionados dois edifícios que serviram de base para os outros -, a partir dos quais a proposta foi desenvolvida e será apresentada. Estes blocos situam-se em duas extremidades do
pátio (figura 112), pelo que, para além de apresentarem cotas distintas, ao privilegiarem a
mesma orientação, expõem também duas formas diferentes de acessos - num, as escadas

estão localizadas do lado do pátio, no outro, do lado da rua. Ainda que a organização do
rés-do-chão seja distinta nos dois casos, os restantes pisos têm uma estrutura idêntica, permitindo a redução do leque de desenhos aos estritamente necessários.

A resolução do primeiro problema enunciado no diagnóstico, os acessos ao bloco residencial

esteve, desde o início, associado ao desenho das zonas de entrada. O projeto em meios pisos,
que condicionava a fluidez da circulação em qualquer direção - vertical ou horizontal -, foi
ultrapassado por uma análise cuidada das cotas do terreno, que abrangiu os vários blocos (figu-

ra 213), e que revelou que os casos em que os blocos estão realmente meio piso enterrados são

raros, e que, aproximadamente metade deles estão quase completamente acima do terreno. A
possibilidade de atravessar transversalmente os blocos começou, desse modo, a ser pensada, se
viabilizada pela reformulação da envolvente imediatamente adjacente aos blocos (figura 214).

As cotas foram assim niveladas através do desenho de rampas que marcavam os percursos de
entrada no edifício. Se originalmente, a entrada era feita diretamente para o primeiro piso, atra-

vés de escadas, nesta proposta as novas rampas desenhadas fazem a ligação diretamente à cave,
agora requalificada como rés-do-chão (figura 215, anexos B7 e B8, nas páginas 262 e 263).

Reconhecendo que, em situações excecionais, estes acessos não venceriam a diferença de

cotas de acordo com as exigências legais (> 6%), em cada bloco residencial, com 3 entradas,
garantiu-se, pelo menos, um acesso com ≤ 6%. Foi, consequentemente, desenhado um corre-

dor central no rés-do-chão, garantindo a sua permeabilidade longitudinal, de forma a poder
fazer-se o acesso ao edifício pelas outras entradas, no caso de necessidade (anexos B7 e B8,

nas páginas 262 e 263).

O novo percurso de entrada é agora feito ao longo de um muro que se move de forma orgânica,
avançando no terreno para delimitar os novos espaços para as bicicletas, e retornando ao edifício para desenhar as entradas (figuras 216 e 217).
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216 | Perspetiva da rua.

205

117 | Perspetiva da entrada.

206

218 | Maquete e esquiços de processo. Estudo da forma e materiais da caixa de escadas e dos muros das bicicletas.

219 | Esquiços sobre o processo de desmontagem e montagem das novas caixas de escadas.
À direita, a vermelho, o processo de desmontagem dos painéis correspondentes às caixas de escadas, e das escadas preexistentes.
À esquerda, a azul, o processo de montagem dos elevadores, no centro do edifício, das novas escadas, e do novo revestimento.
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Os espaços de bicicletas são intercalados por espaços verdes e são partilhados por cada duas
entradas, sendo assim acessíveis a partir das mesmas (anexos B1 e B2, nas páginas 249 e 250).

Estes espaços são enclausurados pelo muro (de forma a garantir a sua segurança), exteriores e
cobertos. Apesar da especificidade da sua função, foram concebidos como um possível ponto
de encontro entre vizinhos, desenhando-se zonas de estar para a eventualidade de uma con-

versa espontânea. Procurou-se, então, uma estrutura simples para a cobertura deste espaço,

em abobadilhas de betão sobre vigotas, marcando um ritmo que, apesar de atender às árvores

preexistentes, é assumido como condição para a organização deste espaço. A instalação flexível
(consoante a necessidade) dos suportes para as bicicletas, a posição dos bancos e das novas
árvores transportadas submetem-se à irregularidade do mesmo).

O material do muro, o bloco térmico de terracota, é escolhido em prol de uma construção rápi-

da, fácil e barata. Porém, este material permite, de certa forma, reviver o processo de montagem
dos Plattenbau, que leva ainda mais longe a recusa de quaisquer outras camadas. Ao recorrer a
um tipo específico de bloco térmico, que dispense camadas extra de isolamento, a sua expres-

são pode ser mantida, desafiando também uma ideia desenvolvida em torno dos Plattenbau e

da sua técnica construtiva. Ainda que, como foi estudado, as paredes destes blocos residenciais
sejam originalmente compostas por três camadas - estrutura, isolamento e revestimento -, é
na assemblagem dos seus elementos que se encontra a simplicidade invocada, reinterpretando
uma estética outrora cinza e escura do betão através de uma imagem colorida, texturada, que se
combina com os restantes materiais pré-fabricados, numa experiência rica e complexa.

É, justamente, esta a descrição do percurso de entrada, que tem, de um lado, o muro das bici-

cletas, e do outro lado, uma nova torre de blocos de vidro, correspondente à caixa de escadas
(figura 217, na página anterior, e 218). A contraposição destes dois elementos convoca um jogo

de tensões horizontais e verticais, que complementam o alçado preexistente. Esta torre resulta
da reformulação dos acessos verticais - assumindo como prioridade não sacrificar nenhuma
das habitações, o único acesso possível ao hall de distribuição dos fogos estaria, precisamente,
no alinhamento das escadas preexistentes. Sendo que o próprio sistema construtivo viabiliza a

sua própria desmontagem sem causar quaisquer danos estruturais, propõe-se a demolição das

escadas existentes, criando o espaço necessário para a instalação do elevador, numa posição
central do edifício. As novas caixas de escadas em betão posicionam-se, então, imediatamen-

te depois do mesmo, apoiadas à estrutura existente, destacando-se parcialmente do edifício.
Consequentemente, encerrou-se as escadas com os blocos de vidro, que desenham a torre
aposta à fachada, repetida três vezes por bloco (figura 219). Se as escadas preexistentes são
um espaço escuro, que mal permite a ligação visual com o exterior, elas obrigam, ainda as-

sim, ao convívio dos moradores, que se vêm e cumprimentam, e eventualmente param para
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220 | Plantas do rés-do-chão (antiga cave) e alçados da rua com as cores convencionadas nas zonas de maior intervenção (vermelhos
e amarelos).
Representações esquemáticas à escala 1:500, não sobrepostas.
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falar. Elas são, portanto, espaços - os únicos espaços - sociais dos blocos. Ao não querer
abdicar desta qualidade com a introdução dos elevadores, as novas escadas foram concebidas
como mais do que um espaço de percorrer, convidando a parar, nas zonas de patamar, com

uma profundidade maior. É, precisamente, nestes patamares que existe uma explosão de luz
e de cor, filtrada e adulterada pela textura de vidro, que convida a assistir ao movimento das

silhuetas das árvores que envolvem o edificado, criando uma sensação quase alucinante,
anulada pelas aberturas pontuais das torres (anexo B9, na página 264).

Determinada a nova posição das escadas, dos elevadores e das entradas, a reorganização do

novo rés-do-chão (anterior cave) procurou responder a uma nova função, que passava agora

por receber, orientar e distribuir. A sua reestruturação abordou, assim, diversas preocupações,

tais como o desenho dos halls de entrada, associados aos acessos exteriores, a relação com o
pátio e os espaços de serviços, para arrumar carrinhos de bebés e andarilhos, que beneficiariam da proximidade com a rua (anexos B1 e B2, nas páginas 249 e 250).

Primeiramente, o desenterro deste piso e os seus novos programas obrigariam à limpeza da

fachada e a uma nova pintura - laranja, para dar continuidade cromática a uma horizontalidade
marcada pelo muro de bloco térmico, que quer ser constante em todas as fachadas, na rua e no

pátio. A introdução de isolamento extra foi feita estrategicamente, em sítios que se considerou
necessário, pelo interior do edifício, de forma a manter o alinhamento dos pisos no alçado.

As boxes de arrumação existentes foram movidas para a fachada do lado da rua, intercaladas
pelas caixas de escadas e halls de entrada. Desta forma, libertou-se a área do lado do pátio,

que permitiu a inclusão de dois novos acessos ao mesmo, associados a salas para os carrinhos
de bebés e andarilhos. Aproveitou-se, finalmente, a restante área para a introdução de novas
tipologias no edifício.

A análise dos dados demográficos relativos a Neu-Hohenschönhausen revelou a existência
de uma perda constante de 50% dos jovens do bairro, a cada dez anos. Se se admite a falta de

interesse que o bairro possa transparecer, despoletado pela falta de estabelecimentos sociais,
culturais, mas também de tipologias adequadas, considera-se igualmente que o processo de
regeneração do mesmo só será possível a partir de investimentos mútuos, nos quais a procura

e a oferta se sobrepõem. Reconhecendo a presença de jovens no bairro como uma mais valia
para a comunidade, como gerações geradoras de novas dinâmicas, introduziu-se duas novas
tipologias no complexo residencial233.

233 - A proximidade do bairro Neu-Hohenschönhausen à Alexanderplatz e à Unten den Linden, onde várias faculdades estão instaladas, confirma a potencialidade do bairro como resposta ao alojamento dos estudantes.
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221 | Referências. Vill’Alcina, Sérgio Fernandez, Portugal (1971-74). Fotografia.
Copyright © 2015 CIULP.

222 | Referências. La Nave, Nomos Architects, Espanha (2018-19).
Frame de um vídeo.

223 | Referências. Yojigen Poketto (reabilitação), Elii, Espanha (2018). Fotografias.
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Foram desenvolvidas tipologias WG234 (apartamentos partilhados) com 5 e 2 quartos. As

paredes preexistentes desta zona do bloco incentivaram uma sequência regular e constante
de divisões, quartos e cozinha, que se abrem para um corredor coletivo na fachada, através
de painéis envidraçados pivotantes. Este corredor assume-se como espaço de estar, onde é
imaginada uma vivência comum mas diversificada, enquanto espaço de trabalho, de ginásio,

de leitura, de conversa, entre outros (figuras 221 e 222). Esta tipologia encontra a sua ex-

pressão máxima coletiva - por exemplo, numa situação de festa - com os painéis dos quartos
completamente abertos, permitindo e incentivando a fluidez dos espaços e anulando, assim,

a diferença entre o privado e o coletivo; ela permite, por outro lado, a exploração extrema
do espaço privado - por exemplo, numa época de estudo para exames - ao subdividir-se o

corredor através de painéis desdobráveis, estendendo, assim, os quartos até à própria fachada.
De igual forma, foram criadas tipologias T0, pequenos estúdios que têm por base o tema da
flexibilidade (figura 223). A mobília é encarada como o elemento principal da composição,
a partir da qual o espaço é definido, organizado e modificado, consoante as necessidades.

O programa da habitação no rés-do-chão coloca, como sempre, a questão da sua privacidade.
Não só com essa preocupação presente, mas considerando igualmente o resultado positivo

da apropriação dos jardins verificada no pátio, optou-se por estender a medida aos restantes
lados do terreno. Porém, estes novos jardins foram imaginados como espaços exclusivos aos

moradores que vivem nas tipologias apresentadas, que terão, à partida, uma maior predisposição para cohabitar o mesmo, sem o parcelar. Eles serão desenhados, à semelhança do lado
da rua, por um muro de bloco térmico, que assegura a unidade do conjunto.

Nos pisos de habitação, procurou-se fazer uma leitura atenta aos espaços existentes e às suas

dimensões (anexo B3, na página 251). Excecionalmente, foi corrigida a reentrância do perímetro do bloco, que sacrifica os quartos correspondentes (8 m2) em prol de um movimento

orgânico da fachada, agora assegurado pelo muro de bloco térmico e pelas torres de bloco de

vidro. Mas o exercício focou-se essencialmente nos espaços existentes, tentando maximizar
o seu uso, aceitando e partindo da preexistência. Ainda que a motivação para rever os espaços do fogo tenha sido despoletada pela preocupação relativa aos espaços para arrumação,

o mesmo acabou por abordar o tema da flexibilidade do espaço, repensando relações entre
divisões, e reformulando usos tradicionais de certas divisões da casa. Por outro lado, tam-

bém uma série de intervenções - muitas delas informais, tendo, inclusive, alguns moradores

deitado paredes abaixo - comprovavam a vontade de combater a rigidez do espaço existente.

234 - WG: Wohngemeinschaft.
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224 | Esquiços de processo. Estudo do corredor.

226 | Uma das varandas intervencionadas (informalmente) no complexo rediencial. Neu-Hohenschönhausen, 2020.
Fotografia da autora.
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Este foi o caso, por exemplo, da relação entre a sala e a cozinha. A limitação inerente ao
desenho repetido da cozinha, insensível à diferença das tipologias, incentivou uma reorganização deste espaço, em função também da sua relação com a sala. Foi assim sugerida a

substituição parcial da parede de betão, que separa estas duas divisões, por painéis de correr,
e consequentemente sugeridas algumas configurações, que procuram responder às diferentes
necessidades.

Uma oferta semelhante foi criada para o espaço do corredor, também ele repensado. Se o
comprimento do corredor não é igual em todas as tipologias de habitação, ele representa,

em média, aproximadamente 1/6 da área útil de qualquer uma delas. A largura de quase 1,60
m confirmou a oportunidade de redefinir este espaço, incorporando arrumos proporcionais

às exigências - quanto maior o fogo, mais comprido é o corredor, logo maior o número de
arrumos. Assim, estabeleceu-se um novo limite do corredor do lado da sala, reduzindo a sua

largura para 1 m; a espessura subtraída foi, assim, utilizada de diversas formas - armários,
prateleiras, cómodas, banco e cabides de entrada, área extra para a sala -, servindo, quer o
corredor, quer a sala, trabalhando igualmente a relação entre as duas divisões. Através de uma

estrutura de madeira que determinava uma métrica base de subdivisão, as possibilidades de
configuração do corredor seriam tantas quanto as necessárias, trabalhando os vãos da estrutura, que possibilitava, inclusive, a entrada da luz natural da sala no corredor (figura 224).

De igual forma, foram sugeridas também soluções para os remates dos corredores, ao reconhecer a potencialidade dos nichos como espaços práticos e confortáveis.

Estas propostas foram desenhadas e concentradas numa espécie de catálogo, a partir do qual

os moradores poderiam, eventualmente, personalizar os seus apartamentos à medida das suas
necessidades (figura 225, na próxima página).

Por fim, dando continuidade ao tema, uma reflexão em torno do próprio conceito de arrumos
foi despoletada por uma intervenção informal verificada numa das varandas do complexo resi-

dencial, espontânea e tão pessoal (figura 226): a varanda combinava espaço interior e exterior,
invocados e simbolizados não só pela intervenção em si, como pelos próprios objetos dispostos.
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225 | Esquemas representativos do corredor. Desenhos de processo. 1:100.
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227 | Esquema do processo de montagem.
Em cima, a vermelho, está representado o processo de desmontagem das varandas atuais, e a substituição dos vãos da sala por
vãos maiores.
No meio, a azul, está representado o processo de montagem da nova estrutura pré-fabricada em betão.

228 | Referências. Habitação (transformação), Druot, Lacaton&Vassal, França (2016). Fotografia.
Philippe Ruault.
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229 | Referências. Hammarby Gard, Arrhov Frick,
Suécia (2015). Fotografia.
Mikael Olsson.

Motivado por esta imagem, o projeto propõe uma nova camada de construído aposta à facha-

da existente do lado da sala, substituindo as varandas antigas (existentes apenas para os T2 e
T3) por espaços de “jardim de inverno”, uma estrutura híbrida nova, pré-fabricada em betão,
contínua ao longo da fachada (figuras 227 a 229). Estes espaços, protegidos e aquecidos no

inverno, e arejados no verão, com uma largura generosa, de 2,30 m, não só permitem a sua
utilização durante o ano inteiro - ao contrário das varandas - mas oferecem igualmente algu-

ma área extra aos fogos, de forma a dispersar alguns dos bens parados. Concretizou-se, desta
forma, a questão dos arrumos através de um sistema de portões desdobráveis, que rematam as
duas extremidades do espaço, e que, ao serem fechados, podem servir de arrumos (figura 230).

Possibilitou-se, igualmente, face à inexistência de uma lavandaria, a instalação de máquinas
de lavar e/ou de secar numa destas extremidades (marquise), ao instalar uma parede dupla na
cozinha que permite a passagem das novas canalizações. No curso desta intervenção, apro-

veitou-se também para instalar uma camada de lã de rocha projetada, de forma a aliviar o

problema da acústica235. Finalmente, esta intervenção incentivou igualmente a abertura dos
vãos da sala até ao chão, de modo a potenciar a entrada de luz natural.

A nova estrutura aposta à fachada desenhou um alçado completamente novo, diferente do original, bem como do existente atualmente. Enquadrando o objeto arquitetónico numa sequência de intervenções já feitas, não se considerou pertinente uma grande reflexão sobre questões
da génese de intervenção. Se o projeto não pretende, por um lado, renegar o projeto original
ou superar intervenções verificadas, ao reconhecer a potencialidade do gesto transformador
na regeneração da arquitetura, as intervenções sugeridas foram, por regra, devidamente destacadas e afastadas da pré-existência. No lado dos quartos, o alçado em ETICS branco existente foi mantido - limpo de quaisquer ornamentos coloridos (molduras) - e complementado
por novos elementos devidamente destacados - torres das escadas e muros para as bicicletas
(anexo B5). No lado das salas, o alçado foi completamente alterado pela nova estrutura de
betão e policarbonato que, aposta ao alçado existente, confere uma imagem diferente ao edificado, beneficiando, acima de tudo, o uso do próprio fogo (anexo B6).
Por fim, a última das três temáticas principais abordadas no diagnóstico, sobre os espaços

coletivos, incentivou uma reflexão sobre as diferentes experiências sociais que o complexo

residencial oferece, e que acabou por desassociar o pátio da ideia de espaço coletivo, como
que foi originalmente imaginado.

235 - Esta parede separa a sala e a cozinha de dois fogos diferentes.
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230 | Perspetivas da varanda.
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231 | Plantas do piso de habitação e alçados do pátio com as cores convencionadas nas zonas de maior intervenção (vermelhos e amarelos).
Representações esquemáticas à escala 1:500, não sobrepostas.
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Na realidade, o pátio é um espaço público, qualificação essa que foi, ao longo dos anos, vin-

cada pelas intervenções verificadas, e que é reforçada pelo acolhimento de eventos, entre os
quais pelo convívio anual da HOWOGE, para todos os habitantes de Neu-Hohenschönhausen,
organizado precisamente neste espaço. Partindo desta realização, e da convicção que é entre

o espaço privado (fogo) e o espaço público (pátio) que um sentido de comunidade poderia,
eventualmente, começar a emergir, ou até reemergir, fica a expectação de que o domínio co-

letivo que nunca se materializou neste conjunto possa manifestar-se através de estruturas que,
de facto, o promova.

A experiência da Neues Berlin, que confirma a existência da vontade de reunião por parte

dos seus moradores, confere pertinência ao tema, e convida a desafiar a experiência negativa
da HOWOGE. Ao analisar esta última, percebeu-se a importância da escala no projeto, isto

é, qual é a dimensão das interações que o coletivo deve integrar. Nesta proposta, fundamentalmente duas escalas diferentes são ensaiadas: a do bloco, e a do conjunto, que encontram a
exclusividade necessária na cobertura do complexo residencial.

Os programas pensados para as salas comunitárias foram imaginados numa perspetiva de
aliviar a área do fogo de responsabilidades que possam ser exportadas: uma lavandaria - de-

sobrigando a atual casa de banho da máquina de lavar, ou o imaginado jardim de inverno da

função de marquise - e uma sala de condomínio, que poderá ser alugada para festas coletivas
ou particulares dos residentes, ou para alojar brevemente algum membro familiar ou colega

que visitasse um morador, ou, até, considerando uma situação mais extrema, como a que se

vive no presente ano, para funcionar como espaço de co working, possibilitando uma situação de teletrabalho mais confortável. Apesar de todos estes cenários ou situações poderem
ocorrer no espaço do fogo, ao serem exportados, libertam espaço para um habitar mais confortável, sem que sejam necessárias alterações profundas no próprio apartamento. Natural-

mente, não se pode deixar de notar que este gesto acaba por reapropriar-se de alguns ideias

da RDA, relativos à socialização de determinados programas do fogo, que eram, na altura,
motivados por ideais radicais236, e cuja concretização foi levada a cabo de forma distinta.

Estes programas foram pensados por bloco, ou seja, uma lavandaria e uma sala de condomí-

nio por bloco residencial. Paralelamente, foi introduzido um terceiro programa, uniforme e
contínuo em todo o conjunto (aos 9 blocos), frequentemente associado à ideia de comunida-

236 - Relembra-se que este gesto na RDA estava associado à integração da Mulher na produtividade socialista, como
já foi explicado anteriormente.
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232 | Prinzessingarten. Integração na cidade.
Marco Clausen.

234 | Kleingarten. Integração na cidade.
Imago/Hettrich, tip Berlin.

233 | Prinzessingarten. Convívio.
Ute Langkafel / MAIFOTO.

235 | Kleingarten.
Max Scharnigg, Süddeutsche Zeitung.

236 | Maquete de processo. Estudo sobre a cobertura.
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de: a horta urbana. Se em Berlim existem algumas referências recentes de hortas urbanas comunitárias, inseridas muitas vezes em projetos bottom up, com resultados positivos (figuras

232 e 233), existem também conceitos enraizados na cultura alemã, com maior tradição, os

chamadas “klein Garten”237, onde a mesma atividade é praticada e enquadrada num conceito

de comunidade (figuras 234 e 235).

Assim, a cobertura foi imaginada como um sistema de volumes constantes, repetidos, regulares, alguns mais baixos, correspondentes às hortas238, outros mais altos, correspondentes às

escadas, às lavandarias e às salas comunitárias (figura 236). Entre estes volumes, foi desenha-

do um percurso contínuo, orgânico, que dá a volta ao conjunto, surgindo como um negativo

entre as caixas, e que permite a comunicação de todos os moradores do complexo residencial.
Este percurso, que assume quase uma função de rua, que distribui as pessoas pelas hortas,

pelos espaços comunitários e pelos pequenos espaços de estar desenhados nas transições dos
blocos, é apoiado por dois corredores técnicos, nas extremidades longitudinais dos blocos.

Estes são acedidos diretamente a partir das próprias hortas, apoiam a atividade da jardinagem
e libertam o corredor principal de qualquer responsabilidade técnica; por outro lado, eles são
construídos por baixo de cisternas, que acumulam a água da chuva em excesso das hortas
para poder ser reutilizada.

Por fim, a composição da cobertura compõe uma paisagem monocromática, marcada pela cor
laranja/ terracota - bloco térmico para os volumes mais altos (edifícios), tijolo burro para os

volumes mais baixos (hortas e espaços de estar) e para o mobiliário urbano, e mosaicos de

cerâmica para o piso. A escolha do material, não só mantém a coesão entre as diferentes intervenções do bloco, como privilegia uma paisagem viva, colorida, texturada, mas sobretudo
simples, complementada pela vegetação baixa das hortas.

237 - Tradução: pequenos jardins.
238 - Estas caixas poderiam ser fechadas através de coberturas de hortas portáteis, consoante as necessidades dos
moradores..
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237 | Perspetiva da cobertura.
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Considerações Finais

Considerações Finais
Conhecer os blocos Plattenbau, os seus moradores, e perceber o valor que os próprios encontram e adicionam aos edifícios e aos respetivos apartamentos, através da sua apropriação,
da decoração, ou, no limite, das próprias alterações informais, confere ao edificado uma
profundidade e complexidade que vai para além das suas condicionantes aparentemente irredutíveis.
“Eu não quero abdicar, de todo, deste apartamento. Tornamo-lo tão bonito (...). Surpreendentemente, o nosso apartamento também não se parece com um dos novos típi-

cos apartamentos da cidade. Gosto muito do barroco e do colonial, e está decorado
em conformidade. Posso realmente dizer que este é o meu castelo.”239
Se se reconhece a dificuldade da integração destes blocos numa paisagem contemporânea de
contínuo progresso e transformação na cultura do habitar, de conviver, de se expressar, o entendimento da própria arquitetura como um projeto não acabado, certamente não resolvido,
que veio a confirmar-se ao longo da investigação, contraria a própria aceção tendencialmente
condenadora em torno destes blocos. A rigidez e o pragmatismo dos Plattenbau podem e
devem, afinal, ser ultrapassados, para responder a novas realidades.
Para isso, é, no entanto, necessária a atenção, a disponibilidade e o investimento para acompanhar as próprias mudanças e exigências. Preservar os Plattenbau, o “genérico”, ou o
“medíocre”240, tem sido frequentemente encarado como uma inevitabilidade, que se limita à
resolução dos problemas visíveis. Pretende-se, precisamente, aqui, propor uma abordagem

239 - Sonya Schönberger, op. cit. p. 41.
240 - OMA, no contexto da apresentação da exposição “Cronocaos” na Bienal de Veneza de 2010. Disponível em
https://oma.eu/projects/venice-biennale-2010-cronocaos.
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inversa, mas complementar, empenhada e participativa, que aborda a temática da evolução
qualitativa dos fogos e do próprio coletivo nestes blocos de habitação. Problematizar os Plattenbau passa a ser, por fim, discutir a sua contextualização e evidenciar a sua potencialização,
sem que se abdique da sua identidade.
As temáticas levantadas ao longo do processo desta dissertação extravasam, não só pela universalidade do edificado como do contexto que o envolve, as fronteiras de Neu-Hohenschönhausen, e consideram-se, por isso, pertinentes num panorama alargado. O debate em torno
da preservação de estruturas semelhantes, na Europa, e não só, começa, lentamente, a ganhar
presença, e inclui, frequentemente, preocupações semelhantes às apresentadas nesta investigação. Ainda que a proposta de projeto apresentada tenha sido desenvolvida no âmbito de
um trabalho académico, ela pretende, ainda assim, ser um contributo para este mesmo debate,
através das questões que levanta e da própria estratégia desenvolvida.
Finalmente, com esta dissertação pretende-se, também, chamar a atenção para a necessidade
de repensar e reformular esta arquitetura específica, os Plattenbau, cuja presença e simbologia pesam na cidade de Berlim. A visão romântica de dignificar, de certa forma, as últimas
memórias do passado dos cidadãos da ex-RDA, motivadora e desencadeadora desta investigação, é, por fim, complementada pela necessidade de integrar uma arquitetura que representa parte expressiva da habitação de Berlim na sua paisagem contemporânea, tanto física como
ideológica. Acredita-se que é, justamente, a vontade e ambição de nivelar a própria realidade
que deve conduzir o desenvolvimento futuro dos Plattenbau, e que passará pela preocupação
de desmontar os próprios constrangimentos que impedem a sua regeneração. Foi em concordância com esta convicção que a presente dissertação foi montada e estruturada, culminando
num projeto de intervenção num conjunto de blocos Plattenbau, que procura garantir a sua
continuidade, devolvendo-lhes a importância e pertinência numa nova realidade.
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Apêndices

Apêndices

1:500 / 1:750
a_1
a_2
a_3
A_1
A_2
A_3
1:200

1:50

1:20

Existente. Implantação
Existente. Cortes e Alçados Longitudinais
Existente. Cortes e Alçados Transversais
Proposta. Implantação
Proposta. Cortes e Alçados Longitudinais
Proposta. Cortes e Alçados Transversais
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b_1
b_2
b_3
b_4
b_5
b_6
b_7
B_1
B_2
B_3
B_4
B_5
B_6
B_7
B_8
B_9
B_10

Existente. Planta Rés-do-Chão. Edifício A
Existente. Planta Rés-do-Chão. Edifício B
Existente. Planta Piso Tipo de Habitação. Edifício A
Existente. Planta Cobertura Tipo. Edifício A
Existente. Alçado da Rua. Edifício A
Existente. Alçado do Pátio. Edifício A
Existente. Corte Transversal 1. Edifício A e B
Proposta. Planta Rés-do-Chão. Edifício A
Proposta. Planta Rés-do-Chão. Edifício B
Proposta. Planta Piso Tipo de Habitação. Edifício A
Proposta. Planta Cobertura Tipo. Edifício A
Proposta. Alçado da Rua. Edifício A
Proposta. Alçado do Pátio. Edifício A
Proposta. Transversal 1. Edifício A
Proposta. Transversal 1. Edifício B
Proposta. Transversal 2. Edifício A
Proposta. Longitudinal 3. Edifício A

249
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251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
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C_1
C_2
C_3
C_4
C_5
C_6

Proposta. Planta-Segmento Rés-do-Chão. Edifício A

Proposta. Planta-Segmento Piso Tipo de Habitação. Edifício A
Proposta. Planta-Segmento Cobertura. Edifício A
Proposta. Alçado-Segmento Rua. Edifício A
Proposta. Alçado-Segmento Pátio. Edifício A
Proposta. Corte Transversal. Edifício A

266
267
268
269
270
271

D_1

Proposta. Detalhe. Corte Transversal.

272
242

N
a_1 | Existente. Implantação. 1:750.

243

a_2 | Existente. Cortes e Alçados Longitudinais. 1:500.

244

a_3 | Existente. Cortes e Alçados Transversais. 1:500.

245

N
A_1 | Proposta. Implantação. 1:750.

246

A_2 | Proposta. Cortes e Alçados Longitudinais. 1:500.

247

A_3 | Proposta. Cortes e Alçados Transversais. 1:500.

248

N
Pátio

Rua

b_1 | Existente. Planta Rés-do-Chão (originalmente, a cave). Edifício A. 1:200.

249

N
Pátio

Rua

b_2 | Existente. Planta Rés-do-Chão (originalmente, a cave). Edifício B. 1:200.

250

N
b_3 | Existente. Planta Piso Tipo de Habitação. 1:200.

251

N
b_4 | Existente. Planta Cobertura Tipo. 1:200.

252

b_5 | Existente. Alçado da Rua. Edifício A. 1:200.

253

b_6 | Existente. Alçado do Pátio. Edifício A. 1:200.

254

Rua

Edifício A

b_7 | Existente. Corte Transversal 1. Edifício A e B. 1:200.

Pátio

Rua

Edifício B

Pátio

255

N
2

1

Pátio

3

3

B_1 | Proposta. Planta Rés-do-Chão. Edifício A. 1:200.

2

1

Rua

256

1

N
Pátio

3

1

Rua

B_2 | Proposta. Planta Rés-do-chão. Edifício B. 1:200.

257

N
B_3 | Proposta. Planta Piso Tipo de Habitação. 1:200.

258

N
B_4 | Proposta. Planta Cobertura. 1:200.

259

B_5 | Proposta. Alçado da Rua. Edifício A. 1:200.

260

B_6 | Proposta. Alçado do Pátio. Edifício A. 1:200.

261

B_7 | Proposta. Corte Transversal 1. Edifício A. 1:200.

262

B_8 | Proposta. Corte Transversal 1. Edifício B. 1:200.

263

B_9 | Proposta. Corte Transversal 2. Edifício A. 1:200.

264

B_10 | Proposta. Corte Longitudinal 3. Edifício A. 1:200.

265

N

1

1

C_1 | Proposta. Planta-Segmento Rés-do-Chão. Edifício A. 1:50.

266

N
C_2 | Proposta. Planta-Segmento Piso Tipo. Edifício A. 1:50.

267

N
C_3 | Proposta. Planta-Segmento Cobertura. Edifício A. 1:50.

268

C_4 | Proposta. Alçado-Segmento Rua. Edifício A. 1:50.

269

C_5 | Proposta. Alçado-Segmento Pátio. Edifício A. 1:50.

270

C_6 | Proposta. Corte Transversal. Edifício A. 1:50.
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Placa de suporte em metal

Bloco térmico de argila
Portão de madeira
Tela de
impermeabilização

Guarda de metal
Cobertura em zinco

Esteira drenante
Geotêxtil
Terra
Válvula de transbordo
Tubo perfurado para
a distribuição de água
Seixo rolado
Tijolo burro
Geotêxtil
Poliestireno extrudido
Sistema de telas asfálticas

Mosaicos de argila
Placa de suporte em metal
Nova peça pré-fabricada para platibanda
Sistema ETICS 15 cm aplicado posteriormente
(2017)

Camada de regularização
Betão de enchimento
Laje pré-fabricada de
betão preexistente

Lã de rocha projetada
Painel de gesso cartonado
MDF lacado branco

Peça em betão RGC
Caixilho batente em
PVC branco
Soleira em betão RGC

Caixilho de correr triplo de
alumínio com painéis em
policarbonato
Projeção do pilar em betão
Peça pré-fabricada em betão armado

Piso Multicamadas
Manta acústica
Camada de regularização
preexistente

Camada de regularização com
acabamento autonivelador
Poliestireno extrudido

D_1 | Proposta. Detalhe. Corte Transversal. 1:20.
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Os Plattenbau e o projeto socialista em Berlim.
Proposta de intervenção no bloco residencial.
Mafalda Marques Neves
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