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Resumo

A seguinte dissertação integra o término de estudos do Mestrado Integrado em 

Arquitectura pela Universidade de Arquitectura da Universidade do Porto. 

O desenvolvimento da dissertação incorpora um projecto iniciado no curso de 

Estudos Avançados em Projecto de Arquitectura.

Como processo de conhecimento e análise dos objectos arquitectónicos, optou-se 

por redesenhar as plantas dos casos de estudo e respectivos módulos.

A proposta programática para o desenvolvimento do projecto consistia na 

construção de um programa variado, num terreno da zona das Fontainhas, na ci-

dade do Porto, totalmente descaracterizado e abandonado. O projecto deveria 

então contemplar uma vasta complexidade de problemas, desde o programa até à 

inserção no lugar.

Na sequência e no desenrolar do projecto, foi desenvolvida uma investigação teóri-

ca directamente relacionada com o trabalho prático em desenvolvimento.

Considera-se que as opções tomadas tanto no projecto como no desenvolvimento 

teórico, representam um determinado momento de aprendizagem, desenvolvendo 

na presente dissertação, vários temas que despolotaram interesse num determina-

do momento e local. 

NOTA: Esta dissertação não foi escrita ao abrigo do novo acordo ortográfico
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Abstract

The following dissertation includes the completion of Master studies in Architecture 

from the University of Architecture of the University of Porto. The development 

of the dissertation is part of a project carried out in the context of the Advanced 

Studies Course in Architectural Project. 

As knowledge process of the analyzed objects, it was an option to design the plans 

of the projects in studie.

The programmatic proposal for the project was the construction of a varied pro-

gram, on a site of Fontainhas, Porto, completely mischaracterized and abandoned. 

The project should contemplate a vast complexity of problems, from the program 

to the site.

Following and in the course of the project, was developed a theoretical research 

directly related to the project. 

It is considered that the choices made at the project and at the theorical develop-

ment, represents a particular moment of learning, It consists on a dissertation of 

various topics that have emerged interest in a particular time and place.
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O tema surge da procura de resposta a esse novo ambiente social existente nas 

cidades de hoje. O objectivo surgiu da necessidade de conjugar e questionar três 

ideias de habitação numa experiência de Projecto. O curso Estudos Avançados em 

Projecto de Arquitectura (EAPA), proporcionou a oportunidade de projectar essas 

ideias, tendo como propósito relacionar a habitação colectiva, social e evolutiva: 

explorar tipologicamente a flexibilidade, liberdade e evolução do espaço interior. 
Questionar e perceber o tema através do processo de projecto e sua conjugação 

com exemplos já realizados na História da arquitectura moderna e contemporânea.

Ao longo da presente dissertação, procura-se um entendimento do projecto 

inserido em quatro diferentes contextos: do lugar, da habitação colectiva, da 

habitação social e da habitação evolutiva e adaptável. 

O curso EAPA, originou a realização de um projecto, posteriormente desenvolvido 

em dissertação, na zona das Fontainhas, no Porto. Uma zona emblemática da cidade, 

num contexto urbano Histórico e em actual transformação. O programa consistiu 

em projectar habitação colectiva, habitação social, residência de estudantes e um 

possível apoio de comércio e/ou serviços, tendo existido alguma flexibilidade, a 
nível de área necessária e da abordagem ao programa.

1.1 MOTIVAÇÃO

Com a mudança dos tempos e dos hábitos da sociedade, surgem novos problemas 

e desafios na habitação. 

“A forma criada pelo homem é prolongamento dele – com as suas qualidades e 

com os seus defeitos”1 

Perante uma grave crise económica, deparamo-nos com uma baixa capacidade 

financeira da generalidade da sociedade e em particular da nova geração. Os 
jovens da actualidade, não são diferentes do passado, anseiam pela sua autonomia. 

No entanto, algumas necessidades habitacionais são diferentes. Procura-se uma 

habitação de custos controlados e com maior versatilidade, onde possam explorar 

os seus hobbies e negócios: uma casa-escritório. Para além da população jovem, as 

famílias também se modificaram, tendo-se heterogeneizado. Existem mais casais 
separados, indivíduos solteiros ou com poucos filhos. Existe um nicho de Mercado 
de habitação na sociedade de hoje em dia, que procura uma maior versatilidade. 

Uma das questões deste tema é:  Porque razão a habitação de custos controlados, 

ou a habitação social, é apenas pensada para classes sociais desfavorecidas? O 

tradicional conceito de habitação social não será aplicável a um investimento 

direcionado à nova realidade social?  É necessario adaptar as tipologias às condições 

sociológicas da actualidade. 

1 _ TÁVORA, Fernando - Da organização do espaço / Fernando Távora ; pref. Nuno Portas. -  3ª ed. - Porto : Faup 

Publicações, 1996
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1.2  COLECTIVO, SOCIAL, EVOLUTIVO
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A habitação foi, ao longo da história, um dos programas mais utilizados como 

forma de expressar as novas ideias e as mudanças nas correntes de pensamento 

arquitetónico. Como tal, tem sido um dos programas mais investigados pelos 

arquitectos ao longo da história.

“Perante o vasto conjunto de mudanças aceleradas e complexas em que vivem 

as sociedades contemporâneas, a Arquitectura tem de acompanhar, ao nível da 

concepção do espaço habitacional, as alterações relacionadas com as vivências da 

habitação e com os novos estilos de vida dos seus destinatários.

Como tal, espera-se da Arquitectura a capacidade de responder assertivamente 

a desafios que, ora novos, ora reinventados, vão dinamizando o diálogo entre a 
mudança social e a construção e reconstrução do suporte físico das sociedades.” 4

Para analisar e aprofundar o tema da habitação na actualidade social, e mais 

especificamente na zona das Fontainhas, na cidade do Porto, em Portugal, 
pretendeu-se criar uma base de pesquisa sobre três grandes referências da história 

da habitação colectiva da arquitectura mundial. A Unité d’Habitation de Le Corbusier, 

o Gallaratese de Aldo Rossi e o Robin Hood Garden de Alison and Peter Smithson. 

“Os documentos primordiais para a análise do trabalho de um arquitecto são os 

edifícios, projectos, desenhos e maquetes por ele produzidos.” 5

A escolha desses edifícios teve em conta a semelhança de escala com o projecto 

desenvolvido para as Fontainhas. Foram essencialmente aprofundadas a análise das 

plantas e seus módulos.

“É preciso estudar a planta, chave da evolução.” 6 

4 _ RAMALHETE, Filipa - Habitar, Pensar, Investigar, Fazer – Introdução à obra - Pág 13 (A.P.123.41)

5 _ TESTA, Peter - A arquitectura de Álvaro Siza=The architecture of ålvaro Siza - trad. José Quintão. - Porto : FAUP, 

1988 - Bilingue - Pág 9 (M.p.1.2)

6 _ LE CORBUSIER - Por uma arquitectura - trad. Ubirajara Rebouças - 6 ª ed. - São Paulo : Perspectiva, 2009. 

(A.40.120.9)

HABITAÇÃO

 “A arquitectura está inexoravelmente ligada ao acto de habitar, porque este é 

simultaneamente o seu objectivo e a sua justificação existencial. A casa afirmou-
se durante séculos como a formulação primordial do acto de habitar. É o lugar 

fundado, sujeito a uma transformação cultural, ao qual é atribuído um significado.” 2

A casa para além de executar o papel de abrigo, é definida e ao mesmo tempo 
definidora das características culturais e analíticas de uma dada sociedade,.

“A habitação é uma das funções primordiais da arquitectura, não só porque dá 

resposta a uma das necessidades mais básicas do Homem, mas também porque 

é uma evidente manifestação da diversidade cultural dos vários grupos humanos 

e um repositório das suas práticas quotidianas. (…) a habitação permite analisar a 

forma como cada sociedade transmite saberes, constrói e vivencia o conceito de 

privacidade e se relaciona no seio da família e com o seu exterior.” 3

A expressão lar,  sinónimo de casa, representa um conceito doméstico de 

afectividade e família. Assim sendo, é a caracterização de habitação pelo ponto 

de vista sentimental, de porto seguro de um indivíduo e seus pertences familiares 

e materiais. Apesar da modernidade ter afastado de certa forma o homem do 

lar, passando maioritariamente do seu tempo diário fora de casa a trabalhar, e 

transformando a habitação num conceito de simples dormitório, continua a casa 

a ser um elemento referencial da identidade de cada individuo ou família. A casa é 

como um espelho de quem a habita e reflecte os seus ideais socio-culturais. 

2 _ NORBERG-SCHULZ, Christian - Genius Loci, Paesaggio Ambiente Architettura [1979]. Milano: Electa, 1989, 

pág. 5 _ Em: Carvalho, Ricardo - Habitar, Pensar, Investigar, Fazer – Habitar : da Cidade-Campo à Cidade-Difusa - 

Pág 23 (A.P.123.41)

3 _ RAMALHETE, Filipa - Habitar, Pensar, Investigar, Fazer – Introdução à obra, Pág 13 (A.P.123.41)
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COLECTIVO

“A habitação colectiva tornou-se um programa central na produção arquitectónica 

e um tema disciplinar no centro do debate da cultura arquitectónica da primeira 

metade do século XX. Indissociável da história da cidade, foi eleita, em pleno 

paradoxo pós-industrialização, desde a década de vinte, como a principal ferramenta 

do programa ideológico do Modernismo, em grande parte como reacção ao 

carácter tradicional e estático que o enquadramento cultural oitocentista lhe 

conferiu. Mas também como radicalização e desenvolvimento das obras e projectos 

desenvolvidos nas primeiras duas décadas do século.” 7

Com o surgimento da Revolução Industrial na Grã-Bretanha em 1760, as sociedades 

europeias e americanas, modificaram-se. Houve uma transição dos métodos 
de produção artesanais para a maquinização, a fabricação de novos produtos 

químicos, o uso crescente da energia a vapor. A maior mudança com repercussões 

arquitectónicas talvez tenha sido, a criação de novos processos de produção 

associados ao ferro. Com uma maior capacidade de exploração desse material, 

em finais do século XVIII e início do século XIX, iniciou-se uma ampla utilização do 
ferro como elemento estrutural em edificios e pontes. Este aumento da construção, 
deveu-se ao crescimento da população urbana, essencialmente operária.

O ferro foi também um material impulsionador no desenvolvimento do betão 

armado. A arquitectura em betão, ou em cimento, era já utilizada, mas com a 

introdução de uma estrutura metálica no seu interior, permitiu a realização de 

maiores estruturas em betão, proporcionando uma mudança das características 

arquitectónica do século XX. 

As transformações na construção do século XX surgem, muito por influência dos 
progressos técnicos quer dos materiais de construção, quer do desenvolvimento e 

aperfeiçoamento dos sistemas construtivos, aliada a uma revolução cultural que se 

iniciou com o princípio do século.

“a Arquitectura do Movimento Moderno, que teve a sua génese ao longo dos anos 

20 e que se afirmou depois da II Guerra Mundial, serviu-se dos novos materiais e 
incorporou os novos sistemas. De tal modo que na actualidade as edificações se 
baseiam numa paleta relativamente estável de desenvolvimentos técnicos.” 8

7 _ CARVALHO Ricardo - Habitar, Pensar, Investigar, Fazer – Habitar : da Cidade-Campo à Cidade-Difusa - Pág 21 

(A.P.123.41)

8 _ Cf. Cecil D. Elliott, Technics and Architecture, the Development of Materials and Systems for Buildings, Cam-

bridge, London, MIT Press, 1992, pág. 3 _ Nota de rodapé nº 2 Em:  Tostões, Ana - Construção moderna: as grandes 

mudanças do século XX no link: http://in3.dem.ist.utl.pt/msc_04history/aula_5_b.pdf

001 | Fotografia tirada durante a pausa da construção de um arranha-céus, Nova Iorque, 1932
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“A resposta ao problema da habitação, tarefa assumida pelas vanguardas históricas, 

passaria plenamente por uma reflexão mais abrangente em torno da construção 
da casa colectiva e a sua relação com o modelo de construção no território e 

ligação aos ciclos de produção e vida. Esta reflexão, que se intensifica na década de 
vinte do século XX, iria permitir aos arquitectos superar as temáticas e limitações 

oitocentistas em torno da individualidade e do «sentimento particular do indivíduo»9, 

a favor de uma nova leitura sobre a identidade (poderíamos dizer colectiva), e sua 

relação com a paisagem e arquitectura, e de uma objectividade de aproximação ao 

problema. Tessenow afirma «seria uma quimera propor-se exprimir em cada casa o 
sentimento particular do indivíduo (…). Não se trata aqui de uma obra individual, 

mas de um trabalho colectivo de muitos homens (…).» Ou também, afirma Ruskin 
(no seu livro ‘As Sete Lâmpadas da Arquitectura’): «A nossa arquitectura amaducerá 

e cairá em ruína no caso de não elegermos (…) um sistema de validade universal 

das formas e dos estilos» ” 10

De facto, a habitação colectiva esteve intrínsecamente relacionada com a questão 

social e cultural da época. Na Europa, a arquitectura modernista aspirava à fundação 

de uma nova forma de habitar que respondesse aos problemas da sociedade. A 

vontade de um novo modelo sócio-cultural de habitação colectiva despolotou a 

discussão de novos temas: os bairros de operariado, o quarteirão urbano, o bloco 

habitacional isolado. Foi na Alemanha que surgiu o conceito de “Siedlung”, uma 

palavra alemã com tradução de “povoação”. Foi a expressão utilizada para os novos 

bairros operários nos arredores das cidades. Consistiu num modelo herdeiro da 

Cidade-Jardim, o bairro-jardim. A cidade-Jardim foi um modelo de cidade concebido 

por Ebenezer Howard, como uma cidade isolada e rodeada de espaços verdes, num 

limiar entre cidade e campo. Essas ideias foram escritas em 1902 no livro “Garden 

Cities of Tomorrow”. [002 a 005]

Para além da influência social e técnica, há uma influência cultural e artística. 

“Creio que o movimento moderno começou com a linguagem do cubismo. (…)

Tudo começou antes da I Guerra Mundial com o construtivismo russo, o cubismo 

francês e o futurismo italiano. Na minha opinião, entre 1910 e 1913 a arquitectura 

partiu da pintura. A arquitectura moderna começou em 1922, data da villa em 

Vaucresson de Le Corbusier e o café De Unie de Oud em Rotterdão. Assim se 

iniciaram novas formas na arquitectura: formas que procediam da pintura. Quem 

sabe se as formas de Le Corbusier serão descendentes de uma única pintura, uma

9 _ TESSENOW, Heinrich - op. cit., pp. 9-10 _ Nota de rodapé nº 13 Em: Carvalho, Ricardo - Habitar, Pensar, Inves-

tigar, Fazer – Habitar : da Cidade-Campo à Cidade-Difusa – Pág 28 (A.P.123.41) 

10 _ CARVALHO, Ricardo - Habitar, Pensar, Investigar, Fazer – Habitar : da Cidade-Campo à Cidade-Difusa – 

Pág 28 (A.P.123.41) 

002 a 005 | Ebenezer Howard - Cidades-Jardim de To-Morrow, 1902

002 003

004

005
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referência mais ou menos marcada ao rectângulo do quadro: Garrafa de Vieux 

Marc, copo, guitarra e jornal (1913) de Pablo Picasso. Deste surgiram a Villa Stein 

em Garches (1927) e a Villa Savoye em Poissy (1929-1931) de Le Corbusier. Foi 

uma grande gestação.” 11

Com a proximidade entre os diferentes países do centro da Europa, assistiu-se 

a uma discussão cultural de diferentes temas, nomeadamente sobre a habitação, 

num constante confronto das diferentes culturas europeias e uma consequente 

influência recíproca. 

Foi neste contexto de discussão que em 1928, na Suiça, surgiram os CIAM 

(Congressos Internacionais da Arquitetura Moderna). Os CIAM, uma organização 

constituida pelos principais protagonistas da arquitectura moderna internacional da 

época, tiveram um papel fundamental na divulgação de uma arquitectura racionalista 

e funcional. Foi um grupo formado e comandado por Le Corbusier, Hélène de 

Mandrot (propietaria do castelo), e Sigfried Giedion (o primeiro secretário) e 

constituído por 28 membros fundadores : Karl Moser (primeiro presidente), Victor 

Bourgeois, Pierre Chareau, Josef Frank, Gabriel Guevrekian, Max Ernst Haefeli, Hugo 

Häring, Arnold Höchel, Huib Hoste, Pierre Jeanneret (familiar de Le Corbusier), 

André Lurçat, Ernst May, Fernando García Mercadal, Hannes Meyer, Werner Max 

Moser, Carlo Enrico Rava, Gerrit Rietveld, Alberto Sartoris, Hans Schmidt, Mart 

Stam, Rudolf Steiger, Henri-Robert Von der Mühll, e Juan de Zavala. 

El Lissitzky, Nikolai Kolli e Moisei Ginzburg foram os delegados soviéticos e outros 

membros notáveis foram  Alvar Aalto, Paul Lester Wiener e Hendrik Petrus Berlage. 

Ao longo dos encontros e discussões, foram abordados temas como o habitat 

mínimo, o edifício e a cidade funcional, a habitação coletiva, tendo sido a “Carta de 

Atenas”, o principal testemunho produzido no 4º encontro dos CIAM, em 1933.

A afirmação da arquitectura como parte da cidade, podia influenciar económica e 
políticamente a sociedade, contribuindo para um progresso social. No entanto, a 

partir dos anos 50, os CIAM foram duramente criticados pela alegada generalização 

e falta de individualidade, transformando as cidades em espaços sem referências, 

pela confusa e indefinida diferenciação entre espaço público e privado.
Foi em 1953, no encontro CIAM IX que a nova geração de arquitectos ganhou 

11 _SMITHSON, Peter - Conversaciones con estudiantes: un espacio para nuestra generación / ed Catherine Spell-

man, Karl Unglaub ; trad. Moisés Puente. - Barcelona : Gustavo Gili, 2004 - Pág 21 (M.118.6) – tradução da autora 

Citação original: “Creo que el movimiento moderno34 comenzó con el lenguaje del cubism.35 Las tres genera-

ciones posteriors no estuvieron tan en deuda con él. Todo comenzó antes de la I Guerra Mundial con el construc-

tivismo ruso, el cubismo francés y el futurism italiano. En mi opinion, entre 1910 y 1913 la arquitectura arrancó de la 

pinura. Nota de rodapé nº 35- La arquitectura moderna comenzó en 1922, la fecha de la villa en Vaucresson de Le 

Corbusier y el café De Unie de Oud en Rotterdam. Entonces se iniciaron las nuevas formas en arquitectura; formas 

que procedían de la pintura. Quizá las formas de Le Corbusier sean hijas de una única pintura, una más o menos 

completamente plana y con marcada deuda con el rectángulo del marco: Botella de Vieu Marc, copa, guitarra y 

periódico (1913) de Pablo Picasso. A partir de esto crecieron las villas de Le Corbusier : la Villa Stein en Garches 

(1927) y la Villa Savoie en Poissy (1929-1931). Fue una larga gestación.”  [trad. da autora]

006 | Participantes no CIAM IV em Atenas - 1933
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força. Foi nesse contexto que acabou por surgir o grupo Team X. Um novo grupo 

de jovens arquitectos, que se reuniu com o objectivo de estudar os conceitos do 

grupo antecessor, com um novo espírito critico. Alison e Peter Smithson, Aldo van 

Eyck, Georges Candilis, Jaap Bakema, Giancarlo de Carlo e Shadrach Woods e o 

português Pancho Guedes, foram alguns dos mais influentes arquitectos desta nova 
corrente. Foram as reacções e críticas do Team X e da sociedade em geral, que 

ditaram a sucessão dos CIAM.

Sobre esta transição dos CIAM para o Team X Peter Smithson refere, no livro 

‘conversaciones con estudiantes: un espacio para nuestra generación’, que demora 

muito tempo a interpretar os dados históricos. A sua reinterpretação é feita com 

o passar do tempo.

“Nas memórias há apenas uma testemunha. Cada ano aparecem cinco livros 

sobre Napoleão, e este já morreu há duzentos anos. Mesmo os factos podem ser 

interpretados de forma diferente por uma única pessoa. “ 12

Um mesmo objecto arquitectónico pode com o tempo, ser reanalisado, com 

distanciamento e sem influência das características da sociedade em que surgiu. É 
importante perceber que ao analisar edificios modernos emblemáticos, pretende-
-se absorver a sua influência mantendo no entanto o foco, na tentativa de perceber 
as mudanças da sociedade actual, sendo a concepção do projecto, um ensaio de 

resposta às necessidades de hoje. Não se pretende com isto, ter a presunção de 

aperfeiçoar os exemplos já existentes, mas dissertar perante um caminho. Sendo 

apenas uma tentativa de analisar e explorar a realidade da cidade e da habitação 

do presente. 

Em Portugal, e mais especificamente no Porto, a discussão sobre o edifício de 
habitação colectiva surgiu mais tarde do que no resto da Europa, tendo para isso 

contribuído não só a situação geográfica do país, que o atrasou em relação ao 
núcleo de acontecimentos europeus, mas essencialmente a existência de um regime 

ditatorial liderado por Salazar entre 1932 e 1968, que só caiu em 1974. 

“Em 25 de Junho de 1936, o então presidente da Câmara Municipal do Porto, 

Mendes Correia, manda proceder a um inquérito geral às ilhas, o qual será 

realizado em 1939, e à elaboração de um plano com medidas práticas a adoptar 

pelo município para melhorar as condições de alojamento das classes insolventes 

da cidade. Manifesta-se, assim, uma vontade expressa da Câmara Municipal em 

12 _ SMITHSON, Peter - Conversaciones con estudiantes : un espacio para nuestra generación / ed Catherine 

Spellman, Karl Unglaub ; trad. Moisés Puente. - Barcelona : Gustavo Gili, 2004 – Pág 23 (M.118.6)

Citação original: “En los recuerdos solo hay un testigo. Cada año aparecen cinco libros sobre Napoleón, y lleva 

muerto doscientos años. Incluso los hechos pueden ser interpretados de un modo diferente por una única per-

sona.” [trad. própria]

007 | Fotografia do grupo Team X, num encontro em Londres, 1969, organizado pelos Smithson. 
Da esquerda para a direita: Sia Bakema, Peter Smithson, Samantha Smithson, desconhecido, desconhecido, de-

sconhecido, Alison Smithson with Soraya, Hannie van Eyck, De Carlo, desconhecido, Van Eyck, Christiane Candilis, 

Richards, Sandra Lousada, Ungers, desconhecido, desconhecido, Wewerka, Simon Smithson, no primeiro plano Takis 

Candilis, Soltan, Candilis and Bakema. 
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resolver directamente os problemas habitacionais da cidade, sobretudo o escân- 

dalo das ilhas. Segundo este inquérito, o número de ilhas então existentes era de 

1153, com um total de 13 594 casas e 45 243 habitantes” 13

Foi nesse contexto que a Câmara Municipal do Porto promoveu a construção do 

primeiro bloco de habitação social plurifamiliar, na Rua de Saldanha. Foi construído 

entre 1937 e 1940 e consistiu no primeiro e único bloco de habitação social da 

altura. Com 119 fogos, divide-se em quatro tipologias: 29 - T1, 40 - T2, 46 - T3 

e 4 - T4.  É da autoria da “Repartição de Engenharia da Câmara Municipal do 

Porto”.14 Este gerou alguma polémica por ser contraditório aos ideais do regime 

de Estado Novo, que defendia uma arquitectura oposta ao bloco habitacional, de 

carácter simples e modesto, sem aglomerados populacionais, caracterizado mais 

tarde por Português Suave. No entanto, o Bloco Duque de Saldanha, [008 e 009] 

resistiu ao regime e foi construído ao longo de 4 pisos, com uma planta em forma 

de U, formando um pátio no seu interior, virado para a rua. Consistia em 115 

apartamentos, distribuídos por uma galeria exterior. Mais tarde, foi construído um 

volume na frente de rua, fechando o pátio, e relacionando-se com a rua apenas com 

uma passagem em arco.  

Nos anos 50, altura em que Le Corbusier projectava a Unidade de Habitação em 

Marselha, surgia no Porto o edifício Parnaso (1956/57) de José Carlos Loureiro. [010]

Um bloco habitacional com significativa importância na cidade. Comparativamente 
com os edifícios em estudo na presente dissertação - a Unidade de Habitação, 

o Robin Hood Gardens e o Gallaratese - este é de muito menor dimensão, mas 

apresenta características semelhantes ao Movimento Moderno. O facto de ser um 

volume solto da cidade, inserido num espaço verde; a existência de uma variedade 

de funções no mesmo complexo habitacional (comércio, serviços e habitação 

tipologicamente diferenciada, colectiva e unifamiliar), ou ainda o desenho de 

uma linguagem moderna, marcada por rasgos horizontais, tal como Le Corbusier 

defendeu nos seus cinco pontos de uma nova arquitectura. 

13 _ MATOS, Fátima Loureiro de - Análise Social Volume XXIV - Os bairros sociais no espaço urbano do Porto: 

1901-1956 - Pág 690

14 _ Inquérito à arquitectura do século XX em Portugal : IAPXX / ed. João Afonso ; textos Helena Roseta, Ana 

Tostões, Wilfried Wang... [et al.]. - Lisboa : Ordem dos Arquitectos, 2006 - Pág 114 (A.p.5)010 | Edifício Parnaso, Porto - José Carlos Loureiro | Fotografia da autora

008 | Planta de localização e de distribuição interior do Bloco Duque de Saldanha, Porto 

009 | Bloco Duque de Saldanha, Porto | Fotografia da autora
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SOCIAL

“A primeira dificuldade substancial do programa estava já no próprio nome: habitação 
social, como se se tratasse de uma especialidade autónoma. A habitação é uma 

presença constante na cidade e é sempre social.” 15 – Álvaro Siza, Sobre a Malagueira

A Habitação social surgiu como resposta às dificuldades de habitação das pessoas com 
menor capacidade económica, incapacitadas do pagamento das rendas praticadas 

no mercado. Assim, surgiu uma habitação construída com baixo custo, geralmente 

de iniciativa pública, com o objectivo de reduzir o número de famílias desalojadas, 

permitindo uma estabilização social e, se possível, alavancar um desenvolvimento 

económico-social, possibilitanto à família a ambição de uma vida mais estável e 

autónoma.

Os programas de habitação social são uma realidade em diversos países, sendo 

geralmente construídos sob a forma de edificios de habitação colectiva, ou pequenas 
casas, variando da localização e da quantidade de pessoas com necessidades 

habitacionais. 

O movimento de reforma habitacional da classe trabalhadora do início do século XX, 

proporcionou o surgimento de alguns conjuntos habitacionais em Berlim. Conhecidos 

como ‘conjuntos habitacionais de reforma’, influenciaram a arquitetura, o urbanismo 
e a política governamental da habitação de todo o século XX. 

Alguns dos primeiros e principais conjuntos habitacionais foram: o “Hufeisensiedlung” 

[011 a 013], que significa conjunto habitacional da ferradura, devido à forma da sua 
planta, localizado em Britz. Foi projectado pelo arquitecto Bruno Taut e pelo urbanista 

Martin Wagner entre 1925 e 1933, possuindo o complexo mais de mil habitações. 

Consiste numa das primeiras experiências da cidade-jardim, construída nos arredores 

de Berlim. Apesar de também apresentar na envolvente, casas unifamiliares e blocos 

habitacionais, é o bloco central em forma de ferradura que se destaca numa estrutura 

curvilinea com 350 m de comprimento, envolvendo um jardim com um lago no 

centro. O edifício desenvolve-se em acesso vertical numa tipologia de esquerdo-

direito. O acesso por escada localiza-se na fachada exterior da curva, virando-se as 

varandas e zonas comuns para o núcleo da ferradura, disfrutando da Natureza. 

“Taut irá procurar resolver a contradição entre o projecto moderno de resposta 

em grande escala ao problema da habitação e a recusa da máquina de habitar, 

da reprodutibilidade, recorrendo à variação de modelos tipológicos e formais no 

15 _ SIZA VIEIRA, Álvaro - 01 textos - editor Carlos Campos Morais. - Porto : Civilização ed., 2009 – Pág 228 

(M.p.1.68)
011 a 013 | Hufeisensiedlung, Berlim - Bruno Taut

011

012

013
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interior de um único sistema. Essa variação opera em simultâneo no modelo urbano 

– nunca se libertando do bairro jardim em termos de escala e percepção de rua – e 

no modelo do especial – a planta dos apartamentos está mais próxima das casas 

individuais das experiências de Tessenow. É exactamente nisso que consiste a riqueza 

e a complexidade da proposta do Britz siedlung, construído em Berlim.” 16

Bruno Taut foi um arquitecto alemão que teve um papel importante no pensamento 

da habitação social. Também de sua autoria, o conjunto habitacional Schillerpark, 

[014] localizado no bairro de Wedding, foi uma das primeiras iniciativas de habitação 

social construídas em Berlim, entre 1924 e 1930. Com cerca de 600 habitações, o 

seu revestimento em tijolo vermelho demonstra alguma influência da arquitetura 
holandesa. Anterior à Primeira Guerra Mundial, apresentava já alguma densidade 

volumétrica, através da distribuição habitacional ao longo de 3 pisos. Para além da 

densidade vertical, existia também uma densidade edificacional, consistindo num 
bairro com 21 blocos independentes mas relacionados entre si através de espaços 

verdes. 

 “Essencial não é a forma singular, nem a solução do caso singular” 17 

A “Weissenhofsiedlung” de Stuttgart, [015] foi também um projecto de referência 

no surgimento da habitação social, talvez o mais marcante pelo envolvimento de 

diversos e importantes arquitectos. Consistiu numa exposição de arquitectura 

moderna organizada pelo Deutscher Werkbund, dirigida por Mies van der Rohe.  

Desenvolveu um plano habitacional na periferia de Estugarda, em 1927, numa junção 

de diferenciados modos de habitar, desde habitações unifamiliares até blocos de 

maior densidade.  O complexo habitacional desenvolveu-se numa tipologia de cidade 

jardim, tal como aconteceu no exemplo anterior da Hufeisensiedlung, em Berlim. 

O projecto iniciou-se com Mies Van der Rohe, Hugo Häring, Heinrich Tessenow e 

Erich Mendelsohn. Foi na ocasião da exposição Weissenhofsiedlung, em 1927, que 

Le Corbusier desenvolveu dois tipos de casa, baseados nos ideais da investigação 

desenvolvida ao longo de vários anos, a que chamou de casa Citrohan e com a qual 

formulou os cinco pontos para uma nova arquitectura.

“A casa Citrohan, que havemos referido antes, é uma das duas casas que Le Corbusier 

construiu na Weissenhofsiedlung de Estugarda, uma exposição patrocinada pelo 

Deutsche Werkbund em 1927. Foi durante a gestação deste edifício que Le Corbusier 

publicou os seus ‘cinco pontos de uma nova arquitectura’, onde descrevia as regras 

16 _ CARVALHO, Ricardo - Habitar, Pensar, Investigar, Fazer – Habitar : da Cidade-Campo à Cidade-Difusa - 

Pág 33 (A.P.123.41) 

17 _ TAUT, Bruno - Ein Wohnhaus. Em: Carvalho, Ricardo - Habitar, Pensar, Investigar, Fazer – Habitar : da Ci-

dade-Campo à Cidade-Difusa - Pág 30 (A.P.123.41)

Esta é uma afirmação de Taut em “Ein Wohnhaus”, sobre a sua casa em Berlin-Dahlewitz, moradia individual num 
lote suburbano, onde o problema da habitação como caso singular se extrapola para a dimensão colectiva da 

cidade-campo. 

015 | Weissenhofsiedlung, Stuttgart - Le Corbusier

014 | Conjunto Habitacional Schillerpark, Berlim - Bruno Taut
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de um novo sistema arquitectónico. Essas eram: os pilotis, a cobertura praticável, a 

planta livre, a janela horizontal e a fachada livre. (...)

Nestes ‘cinco pontos’ está implicita uma oposição entre o espaço rectangular e a 

planta livre, cada um dos quais pressupõe o outro.” 18 “O nome Citrohan era uma 

brincadeira com a marca de uma famosa fábrica de automóveis, indicando que uma 

casa deveria ser tão padronizada quanto um carro.” 19

Foi através dos ‘cinco pontos da nova arquitectura’ que Le Corbusier desenvolveu a 

Estrutura Dom-ino. [016] Esta foi uma estrutura habitacional baseada na planta livre  

e no conceito evolutivo e flexível da organização interior. 

“Le Corbusier patenteou esta casa e criou inclusivamente uma pequena fábrica para 

as produzir, a SEIE, Societe d’enterprises industrielles et d’études. Embora a produção 

industrial da casa Dominó não tenha vingado, foi sem dúvida o ponto de partida 

para o entendimento da relação de cumplicidade entre optimização constructiva e 

concepção arquitetónica da casa que a industrialização permitia. Foi neste “laboratório 

de habitação” que se testaram várias formas de associação desse módulo procurando 

novas tipologias de associação. (....) A casa Dominó permitiu encontrar uma base 

para a livre concepção arquitectónica, com base em regras impostas pela indústria, 

pela técnica e consequentes ritmos de produção. Esta separação da estrutura da 

forma iniciou uma nova metodologia de trabalho em Arquitetura baseada na lógica 

industrial e na produção em série. (...).” 20

Após o desenvolvimento e investigação habitacional ao longo do Weissenhofsiedlung, 

Le Corbusier escreveu e sintetizou, em 1929, os quatro tipos de ‘villas’.  [017]

“A brilhante análise tipológica que faz Le Corbusier de suas próprias casas, revela 

claramente a sua concepção de relações dialéticas entre um exterior platónico e 

um interior funcional: duas formas incomensuráveis de ‘ordem’ que existem uma 

junto a outra. (...) A tensão entre o interior livre e o exterior “límpido” na obra de 

Le Corbusier durante a década de 1920, alcançou o seu ponto culminante com a 

Villa Savoye, [018] em Poissy (1929-1931). A casa está levantada sobre pilotis e surge

18 _ COLQUHOUN, Alan - Arquitectura moderna : una história desapasionada / Alan Colquhoun ; trad. Jorge 

Sainz. - Barcelona : Gustavo Gili, 2005 - Pág 146 (A.40.14.4)

Citação original: “La casa Citrohan a la que nos hemos referido antes es una de las dos casas que Le Corbusier 

construyó en la Weissenhofsiedlung de Stuttgart, una exposición patrocinada por el Deutsche Werkbund en 1927. 

Fue durante la gestación de este edificio cuando Le Corbusier publicó sus ‘cinco puntos de una arquitectura nueva’, 
en los que prescribía las reglas de un nuevo sistema arquitectónico. Éstas eran: los pilotis, la cubierta ajardinada, la 

planta libre, la ventana corrida y la fachada libre. (…) En estos “cinco puntos” hay implícita una oposición entre el 

recinto rectangular y la planta libre, cada uno de los cuales presupone el otro”. [Tradução da autora]

19 _ FRAMPTON, Kenneth - Historia critica de la arquitectura moderna / Kenneth Frampton ; trad. Jorge Sainz. 

-  11ª ed.. - Barcelona : Gustavo Gili, 2002 - PARTE 2 – UMA HISTÓRIA CRÍTICA, 1836-1967

CAPÍTULO 17 – Le Corbusier e o Esprit Nouveau, 1907-31 - Pág 185 (A.20.64)

20 _ CARVALHO, Bárbara Rangel - Proposta Metodológica para o Desenvolvimento do Projecto Integrado de 

Habitação Evolutiva em Portugal - Dissertação de Doutoramento da FEUP - Orientação: Prof. Vitor Abrantes 

Coorientação: Prof. Fernando brandão Alves Prof. José Amorim Faria - Pág 81

017 | Os quatro tipos de villas - Le Corbusier

016 | Estructura Dom-ino - Le Corbusier

018 | Ville Savoye, Paris - Le Corbusier 
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países afetados pela guerra. Exemplos disso são os três casos de estudo desta prova: 

a Unidade de Habitação de Le Corbusier,  em Marselha, o Robin Hood Gardens, em 

Londres e ainda o Gallaratese em Milão.

“o ponto de maior afastamento entre as duas vias dominantes no interior do 

Movimento Moderno, o modo de relacionamento do siedlung e do bloco habitacional 

isolado na sua relação com os temas da reprodutibilidade e a questão da identidade. 

Enquanto o primeiro fica associado a operações não urbanas, ou proto-rurais, a via do 
bloco isolado será intensivamente explorada como única via da cultura metropolitana 

e terá legitimidade para abdicar de expressoes identitárias mais directas.”  23

Em Portugal, o surgimento da habitação social, não teve uma relação directa 

com a Segunda Guerra Mundial, pelo facto de não ter sido um país afectado 

por bombardeamentos ou destruição física das cidades. Em Portugal, uma das 

grandes causas da atenção prestada à habitação de cariz social, foi a consequência 

da Revolução Industrial. Os efeitos desta, só se fizeram sentir em finais do século 
XIX e inícios do século XX. Com o desenvolvimento das indústrias nas grandes 

cidades, surgiu o denominado êxodo rural. 24 Essa afluência aos grandes centros 
urbanos, causou uma sobrelotação na sua estrutura social, que até então era 

habitada, essencialmente, por classes sociais burguesas. As cidades mais afectadas 

foram Porto e Lisboa, que perderam assim, a garantia de qualidade de vida salúbre, 

surgindo uma sobre-ocupação como meio de habitação, maioritariamente ilegal. No 

Porto, esse fenómeno denominou-se de “ilhas”. Essas “ilhas” surgiram em interiores 

de logradouros privados em terrenos ocupados por edifícios da própria indústria. 

Apesar de terem surgido com um carácter efémero, onde o trabalho era o enfoque, 

foram aumentando e permanecendo de tal forma que ainda hoje persistem na 

cidade. Em Lisboa, “as camadas mais desfavorecidas da população viam-se, assim, na 

contingência de terem de sofrer condições de alojamento deprimentes, albergadas 

em palácios arruinados ou conventos desafectados e a maioria das vezes em pátios 

insalubres. Foi aí que a iniciativa privada começou a interessar-se pela situação, com 

a construção de vilas operárias, onde as condições não seriam tão miseráveis e 

que dariam, provavelmente, bons lucros aos investidores. Como excepções, pode 

apontar-se o caso de empresas, sobretudo do sector têxtil, que construíram, num 

ou noutro caso, alojamentos para os seus operários. (...) Foi neste quadro que se 

edificaram as centenas de vilas que ainda hoje existem na capital, constituindo uma 
parte considerável do seu tecido edificado, ainda que pouco visível da via pública.” 25

23 _ CARVALHO, Ricardo - Habitar, Pensar, Investigar, Fazer – Habitar : da Cidade-Campo à Cidade-Difusa - 

Pág 39 (A.P.123.41) 

24 _ Expressão que designa o abandono dos habitantes do campo para a cidade, em busca de melhores condições 

de vida

25 _ TEOTÓNIO PEREIRA, Nuno – Análise Social, vol. xxix (127), 1994 (3.°), 509-524 - Capítulo: Pátios e vilas de Lisboa, 

1870-1930: a promoção privada do alojamento operário  Pág 510 (A.p.123.42)  

como um prisma branco e puro flutuando sobre a superfície convexa do terreno no 
qual está situado.” 21

Os participantes definitivos do Weissenhofsiedlung de Stuttgart foram: Adolf Rading, 
A. G. Schneck, Bruno Taut, Hans Poelzig, Hans Scharoun, Josef Frank, J. J. P. Oud, Le 

Corbusier e Pierre Jeanneret, Ludwig Hilberseimer, Mart Stam, Max Taut, Peter 

Behrens, Richard Döcker, Victor Bourgeois, Walter Gropius, e Ferdinand Kramer. 

Todos eles eram alemães, à excepção de Josef Frank (Áustria), J. J. P. Oud (Holanda), 

Le Corbusier (Suíça) e Victor Bourgeois (Bélgica).

“Sou da opinião que na construção da casa – especialmente hoje – é pouco útil a 

experiência do singular oferecida por uma qualquer obra de carácter individual. A 

construção da casa exige, em primeiro lugar, um trabalho de carácter colectivo.” 22

A habitação, sendo um tema que faz parte da vida de todas as pessoas, deve ser 

discutido e concebido pelos arquitectos, relacionando-se com a restante sociedade. 

Na Europa, num período entre guerras (1918-1939), marcado pela Grande 

Depressão, associada a graves tensões sociais e políticas, culminando com a ascensão 

dos regimes totalitários, surgiu um grupo denominado “Der Ring”. Praticamente 

todos os participantes no Weissenhofsiedlung de Stuttgart, integraram “Der Ring”, 

que surgiu em reuniões por volta de 1924 entre os arquitetos Mies van der Rohe 

e Hugo Häring. O grupo surgiu com o objectivo de quebrar o conservadorismo 

imposto por Ludwig Hoffmann, que exercia a posição de arquiteto chefe de Berlim. 

Martin Wagner acabou por substituir Hoffman em 1925, tendo nomeado outros 

arquitectos para chefiarem outras cidades alemãs. Walter Gropius, que havia fundado 
a escola Bauhaus, passou a representar a cidade de Dessau, tendo mudado a escola 

para essa cidade. 

Estes são alguns casos das primeiras experiências de habitação social, que integraram 

o chamado Movimento Moderno, que marcou a primeira metade do século XX, 

com diferenças ao longo dos anos, sendo que a sua maior incisão ocorreu entre 

as décadas de 1920 a 1950. Também após a Segunda Guerra Mundial surgiram, na 

Europa bastantes edificios de habitação social num processo de reconstrução dos 

21 _ COLQUHOUN, Alan - Arquitectura moderna : una história desapasionada / Alan Colquhoun ; trad. Jorge 

Sainz. - Barcelona : Gustavo Gili, 2005 - Pág 148 (A.40.14.4)

Citação original: “El brillante análisis tipológico que hace Le Corbusier de sus proprias casas revela claramente su 

concepción de las relaciones dialécticas entre un exterior platónico y un interior funcional: dos formas inconmen-

surables de “orden” que existen una junto a otra. (...) La tension entre el interior libre y el exterior “límpido” en la 

obra de Le Corbusier durante la década de 1920 alcanzó su punto culminante con la villa Savoie en Poissy (1929-

1931). La casa está levantada sobre pilotis y aparece como un prisma blanco y puro que flota sobre la superfície 
convexa del campo en el que está situada” [trad. da autora]

22 _ TESSENOW, Heinrich - La costruzione della casa / a cura di Manuel Garcia Roig. - Milano : Unicopli, 1999 - 

Pág 27 (A.35.79) 
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Foi no início do século XX, que a habitação operária ganhou maior importância nas 

discussões políticas da cidade do Porto, cidade burguesa por excelência, surgindo 

alguns exemplos de indústria têxtil que se dedicou na construção de casas operárias. 

Com a subida ao poder de António de Oliveira Salazar, o país iniciou uma época 

ditatorial em que as suas políticas instituiram um modelo de casa operária de 

acordo com a estética fascista e valores familiares e nacionalistas. Surgiram então 

os primeiros conjuntos de habitação social. Enquanto na Europa se celebrava o 

Movimento Moderno, Portugal vivia uma ditadura, que transpôs os ideais Modernos 

à imagem de uma arquitectura representativa do regime. 

“A tipologia escolhida foi a da habitação unifamiliar, isolada ou em banda, com um 

quintal nas traseiras e um pequeno jardim na zona de entrada, herança de uma visão 

romântica da ruralidade, ancorada rigidamente numa pequena parcela de terreno, 

como dispositivo de controlo para uma ordem social harmoniosa, com base mais 

no primado da propriedade e da família, do que nas exigências de democracia e 

difusão de condições mínimas de habitat para as massas.” 26

Foram arquitectos activos nesta época Pardal Monteiro e Cassiano Branco, em 

Lisboa; e Rogério de Azevedo e Januário Godinho, no Porto. Tendo sido, “no 

congresso ODAM [019] no Porto, 1948 (Organização dos Arquitectos Modernos 

– 1947/52) que começou a tornar-se explicita uma certa consciência do papel 

do arquitecto entendido como parte activa da sociedade. O opúsculo de Távora 

sobre ‘O Problema da Casa Portuguesa’ foi o sinal mais explícito desta vontade de 

mudança. Durante o congresso contestaram-se os valores nacionalistas dominantes, 

que se baseavam na exaltação do espírito português, e manifestou-se a clara 

vontade de incidir no problema da habitação colectiva.” 27

Em Portugal, nesta época, destaca-se o ‘Inquérito à Arquitectura Popular Portuguesa’, 

liderado e coordenado por Keil do Amaral. Dividiu-se em diferentes zonas do país, 

tendo o arquitecto Fernando Távora participado como representante e investigador 

da zona do Minho. [020]

Para Nuno Teotónio Pereira, o 1º Congresso Nacional de Arquitectura de 1948 

foi um “momento de viragem na reconquista da liberdade de expressão dos 

arquitectos”. 28 “É nesse congresso que Teotónio Pereira aborda e investiga o «tema 

II Habitação Económica e Reajustamento Social, construir para o (...) maior número 

(...) que passaria por entender e analisar o corpo social das grandes cidades, e assumir 

26 _ Do Habitar / ESAD-; coord. Maria Milano -Matosinhos : ESAD, 2005  – pág 26 (A.p.123.33)

27 _ Idem. pág 27

28 _ TEOTÓNIO PEREIRA, Nuno – A arquitectura do Estado Novo - Arquitectura Jun 1981, nº 142. In: Por-

tas, Nuno - Habitação para o maior número : Portugal, os anos de 1950 1980 - Lisboa : IHRU, 2013 - Pág 21 

(A.p.123.42)  

019 | Retrado do grupo ODAM 

020 | Fernando Távora na apresentação dos trabalhos do Inquérito à Arquitectura Popular em Portugal ao 

Presidente do Conselho de Ministros, Dr António de Oliveira Salazar, com a presença, entre outros, de Octávio 

Filgueiras, Arnaldo Araújo, Rui Pimentel, Carvalho Dias e Carlos Ramos. Sociedade de Belas-Artes, Lisboa, 1958
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a distinção de dois grupos entre a população mal alojada: a classe proletária e a 

classe média.», defendendo que «seria preciso acelerar e generalizar ao máximo 

o movimento ascendente da classe proletária, eliminando ao mesmo tempo as 

causas que motivam o movimento descendente da classe média, (...) através do 

relacionamento das habitações das duas classes, de modo a que se possam estabelecer 

relações de vizinhança. » ” 29 

O congresso de 1948 marcou as décadas seguintes num espírito de reformulação da 

ideia de casa e no discurso arquitectónico incidido no estudo da habitação económica.

Com a proximidade aos anos 50, as influências Modernas do resto da Europa 
intensificaram-se, tendo no Porto surgido arquitectos como Viana de Lima ou 
Arménio Losa, particularmente marcantes na transição para o Movimento Moderno.

Ambos estudaram na Escola de Belas Artes do Porto, tendo sido uns dos grandes 

representantes do Movimento Moderno Português. Pertenceram ao grupo ODAM, 

onde discutiam e divulgavam os ideais modernistas. Viana de Lima participou em 

vários congressos dos CIAM, tendo sido naturalmente influenciado por arquitectos 
como Le Corbusier e Oscar Niemeyer, com quem trabalhou. Uma das suas obras 

mais emblemáticas foi a habitação unifamiliar Honório de Lima, no Porto, [021] que 

acabou por ser demolida, que apresenta semelhanças com a idealização da casa 

Citrohan de Le Corbusier. Arménio Losa, também projectou bastantes edifícios 

emblemáticos da cidade do Porto, onde são visíveis os conceitos modernos, tais 

como o Bloco Habitacional da Carvalhosa, [022] em parceria com Cassiano Barbosa; 

e o edifício de escritórios na Rua de Ceuta. [023]

“E se o conceito de modernidade como expressão urbana é uma construção 

estritamente ideológica, está aberto o campo de investigação na segunda metade do 

século para outras formas e modelos, que vão precisamente recuperar o siedlung 

incorporando-o em sistemas urbanos híbridos. Será necessário esperar pela década 

de cinquenta para que esses primeiros sistemas ou modelos híbridos sejam postos 

em prática, como é o caso do conjunto Hansaviertel, construído em Berlim entre 

1957 e 1961; ou dos Olivais Norte, construído em Lisboa entre 1955 e 1958. 

(…) Apenas na Áustria, no contexto da Viena Vermelha – assim ficou conhecido 
o programa Wiener Gemeindebauten que operou em Viena entre 1919 e 1934 – 

uma política de arquitectura Social Democrata foi capaz de fazer conviver de forma 

sistemática vários modelos de abordagem ao problema da habitação colectiva. 30. 

Na década de setenta podemos fixar o reencontro com este corpo conceptual da 

29 _ TEOTÓNIO PEREIRA, Nuno; Costa Martins – “Habitação Económica e Reajustamento Social” em Ana Tostões 

(coord.) – 1º Congresso Nacional de Arquitectura Lisboa: Ordem dos Arquitectos, 2008, p.248 _ In: Portas, Nuno 

- Habitação para o maior número : Portugal, os anos de 1950 1980 - Lisboa : IHRU, 2013 - Pág 21 (A.p.123.42)  

30 _ BLAU, Eve - The Architecture of Red Vienna 1919-1934. The MIT Press Cambridge Massachusetts 1999 _ 

Nota de rodapé nº 34 Em: Carvalho, Ricardo - Habitar, Pensar, Investigar, Fazer – Habitar : da Cidade-Campo à 

Cidade-Difusa - Pág 40 (A.P.123.41)

021 | Casa Honório de Lima, Porto - Viana de Lima

022 | Bloco Habitacional da Carvalhosa, Porto - Arménio Losa e 

Cassiano Barbosa | Fotografia da autora

023 | Edifício de Escritórios na Rua de Ceuta, Porto - Arménio Losa 

| Fotografia da autora
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cultura arquitectónica da modernidade, no momento de revisão dos paradigmas 

do próprio conceito de modernidade. O conjunto habitacional da Operação SAAL 

da Bouça, construído no Porto em duas fases entre 1975 e 2006, de Álvaro Siza 

(1933), constitui mais uma revisitação aos siedlungen, assumindo o trabalho com o 

fragmento de cidade, encontrando o trabalho de Aldo Rossi, embora recusando a 

monumentalidade.” 31

Em Portugal, após anos de experiências e reflexão sobre a habitação, e essencialmente 
com a liberdade alcançada pela Revolução dos Cravos, a 25 de Abril de 1974, surgiu 

o processo SAAL (Serviço de Apoio Ambulatório Local). Um projecto arquitetónico 

e político que se baseou numa fusão entre arquitectura e participação direta da 

população, numa tentativa de atender incisivamente às necessidades das pessoas e 

respectivas comunidades, diferentes ao longo de todo o País. O processo SAAL foi 

bastante curto, tendo ocorrido entre Agosto de 1974 e Outubro de 1976. Álvaro 

Siza Vieira, foi um dos arquitectos participantes, entre outros, no Saal Norte, através 

dos projectos da Bouça [024] e de São Vitor, no Porto [025] e no plano do Bairro da 

Malagueira, em Évora, no Sul do País. [026]

“Quando construímos uma pequena casa, podemos adaptá-la perfeitamente a uma 

família, porque conhecemos o cliente, a sua mulher, os seus amigos, etc. (...) Para a 

habitação social, dispúnhamos então de estatísticas e tínhamos que construir um 

certo número de metros quadrados, um certo número de fogos de três quartos, de 

cinco quartos, etc.” 32  

31 _ CARVALHO, Ricardo - Habitar, Pensar, Investigar, Fazer – Habitar : da Cidade-Campo à Cidade-Difusa - 

Pág 40 (A.P.123.41)

32 _ SIZA VIEIRA, Álvaro - Uma questão de medida / entrev.Dominique Machabert, Laurent Beaudouin ; trad. 

Vera Cabrita - Casal de Cambra : Caleidoscópio, 2009 - pág 35 (M.p.1.66 Res)

024 | Bairro da Bouça, Porto - Álvaro Siza Vieira | Fotografia da autora

025 | Bairro de S. Vítor, Porto - Álvaro Siza Vieira | Fotografia da autora

026 | Bairro da Malagueira, Évora - Álvaro Siza Vieira 
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“Com o SAAL, [027 e 028] era um pouco como com uma casa burguesa: podíamos 

saber como as pessoas viviam, quais eram os seus problemas, os seus gostos...” 33

Com Álvaro Siza, foi marcante essa experiência social e cultural, num processo 

particular como o Saal em que a participação e envolvimento entre arquitectos 

e a população de cada local, permitiu uma absorção de vivências e ensinamentos 

únicos. Para o presente estudo, é de relevar da investigação sobre o processo Saal e, 

particularmente, da participação de Álvaro Siza, a seguinte afirmação:
“Antes de mais, tenho que lhe dizer que não gosto do termo “habitação social”. 

Para mim, existem habitações feitas para as pessoas; é tudo. Isso não impede que 

os projectos de habitação “social” – chamemos-lhe assim- sejam malditos pelos 

arquitectos porque não se pode, sobretudo em Portugal, pretender uma qualidade 

que seja média: faltam meios financeiros razoáveis e uma organização adequada 
no domínio da construção. Projectar habitação social é, à partida, saber que se vai 

fazer algo de mau. Mau do ponto de vista do conforto, dos materiais e, finalmente, 
mau do ponto de vista da arquitectura. Lembro-me de ter sido criticado por um 

projecto de natureza social. A pessoa em questão – um dos responsáveis do projecto 

– considerava que o que eu tinha desenhado não era suficientemente “social”. A 
ideia e a imagem da mediocridade associam-se definitivamente a esse tipo de 
habitação. Acontece no entanto, encontrar-se uma boa qualidade arquitectónica para 

programas de habitação, nas cidades antigas como Lisboa; a mesma qualidade que 

determina, aliás, a dos monumentos. Mas sem orçamento, não se pode esperar que 

os arquitectos criem belas cidades.” 34

O habitar encontra-se na génese da arquitectura, como um limite entre interior e 

exterior, pelas razões óbvias da necessidade de protecção do interior habitacional. É 

essa dualidade interior e exterior, que muitas vezes define a qualidade ou a capacidade 
de relacionamento das pessoas com a sua envolvente. Na habitação social existe 

um forte carácter social e humano, onde esse limite entre o privado e o público 

é ultrapassado, criando importantíssimas relações entre os habitantes. É essencial 

absorver da habitação de carácter social, esse relacionamento entre o habitar e o 

viver o dia-a-dia, a convivência entre diferentes famílias ou culturas. A cidade é feita 

pelas pessoas e suas vivências, dentro e fora de suas habitações. 

“Para mim, o habitar é construir a cidade para todos, no sentido de vir a ser o espaço 

da diferença, do encontro e da abertura de oportunidades. E, se o habitar é construir 

a cidade, não o podemos reduzir à construção da casa.” 35 

33 _  Idem. - pág 51

34 _  SIZA VIEIRA, Álvaro - Uma questão de medida / entrev.Dominique Machabert, Laurent Beaudouin ; trad. Vera 

Cabrita - Casal de Cambra : Caleidoscópio, 2009 - pág 51 e 52 (M.p.1.66 Res) 

35 _ ALVES COSTA, Alexandre, em entrevista com Luís Santiago Baptista e Pedro Pacheco,  em“”Falemos de casas…” em 

Portugal”, in Falemos de Casas: Entre o Norte e o Sul, Lisboa, Athena/Trienal de Arquitectura de Lisboa, 2010, p. 132 _ In: 

Campos Costa, Pedro - Habitar, Pensar, Investigar, Fazer - Habitar é construir a cidade – Pág 18 (A.P.123.41)

028 | Álvaro Siza no terreno de S. Vítor, Porto, 1974 - SAAL

027 | Álvaro Siza no terreno de S. Vítor, Porto, 1974 - SAAL
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EVOLUTIVO

 

“A casa é o eu de cada um.” 36 

A habitação é de facto o reflexo de quem a habita, desde as características culturais 
e sociais mais generalizadas até às mais individuais e particulares. Para além da 

questão cultural, cada indivíduo possui as suas ambições, necessidades e desejos do 

conceito de habitar e viver. Desde cedo se questionou o modo de habitar criado 

pelo arquitecto e imposto às sociedades. 

Hermann Muthesius defendia que “a casa é o espelho da cultura pessoal de quem 

lá vive” 37

Mas para além das experiências de habitabilidade, a grande questão do arquitecto 

surge quando o seu cliente se torna indefinido, no contexto dos edifícios de 
habitação colectiva e sua  massificação. Perante um projecto para uma casa, o 
arquitecto conhece o seu cliente e as características da sua encomenda. Num 

edifício de Habitação colectiva, são variadas as possibilidades de diferentes famílias, 

ou indivíduos, com culturas e ambições de futuro diferentes.

“Conduzimos a arquitectura ‘até à casa’ e abandonamos os templos e os palácios. 

E tendo-a levado às casas de todo mundo, imergimos num grande problema: o dar 

a uma sociedade nova as casas adequadas. Isto supunha em definitivo investigar o 
‘tipo de casa de hoje’, um tipo que fixasse o conteúdo, a dimensão, a distribuição 
de uma célula de um homem da época, célula equivalente em todos os países, no 

mundo inteiro: um esforço internacional.” 38

Na modernidade, surge o conceito da casa como “máquina de habitar” 39, que Le 

Corbusier projectou, influenciado pelo desenvolvimento industrial e tecnológico. A 
máquina de habitar foi pensada para casas em série como por exemplo a ‘maison’ 

36 _ SIZA VIEIRA, Álvaro - 01 textos / Álvaro Siza ; editor Carlos Campos Morais. - Porto : Civilização ed., 2009 

- Pág 350 (M.p.1.68)

37 _ MUTHESIUS, Hermann - Jarhbuch des Deutscher Werkbund. Jena: E. Dierichs, 1913 _ In: Tostões, Ana - Habi-

tar, Pensar, Investigar, Fazer - Pensar, Habitar, Construir – Pág 46 (A.P.123.41)

38 _ ROTH, Adolf - Dos casas de Le Corbusier y Pierre Jeanneret : Adolf Roth. - Murcia : COAAT, 1997 - (Col-

ección de Arquilectura ; 31 ). - Contém o título “donde está la arquitectura?” de Le Corbusier - Pág 36 (M.1.63)

39 _ LE CORBUSIER  - Por uma arquitectura / Le Corbusier ; trad. Ubirajara Rebouças. -  5ª ed. - São Paulo : Per-

spectiva, 1998 - Pág XXV (A.40.120.9)

[Citação original: “machine à habiter” _ publicação original: Le Corbusier - Vers une architecture / Le Corbusier. 

-  Nouve ed. revue et augmenteé. - Paris : Arthaud, [imp.1990] - XXI (Architectures ) - 2º exemplar impresso em 

1966 - Pág IV]
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Citrohan, 1920 [029] ou as casas de Pessac, 1924 [030], mas uma das grandes 

mudanças na habitação colectiva em série foi o módulo habitacional da Unidade de 

Habitação de Marselha. 

“Em outras palavras, uma casa como um automóvel, concebida e organizada como 

um ônibus ou uma cabine de navio. As necessidades atuais da habitação podem ser 

precisadas e exigem uma solução. É preciso agir contra a antiga casa que usava mal 

o espaço. É preciso (necessidade atual: preço de custo) considerar a casa como 

uma máquina de morar ou como uma ferramenta. Quando se cria uma indústria, 

compra-se o equipamento; quando se estabelece um lar, aluga-se atualmente 

apartamentos imbecis. 

Até agora fazia-se de uma casa um agrupamento incoerente de inúmeras grandes 

salas; nas salas havia sempre espaço demais e sempre espaço de menos. Hoje, 

felizmente, não se tem mais bastante dinheiro para perpetuar esses usos e como 

não se quer considerar o problema sob seu verdadeiro aspecto (máquina de 

morar) não se pode construir nas cidades, advindo uma crise desastrosa; com 

os orçamentos poder-se-ia construir edifícios admiravelmente organizados, sob 

a condição, evidentemente, que o locatário modifique sua mentalidade; aliás ele 
obedecerá sob a pressão da necessidade. (...) Não se deve ter vergonha de morar 

numa casa sem telhado pontiagudo, de possuir paredes lisas como folhas de zinco, 

janelas semelhantes aos caixilhos das fábricas. Porém, o que pode nos deixar 

orgulhoso é ter uma casa prática como sua máquina de escrever.” 40

A Unidade de Marselha foi um objectivo alcançado, tendo-se tornado num marco, 

após diversas pesquisas e obras de experimentação habitacional.  Anteriormente, na 

habitação unifamiliar foi  “a Villa Savoye [031] (1928-1930) o radical manifesto por 

uma nova arquitectura onde mais perfeitamente exibe os seus ‘cinco pontos para 

uma nova arquitectura’. Os cinco pontos são: A planta livre, os pilotis, a fachada livre, 

as janelas horizontais e o terraço jardim. Os pilotis parecem suspender uma caixa 

branca onde as paredes exteriores e as linhas curvas do terraço estão livremente 

dispostas. Esta casa elevada e abstracta procurava sol, espaço verde, vista, conforto, 

economia, entendidos como os factores a articular na criação da existenzminimum, 

o conceito que domina o projecto doméstico entre modernidade e vanguarda.”. 41

O surgimento dos pilotis e, consequentemente, da planta livre, permitiu pensar 

na habitação como um espaço total vazio e sem compartimentações. Outro 

exemplo paradigmático do conceito de planta livre foi a Farnsworth House, de 

Mies van der Rohe, nos EUA, em1951. Mies conseguiu nos anos 50 realizar uma 

caixa de vidro, libertando a habitação de todos os preconceitos até aí impostos, 

40 _ LE CORBUSIER  - Por uma arquitectura / Le Corbusier ; trad. Ubirajara Rebouças. -  5ª ed. - São Paulo : 

Perspectiva, 1998 - Pág 170 (A.40.120.9)

41 _ TOSTÕES, Ana - Habitar, Pensar, Investigar, Fazer - texto: Pensar, Habitar, Construir – Pág 51 (A.P.123.41)

029 | Plantas da maison Citrohan, 1920 - Le Corbusier

030 | Casas tipo A e B, Pessac, 1924 - Le Corbusier

031 | Ville Savoye, Paris, 1930 - Le Corbusier

Piso térreo Piso superior Piso terraço

Piso térreo Piso superior Piso terraço
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numa total liberdade de planta, e contacto directo entre interior e exterior, também 

contrariando os estereótipos da necessidade da habitação ser isolada e oculta 

do mundo exterior. Apenas existe um elemento sólido no núcleo da habitação, 

onde se localizam as zonas de águas (Wc e Cozinha), que permite uma utilização 

totalmente liberta do espaço em seu redor, ou com limites impostos pelo utilizador 

e sua organização mobiliária. 

“Le Corbusier 1915. Casa ‘Dominó’, O procedimento construtivo é aplicado aqui a 

uma casa de senhor que é concebida ao preço do cubo da simples casa operária. 

Os recursos arquitecturais do procedimento construtivo autorizam disposições 

largas e ritmadas e permitem fazer verdadeira arquitectura. É aqui que o princípio 

da casa em série mostra seu valor moral: um certo laço comum entre a habitação 

do rico e a do pobre, uma decência na habitação do rico.”42

Perante o projecto de habitação colectiva, a experiência de planta livre tornou-

se insuficiente na resposta à diversidade e indefinição do cliente. Assim surgiu ao 
longo da história da arquitectura a questão da habitação evolutiva e flexível, que 
acompanhasse as vontades de seus usuários. Este conceito tem maior possibilidade 

de expansão numa habitação unifamiliar, pela possibilidade de crescimento no 

terreno ou em altura. Ao permitir um crescimento ou mudança ao longo do 

tempo, possibilitando um investimento moderado e espaçado, é bastante associado 

à habitação social e de baixo custo. Entre os variados exemplos, estão o Bairro da 

Malagueira, [032] em 1977, em Évora, de Álvaro Siza, no âmbito do projecto SAAL, 

ou mais recentemente, em 2004, a Quinta Monroy, de Alejandro Aravena, no Chile.  

[033]

Ambos são projectos participativos e evolutivos, onde o contacto entre o arquitecto 

e a população do respectivo bairro, tornou possível discutir e definir ideias de 
acordo com os objectivos pretendidos. 

No caso da Malagueira, Siza projectou um terraço no piso superior, permitindo que 

no futuro a habitação se ampliasse para esse espaço. Também Aravena projectou 

habitações geminadas, onde o jogo de cheio - vazio permitiu o crescimento da 

habitação para esse espaço, transformando-se num volume contínuo. A nova 

construção realizada pelo habitante cria um contraste de materiais entre o betão 

projectado pelo arquitecto e as madeiras e cores populares. 

Também “Pessac, Törten-Dessau, Britz, Weissenhof são alguns exemplos de bairros 

profundamente transformados pelos seus habitantes, ao qual não é alheio o 

distanciamento dos projectos das formas reconhecíveis.” 43

42 _ LE CORBUSIER - Por uma arquitectura / Le Corbusier ; trad. Ubirajara Rebouças. -  6 ª ed. - São Paulo : Per-

spectiva, 2009. - 205 p. : il. ; 22 cm (A.40.120.9) - Pág 162 

43 _ CARVALHO, Ricardo - Habitar, Pensar, Investigar, Fazer – Habitar : da Cidade-Campo à Cidade-Difusa - 

Pág 38 (A.P.123.41)

032 | Bairro da Malagueira, Évora - Álvaro Siza Vieira

033 | Quinta Monroy, Chile - ELEMENTAL, Alejandro Aravena
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De facto, apesar de ter sido na modernidade que o tema da habitação se intensificou, 
a procura da flexibilidade já exisitia, por exemplo, na arquitectura japonesa. 
“A construção tradicional japonesa projectava as casas do interior para o exterior, 

da mesma forma que os arquitetos modernos fizeram. Bruno Taut, um arquiteto 
alemão que frequentou a Bauhaus, e que foi para o Japão em 1933, afirmou que 
« a arquitetura japonesa sempre foi moderna.». Os ideais da Bauhaus da ‘forma segue 

a função’ e ‘menos é mais’, bem como as idéias ‘modernas’ de grelhas modulares, pré-

fabricação e standartização, haviam feito parte da tradição constructiva japonesa.” 44

A habitação surge como uma consequência cultural. No Japão, existe uma forte 

influência da religião budista, tendo essa tido um papel essencial na criação de 
uma habitação baseada na flexibilidade e tranquilidade, onde o equilibrio entre os 
espaços é gerado por ligeiras nuances de ambiente ou mobiliário.  

“No Japão antigo, as estruturas sociais e as estruturas espaciais estavam interligadas. 

Os shoguns tokugawa alojavam os daimios, ou nobres, em zonas concêntricas em 

redor da capital, Ado (Tóquio). (…) O conceito de um centro acessível por todos 

os lados é um tema clássico da cultura japonesa.” 45 [034]

De facto, sendo a casa um reflexo da cultura humana, é evidente na casa japonesa 
um equilibrio entre os espaços proporcionado pela flexibilidade de paineis amovíveis 
ou provisórios, ao contrário do que geralmente acontece nas casas ocidentais, 

onde é predominantemente utilizada a parede fixa entre espaços. Esse equilíbrio e 
importância do centro do espaço habitacional relaciona-se com a importância da 

lareira e do calor na cultura japonesa. 

“Outro aspecto da oposição centro-perímetro diz respeito às condições do 

movimento e à definição das estruturas fixas e semifixas do espaço. (…) Com 
efeito, as paredes são móveis e as diversas divisões polivalentes. Numa hospedaria 

japonesa, o cliente (o ryokan) vê os objectos virem na sua direcção enquanto 

o décor se transforma. Encontra-se sentado no centro da sala, no tatami, [035] 

enquanto os painéis de correr se vão dobrando ou desdobrando. De acordo com 

a hora do dia, a sala pode aumentar até ao ponto de incluir o ambiente exterior, 

ou ser progressivamente reduzida às dimensões de um boudoir. Uma vedação 

desaparece e chega uma refeição. Terminada esta, e chegada a hora do sono, é 

44 _ MEHTA, Geeta - “Japan Style: Architecture + Interiors + Design”, Singapore, 2005, pág. 9 _ Em: Silva, Tiago 

Almeida Alves - O conceito de flexibilidade na arquitectura - Covilhã : Universidade da Beira Interior, 2011 (T.7.48) 
Citação original: “Traditional Japanese builders designed houses from the inside out, the way modern architects 

professed to do. (…) Bruno Taut, a German architect trained at Bauhaus, and who came to Japan in 1933, claimed 

that “Japanese architecture has always been modern. The Bauhaus mantras of “form follows function” and “less is 

more”, as well as the “modern” ideas of modular grids, prefabrication and standardization had long been part of 

Japanese building traditions.” [trad. da autora]

45 _ HALL, Edward T. - A dimensão oculta / Edward T. Hall ; trad. de Miguel Serras Pereira. - Lisboa : Relógio d’Água, 

[1986]  - Pág 169 e 170 (S.1.1.3.1)

034 | Divisórias das tradicionais habitações japonesas

035 | O centro da habitação japonesa com a lareira (hibachi).
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desenrolada uma esteira no lugar onde se acabou de comer, e foi antes preparada a 

comida, onde se meditou e foram recebidos os amigos. De manhã, quando a sala se 

encontra de novo inteiramente aberta para o exterior, os raios de sol ou o cheiro 

subtil dos pinheiros, arrastado pela bruma das montanhas, invadem e purificam o 
espaço íntimo.” 46

De facto, este tema, surgiu no mundo Ocidental mais tarde, mas talvez por 

características diferentes. Com a sociedade contemporânea, a cultura ocidental criou 

um maior contacto familiar, sendo a confiança entre diferentes gerações maior. Para 
além das características sociais da diminuição do agregado familiar e da existência de 

famílias monoparentais ou isoladas, culturalmente, a relação intergeracional alterou-

se, permitindo e suscitando uma maior comunicação entre os espaços do dia-a-dia 

de uma habitação. Culturalmente, no mundo ocidental, a habitação flexivel, talvez 
tenha surgido num contexto de contacto social e festivo, privilegiando os espaços 

comuns em detrimento dos individuais.

Como influência deste carácter de habitação liberal, considera-se também o loft 
nova iorquino, numa época em que a cultura pop e a comunidade artística ganhou 

uma grande influência na cultura americana, tendo também influenciado a cultura 
ocidental através essencialmente do cinema. Foi no final dos anos 60 e inícios de 70 
que a cidade de Nova Iorque, envolvida num clima artístico influenciado por artistas 
como Andy Warhol, presenciou o fenómeno dos lofts localizados em grandes 

armazéns industriais. [036]

“O loft será, basicamente, uma casa-oficina, com uma grande superfície e um grande 
espaço interno, quase sempre alugada por preços muito baixos, instalada num 

galpão industrial  ou num armazém – geralmente datados do final do século XIX 
e situados num lugar central economicamente decadente -, na qual se fundem os 

âmbitos privado e do trabalho. Um loft é, originalmente, uma porção de solo, para 

aluguer ou à venda, dentro de uma estrutura de pisos, o modelo tipológico industrial 

característico do século XIX (...). Poderá ser ocupado individual ou colectivamente, 

em função basicamente da capacidade económica, mas também dos interesses 

criativos ou do compromisso social do(s) seu(s) residente(s). Em qualquer caso, a 

mudança para uma determinada zona da cidade como o SoHo já é uma afirmação 
da pertinência a uma certa comunidade.” 47 [037 e 038]

O loft constituiu uma importantíssima experiência habitacional dos anos 60/70, ao 

ter confrontado a flexibilidade com a matriz de organização familiar. Este tipo de 

46 _ HALL, Edward T. - A dimensão oculta / Edward T. Hall ; trad. de Miguel Serras Pereira. - Lisboa : Relógio d’Água, 

[1986]  - Pág 171 (S.1.1.3.1)

47 _ IÑAKI, Ábalos - A boa vida : visita guiada às casas da modernidade / Iñaki Ábalos ; trad. Alícia Duarte Penna. - 

Barcelona : Gustavo Gili, 2003 - Picasso em férias: a casa fenomenológica -  Pág 124 (A.36.36)

036 | Andy Warhol no seu estúdio loft - Factory, Nova Iorque

037 | Encontro do Comité de Planeamento da Associação de Artistas do SoHo, discussão so-

bre a legalização da habitação em lofts | SoHo Artists Association Records, 1968-1978. Archives 

of American Art, Smithsonian Institution

038 | Jornal SoHo, 10 de Fevereiro de 1971 | SoHo Artists Association Records, 1968-1978. 

Archives of American Art, Smithsonian Institution
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habitação, acabou por não se generalizar a toda a sociedade, uma vez que se focou 

numa comunidade artística, localizando-se em zonas industriais, com pé direito 

elevado. Foi esse contexto vanguardista que impulsionou a partilha de um grupo 

de pessoas, em que fazia sentido a casa e o trabalho num único espaço. 

Simultaneamente, no Japão, ideias de flexibilidade continuavam a ser exploradas, 
tendo surgido em 1959, um grupo de arquitectos japoneses, que constituiram o 

Movimento Metabolista. Consistiu na junção de megaestruturas arquitectónicas a 

uma visão orgânica da arquitectura. Foi um movimento bastante influenciado pelas 
teorias marxistas. O marxismo assenta num confronto com os ideais capitalistas e 

uma luta pela igualdade de classes. O movimento moderno e os CIAM assentavam 

precisamente no capitalismo da industrialização e da máquina de habitar, num 

conceito de generalização humana. A par do Team X, que também exerceu 

bastantes críticas aos ideais do CIAM, o Metabolismo também defendeu uma visão 

mais humana da arquitectura, que influenciada pela cultura japonesa, direccionou-se 
bastante mais para a ideia de flexibilidade e para o conceito de habitação evolutiva. 

Vários projectos experimentais e por vezes utópicos surgiram, tendo sido os 

Archigram [039] um exemplo europeu onde a influência da cultura pop de Andy 
Warhol e o seu loft, nesse momento no auge na cultura Americana, influenciaram 
uma arquitectura metabolista baseada na publicidade e comunicação. Mas de 

construção e projectos também se caracterizou esse movimento, essencialmente 

na cultura japonesa, onde surgiu e se concentrou, sendo um dos grandes ícones a 

Torre de Cápsulas Nakagin, do arquitecto Kisho Kurokawa, [040] construído em 

1972, em Tokyo, Japão. Esse projecto consiste em duas torres, cada uma organizada 

num núcleo de acessos que distribui para as cápsulas em seu redor. Essas podem 

ser adicionadas ou removidas facilmente, através da préfabricação, permitindo um 

crescimento ou redução da habitação. Essa cápsula habitacional foi levada ao mínimo 

de area necessária, lembrando o importante Le Cabanon de Le Corbusier.  [041] 

Essa redução da área, atribuiu-lhe um carácter provisorio, sendo “muito usadas por 

executivos com habitações na periferia da cidade ou profissionais freelancer, que na 
maior parte das vezes, estão de passagem pelo centro da cidade.” 48

Este estudo não pretende enumerar exaustivamente todos os exemplos da história 

da arquitectura que terão investigado e explorado o tema da habitação evolutiva 

e flexível, mas contextualizar a sua evolução no tempo e apresentar algumas 
obras que partircularmente terão influenciado ou despertado maior atenção no 
desenvolvimento do projecto exposto e da consequente investigação teórica. 

48 _ SILVA, Tiago Almeida Alves - O conceito de flexibilidade na arquitectura - Covilhã : Universidade da Beira 
Interior, 2011 - Pág 45 (T.7.48)

039 | The Plug-In City de Peter Cook - Archigram

040 | Torre de Cápsulas Nakagin, Tokyo, Japão - Kisho Kurokawa

041 | Le Cabanon de Le Corbusier - Roquebrune - Cap-Martin
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São referenciáveis a este contexto, o edificio Nemausus de Jean Nouvel, [042 e 043] 
construído entre 1985-1987 em Nimes, França; e o apartamento do arquitecto 

chinês Gary Chang, remodelado em 2007, em Hong Kong, China. [044 e 045]

O edificio Nemausus, surgiu como inspiração pelo facto do arquitecto não ter 
projectado simplesmente um edificio de habitação colectiva para classes sociais 
desfavorecidas, mas por se ter baseado nas premisas de satisfazer as necessidades 

de uma sociedade em constante transformação, com um baixo custo de 

construção. Graças a essa vontade, impôs a ideia de arquitectura evolutiva e flexível 
nos apartamentos. As habitações consistiram em diferentes módulos de tipologias 

simples, duplex ou triplex, lembrando pelos seus mezzanines, o módulo da Unidade 

de Habitação de Le Corbusier. Também é perceptível alguma influência Miesiana na 
opção de um núcleo de águas que ao ser centrado no módulo, divide o apartamento 

em diferentes espaços, condicionando, em contrapartida, a possibilidade de um 

único espaço livre e amplo. 

É também visível a influência do conceito de loft constituindo uma síntese 
contemporânea das tendências tipológicas da habitação social colectiva.

Mais recentemente, de 2007, é o apartamento do arquitecto Gary Chang, um 

exemplo radical da flexibilidade levada ao extremo.  Viveu desde os seus 14 
anos nesse espaço, e passados anos de estudo e experimentação de diferentes 

disposições nos 32 m2 de área de habitação, o arquitecto optou por um sistema de 

painéis e mobiliario deslizantes, que permitem 24 disposições diferentes, levando 

esse pequeno espaço ao extremo da flexibilidade e versatilidade. É um caso de 
estudo de referência, mutante, sendo compreensível que essa constante mudança 

do ambiente habitacional ao longo do dia-a-dia, se tornasse complicada num 

contexto familiar, com mais intervenientes. 

Também em Portugal, arquitectos como Nuno Portas investigaram o tema da 

arquitectura evolutiva. Uma das principais influências na vontade de explorar uma 
habitação flexível e que contrariasse os estereótipos da habitação, foi a Casa Alcina, 
do arquitecto Sérgio Fernandez, em 1951. [046] Nesta casa de férias, o arquitecto 

optou por recuar os quartos, criando um espaço de circulação e/ou repouso na sua 

frente, optando por uma transição de carácter público entre os quartos e o espaço 

exterior. A proximidade familiar e geracional torna actualmente viável um maior 

contacto entre os espaços comuns e privados em todo o tipo de habitação e não 

apenas em contexto de férias.

044 | 045 | Apartamento de Gary Chang, 2006

3

046 | Vila Alcina - Sérgio Fernandez, Moledo do Minho

042 | 043 | Edifício Nemausus - Jean Nouvel
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INTRODUÇÃO

Sendo o projecto realizado nas Fontainhas, um edificio único de habitação massificada, 
e sendo a presente dissertação focada nesse mesmo tema, selecionaram-se três 

obras marcantes na arquitectura do pós-guerra com semelhanças mas também 

diferenças tanto a nível projectual como ideal e cultural. 

Unidade de Habitação de Marselha, de Le Corbusier

Robin Hood Gardens de Alison e Peter Smithson 

Gallaratese de Aldo Rossi.

Com estes três edificios dissertar-se-á sobre as características de implantação e 
relação com o lugar, a sua composição programática, os acessos, as características 

modulares habitacionais, a espacialidade, e outros temas importantes ao 

entendimento do projecto e da sociedade, concluindo por fim com o projecto 
desenvolvido:

Projecto nas Fontainhas

“Os tempos mudam, as actividades e modos de vida também e é preciso 

corresponder, como é óbvio, com novas ideias, ideias do século XXI, para pessoas 

que vivem no século XXI; mas também, através dos meios mais eficazes do passado, 
sem afastar as grandes ideias e obras criadas desde a Pré-história até à actualidade, 

que em muitos casos são ideias geniais e avant-garde, evoluídas e avançadas para 

a sua época. No entanto, na maioria dos casos são ideias simples. Leonardo da 

Vinci afirmou: «Simplicity is the ultimate sophistication ».49 “ 50   

 

49 _ DA VINCI, Leonardo - Em: Joseph P. Zbilut e Alessandro Giuliani, Simplicity: The Latent Order of Complexity, 

Nova Iorque, 2008, pág. 1 – Em: Silva, Tiago Almeida Alves - O conceito de flexibilidade na arquitectura / Tiago 
Almeida Alves Silva. - Covilhã : Universidade da Beira Interior, 2011 - Pág 45 (T.7.48)

50 _ SILVA, Tiago Almeida Alves - O conceito de flexibilidade na arquitectura / Tiago Almeida Alves Silva. - Covilhã 
: Universidade da Beira Interior, 2011 - Pág 45 (T.7.48)
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2.1 UNITÉ D’HABITATION
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CONTEXTO DO PROJECTO 
POSITIVISMO

A arquitectura é influenciada e também influencia a sociedade em que se insere. 
Para além da sociedade em que se insere, é hoje em dia fácil sofrer influência de 
uma sociedade longínqua, através do contacto tecnológico ou facilidade de viajar. A 

sociedade é caracterizada por ideologias políticas, filosóficas, sociológicas. Como tal, 
é essencial compreender em que contexto social e ideológico surgiu cada um dos 

projectos em análise. 

Esta ideia de introduzir a arquitectura com as característica ideológicas da sociedade 

surgiu do livro “A boa vida” de Ábalos, Iñaki, onde é feita uma contextualização 

de diferentes casas da modernidade e os seus modos de habitar, através de uma 

fantasia social de cada sujeito. 

“Para essas pessoas, e também para muitos arquitectos, o livro não será uma 

reflexão sobre as técnicas de projecto, mas sobre as formas de viver, de apropriar 
o espaço privado e, por extensão, o espaço público: uma reflexão sobre a boa-vida, 
sobre a cultura doméstica contemporânea.” 51

Le Corbusier foi, como já foi analisado anteriormente, um dos principais proliferadores 

da ideologia modernista, com uma influência filosófica do positivismo. A Unidade de 
Habitação é caracterizada pela inserção da casa moderna e positivista, num bloco 

habitacional colectivo. 

O positivismo consiste numa “fé no progresso e na ordem como instrumentos de 

salvação postos à disposição do homem pelo desenvolvimento técnico e científico: 
a identificação da filosofia com a ciência, sendo esta entendida como o auge do 
pensamento” 52

Foi uma filosofia que surgiu no início do século XIX, em França, através dos 
pensadores Auguste Comte e John Stuart Mill. Mas foi no início do século XX que 

ganhou força em toda a Europa. 

51 _ IÑAKI, Ábalos  - A boa vida : visita guiada às casas da modernidade / Iñaki Ábalos ; trad. Alícia Duarte Penna. 

- Barcelona : Gustavo Gili, 2003 - Prefácio - Pág 9 (A.36.36)

52 _ Idem - Capítulo A máquina de morar de Jacques Tati: a casa positivista - Pág 68 (A.36.36)
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“A casa positivista não é habitada por um único personagem central, mas por 

uma família modelo – os Arpel. (...) O que é significativo é o facto de que esta 
família carece de traços particulares: a diferença, como forma de significação, foi 
abolida, integrando agora uma totalidade social gigante. Para alcançar este futuro de 

progresso, é necessário subsumir o indivíduo – em Comte, o fundador da sociologia, 

o individual é algo abstracto – na Unidade de tudo e de todos, é necessário 

renunciar a pensar diante do que existe, eliminar a faculdade crítica, e entregar- 

-se às pautas impostas pela industrialização e pelo positivismo, esta ideologia que 

supera a filosofia, esta filosofia única e definitiva para um novo mundo. Este sujeito 
não é outro, senão o homem-tipo corbusiano, a família-estatística, esse constructo 

mental que permitiu aos arquitectos ortodoxos objectivar o comportamento social 

e quantifica-lo naquela experiência quase delirante que foi o Existezminimun.” 55 

Existezminimum foi o título do Segundo encontro dos CIAM, em 1929, em Frankfurt, 

Alemanha onde se abordou o tema da habitação minima. 

Apesar dos ideais positivistas influenciarem a sociedade e a arquitectura moderna, 
numa tentativa de industrialização arquitectónica, a arquitectura e o arquitecto 

nunca se desligaram do pensamento sobre o terreno e o lugar em que se insere, 

criando uma maior ou menor harmonia com a Natureza. 

55 _ COMTE, A. - Curso de filosofia positiva, Anthropos, Paris, 1968 - Em: Ábalos, Iñaki - A boa vida : visita guiada 
às casas da modernidade / Iñaki Ábalos ; trad. Alícia Duarte Penna. - Barcelona : Gustavo Gili, 2003 - Capítulo A 

máquina de morar de Jacques Tati: a casa positivista - Pág 72 (A.36.36)

“Auguste Comte e sua doutrina não são fenómenos isolados. Se o seu objectivo 

é uma descrição científica da sociedade – « o carácter fundamental da filosofia 
positivista é a consideração de que todos os fenómenos estão submetidos a leis 

naturais invariáveis, cuja precisão e redução à menor quantidade possível é o 

objectivo de nossos esforços » -, tal objectivo encontrará em Charles Darwin, e 

na sua teoria da evolução, um modelo especialmente interessante, na medida em 

que se trata de um modelo que supõe a aplicação da abstracção científica das 
ciências exactas às ciências biológicas, a esse âmbito da vida em que o positivismo 

se pretende inserir. “ 53

“Igualmente Herbert Spencer, também contemporâneo, terá contribuído 

decisivamente para a consolidação do ideal positivista. O seu ‘evolucionismo’ terá 

dado o passo que permitiria ligar as ciências biológicas às humanas, ao explicar o 

desenvolvimento da cultura como o de um ser vivo submetido a um ciclo vital – 

infância, juventude, maturidade... – em nada diferente do ciclo orgânico do mundo 

natural. O conhecimento e a cultura do homem estão imersos no mundo natural e, 

assim sendo, podem ser tratados cientificamente. No pensamento positivista, então, 
a filosofia seria, antes de tudo, auxiliar ao trabalho científico, e teria direito à existência 
apenas enquanto justificasse e interpretasse a ciência, a verdadeira e madura forma 
de conhecimento que o homem alcançou em sua evolução, uma evolução que 

principia no mundo puramente animal, nos primatas. O objectivo do pensamento 

positivista é intensificar esta evolução, conduzindo o homem a uma sociedade 
perfeita, sem conflitos, organizada pela ciência, é transladar a transcendência da 
religião à imanência da vida. Por isso a teoria positivista acabará por constituir uma 

‘religião da humanidade’, uma religião dedicada a fazer, do mundo, o império da 

ordem e do progresso.   (...)    O positivismo é também a origem da sociologia. O 

homem e a sociedade, entendidos como fenómenos naturais, ‘submetidos a leis 

invariáveis’, passam, então, a ser objecto do conhecimento científico.” 54

Esta crença na ciência e racionalidade, presentes nos ideais positivistas, relacionam-

se totalmente com os ideais modernistas. Num contexto social e politico de pós-

guerra, numa sociedade industrializada, foi o auge da máquina que influenciou 
toda uma sociedade. A vontade de criar uma sociedade igualitária transformou o 

arquitecto modernista num projectista de casas, não para individualidades, mas para 

tipologias de pessoas ou famílias. A enigmática representação da casa positivista 

pensada pelos arquitectos modernistas, está presente no filme magistral de Jacques 
Tati “Mon Oncle: O meu tio”. Este é um filme que, pela sua representação cómica, 
extremiza a posição modernista da casa como uma máquina de habitar.  

53 _ IÑAKI, Ábalos - A boa vida : visita guiada às casas da modernidade / Iñaki Ábalos ; trad. Alícia Duarte Penna. - 

Barcelona : Gustavo Gili, 2003 - Capítulo A máquina de morar de Jacques Tati: a casa positivista - Pág 70 (A.36.36)

54 _ COMTE, A. - Curso de filosofia positiva, Anthropos, Paris, 1968 - Em: Ábalos, Iñaki - A boa vida : visita guiada 
às casas da modernidade / Iñaki Ábalos ; trad. Alícia Duarte Penna. - Barcelona : Gustavo Gili, 2003 - Capítulo A 

máquina de morar de Jacques Tati: a casa positivista - Pág 70 e 71 (A.36.36)
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O LUGAR 
LE CORBUSIER E A PAISAGEM

“Não há nenhuma razão para ter complexos. As referências são os instrumentos 

que um arquitecto possui; é o seu património de conhecimentos, de informações.” 56

Tendo em conta as palavras de Álvaro Siza, é importante conhecer as referências 

do passado, para estudar temas já explorados e pensá-los em novos contextos. 

Houve desde início uma óbvia referencia a Le Corbusier no desenvolvimento 

do projecto aqui apresentado, não só pela opção da inserção programática num 

único elemento construído, mas também pela vontade de questionar o tema da 

Habitação, tal como Le Corbusier fez na sua época, com a criação do ideal de 

máquina de habitar e do módulo habitacional.

O terreno do projecto nas Fontainhas caracteriza-se pela presença de natureza. 

Não só pela proximidade do Rio Douro, mas também pela encosta livre e de 

pendente acentuada. Estudar a referência a Le Corbusier e Unité d’Habitation, 

levanta a questão da inserção de um grande elemento arquitectónico na Paisagem. 

A Unidade localiza-se na cidade de Marselha, na proximidade a uma grande avenida, 

a Boulevard Michelet. O edifício orienta as fachadas longitudinais para Nascente 

e Poente, e os topos para Norte e Sul. A Nascente ganha enfoque o mar a uma 

distância de aproximadamente 3 km, sendo que a Sul e Poente encontra-se uma 

paisagem montanhosa a uma distância semelhante à da linha de água. Apesar da 

forte presença volumétrica do edifício, pretende-se perceber como é que este se 

enquadra no lugar e em simbiose com a Natureza.

De que forma Le Corbusier pensava a inserção dos seus edifícios bastante 

impositivos, mas sempre inseridos no lugar? 

56 _ SIZA VIEIRA, Álvaro - Uma questão de medida / entrev.Dominique Machabert, Laurent Beaudouin ; trad. Vera 

Cabrita - Casal de Cambra : Caleidoscópio, 2009 - pág 27 (M.p.1.66 Res)

047 | Inserção do edifício na Paisagem
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“Le Corbusier é frequentemente lembrado como tendo sido agressivamente 

indiferente aos locais em que inseriu seus edifícios e planos. No entanto, uma 

nova geração de pesquisa, análise e interpretação revela que, de acordo com sua 

proposição: “o exterior é sempre um interior”, todos os projetos de Le Corbusier 

respondem enfaticamente a geografias específicas. Os seus cadernos, cartas e 
publicações confirmam que este estava profundamente envolvido tanto numa 
relação óptica como física com a paisagem – observando-os, representando-os e 

construindo-os.” 57

É uma oportunidade para reavaliar e questionar o significado de um moderno 
visionário como foi Le Corbusier e sua inserção ambiental, numa prática 

contemporânea actual. As suas ideias e obras foram como uma base de consistência  

para o “International Style”, que marcou a arquitectura do século XX. O termo 

surgiu por Henry-Russel Hitchcock e Philip Johnson, no título do livro “Modern 

Architecture: International Exhibition”58 publicado em 1932, representativo da 

Exposição Internacional de Arquitetura Moderna no ‘Museum of Modern Art’ 

(MOMA) de Nova Iorque. 

“No entanto, já em 1932, com o estilo internacional, o livro publicado ao mesmo 

tempo que a exposição MOMA, havia sinais inconfundíveis de que os edifícios de 

Le Corbusier nem sempre satisfaziam a definição de Henry - Russell Hitchcock e 
de Philip Johnson do novo estilo, nem a sugestão de uma estética arquitetônica 

universalista, invariável pelo sítio ou local. Se as Villas Stein-de Monzie (1926-

1928) e Savoye (1928-31) pareciam concretizações quase perfeitas de Hitchcock 

e Johnson dos três pontos do Estilo Internacional, assim como nos cinco pontos 

de Le Corbusier, a alvenaria de suporte de carga das paredes da Villa de Mandrot 

(1929-1931) em le Pradet eram claramente ligadas à terra, relacionadas com o 

vernáculo Mediterrâneo de edifícios agrícolas próximos da costa sul de França. 

Também o terraço do apartamento de Charles de Beistegui (1929-1931), fora 

de Champs-Élysées, foi uma confirmação da afirmação de Le Corbusier que «o 
exterior é sempre um interior», assim como uma evocativa composição do edificado 

57 _ COHEN, Jean Louis - Le Corbusier : an atlas of modern landscapes / Jean Louis Cohen. fot. Richard Pare. - 

London : Thames & Hudson, 2013 - Introdução (M.1.102)

Citação original: “Le Corbusier is often remembered as having been aggressively indiferente to the sites in which 

he inserted his buildings and plans. However, a new generation of research, analysis and interpretation reveals 

that, in keeping with his proposition that ‘the outside is always an inside’, all of Le Corbusier’s projects responded 

emphatically to specific geographies. His sketchbooks, letters and publications confirm that he was deeply involved 
with both optical and physical relationships to landscapes – in observing them, rendering them and building them.” 

[trad. da autora]

58 _ Citação retirada do site ArchDaily a 06-02-2016 - [http://www.archdaily.com/409918/ad-classics-modern-ar-

chitecture-international-exhibition-philip-johnson-and-henry-russell-hitchcock] 

Citação original: “Modern Architecture: International Exhibition” is the title of an exhibition that took place in 1932 

at the Museum of Modern Art in New York City. Curated by Philip Johnson and Henry-Russell Hitchcock, the exhi-

bition introduced an emerging architectural style characterized by simplified geometry and a lack of ornamentation; 
known as  the “International Style,” it was described by Johnson as “probably the first fundamentally original and 
widely distributed style since the Gothic.” [trad. da autora]

048 | Relação do edifício com a Natureza envolvente
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construído e planificado definido numa relação muito calculada e inesperada com 
monumentos presentes no horizonte, incluindo o Arco do Triunfo, presente na 

cabeça do maior eixo de Paris. Nem ao nível do chão, nem do céu, Le Corbusier 

criou uma arquitetura divorciada da paisagem, mesmo que a sua prática e vistas se 

mudassem bastante das abstrações mnemónicas da natureza e as plantas do local 

integrados na sua adesão para o estilo Sapin (por estilo árvore) de sua terra natal, 

La Chaux-de-Fonds. “ 59

O Estilo Internacional foi então dividido em duas vertentes: o funcionalismo e o 

organicismo. Uma com a premissa “forma segue a função” proferida pelo arquitecto 

Louis Sullivan e outra bastante relacionada à orgânica do terreno e inserção 

arquitectónica. 

No entanto, “a experiência e significado cultural da paisagem foram em diversas 
formas fulcrais para a visão do desenho de Le Corbusier e sua concepção 

arquitectónica, assim como tinha sido para arquitectos normalmente associados ao 

organicismo, como Alvar Aalto ou Frank Lloyd Wright.” 60

Pode-se questionar ou até mesmo afirmar que apesar de diferentes, as duas atitudes 
tinham em atenção o sítio e a importância da inserção ambiental da intervenção 

arquitectónica. Enquanto Alvar Aalto ou Frank Lloyd Wright realizavam um objecto 

arquitectónico camaleónico ao lugar, parecendo que um surgia do outro, Le 

Corbusier tinha uma visão mais pragmática, afirmando que “o planeamento urbano 
da cidade e arquitetura pode trazer sítios e paisagens para a cidade ou transformá-

los numa característica da própria cidade, uma característica decisiva na consciência 

plástica e sensibilidade” 61

59 _ THOMSON, Helen Bieri - ed., Le Style sapin: Une Expérience Art - Em: Cohen, Jean Louis - Le Corbusier : an 

atlas of modern landscapes / Jean Louis Cohen - London : Thames & Hudson, 2013– P. 18 (M.1.102)

Citação original: “Yet already in 1932, in The International Style, the popular book published at the same time as MOMA’s 

exhibition, there were unmistakable hints that his buildings did not Always conform fully to Henry – Russell Hitchcock and 

Philip Johnson’s definition of the new style, nor to its suggestion of a universalista architectural aesthetic, unvaried by site or 
locale. If the Villas Stein-de Monzie (1926-28) and Savoye (1928-31) seemed near-perfect embodiments of Hitchcock and 

Johnson’s three points of the International Style, as well as of Le Corbusier’s Five Points, the load-bearing rough masonry 

walls of the Villa de Mandrot (1929-31) at le Pradet were clearly earthbound, related to the Mediterranean vernacular of 

nearby farm buildings on the Southern coast of France. And the roof terrace of the apartment for Charles de Beistegui 

(1929-31), off the Champs-Élysées, was a confirmation of Le Corbusier’s claim that “the outside is Always an inside”, as 
well as an evocative composition of built and planted forms set in a very calculated and unexpected relationship with 

monuments on the horizon, including the Arc de Triomphe at the head of Paris grandest axis.”. “Neither at ground nor sky 

level did Le Corbusier create an architecture divorced from its landscape, even if his practice and views had moved quite 

far from the mnemonic abstractions of nature and the integrated site plans of his early adherence to the style sapin (for 

tree style) of his native La Chaux-de-Fonds.” [trad. da autora]

60 _ COHEN, Jean Louis - Le Corbusier : an atlas of modern landscapes / Jean Louis Cohen. fot. Richard Pare. - 

London : Thames & Hudson, 2013  – Pág 21 (M.1.102)

Citação original: “The experience and cultural meaning of landscape was in many ways as central to Le Corbusier’s vision 

of design and his conception of architecture and cities as it was to architects more commonly associated with the organic, 

such as Alvar Aalto or Frank Lloyd Wright.” [trad. da autora]

61 _ LE CORBUSIER, Looking at City Planning, trans. Eleanor Levieux (New York: Grossman Publishers, 1971), 

p.67. Originally published as Manière de pensar l’urbanisme (Boulogne – Billancourt: Éditions de l’Architecture 

d’aujourd’hui, 1946)

049 | Vista da cobertura da Unidade de Habitação de Marselha | Fotografia da autora
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Esta foi uma atitude que ansiava pela valorização ambiental através da intervenção 

arquitectónica, mas sem esconder a mão humana e a evolução tecnológica. 

Le Corbusier abordou sempre a paisagem do ponto de vista da observação, tendo-

se tornado célebres os seus cadernos de desenhos de viagens e os seus textos 

descritivos de diversas paisagens que observou ao longo da sua vida. 

No entanto, “a sua observação de paisagens, ao longo da vida, levou a inúmeros 

aforismos e iluminantes relatos autobiográficos. Foi a partir dessas observações 
que desenvolveu os seus projectos e os planos para cidades. O primeiro teve 

em conta não só a implantação dos edifícios e os seus ambientes imediatos, mais 

notavelmente os jardins que os cercavam, mas também o horizonte distante para 

o qual se abria, transformando territórios em paisagens que responderam à idade 

da máquina, da qual Le Corbusier estava determinado em ser o grande intérprete. 

Le Corbusier desenvolveu tanto uma noção de paisagem de escala microscópica 

do ambiente imediato ao edifício, através de pequenas paisagens que criou ou 

sustentou, como terraços, e também uma escala macroscópica dos conjuntos 

urbanos e grandes terrenos.”. 62

Le Corbusier considerava tanto o local onde o edifício se localizava, como o local 

para onde este olhava, e, por isso, a sua noção de escala tem intrínsecas, várias 

dimensões de inserção paisagística.

Entre os quinze e os vinte anos, Le Corbusier estudou a “natureza, sob orientação 

de um excelente professor, (...) num lugar bem longe da cidade, no ambiente 

natural do Alto Jura (...) através do estudo directo de plantas, animais e fenómenos 

da atmosfera.”, retirando dessa experiência uma lição: “A natureza é ordem e lei, 

unidade e diversidde ilimitada, subtileza, força e harmonia.” 63

Tendo sido Le Corbusier um pensador do território através da intervenção 

arquitectónica, e sua constante observação da arquitectura e paisagem ao longo 

das suas viagens, é interessante analisar a inserção da Unité d’Habitation com um 

esquiço da Acrópole de Atenas, [050] onde ambos se posicionam na paisagem 

como um objecto mas totalmente inserido com a envolvente.

62 _ COHEN, Jean Louis - Le Corbusier : an atlas of modern landscapes / Jean Louis Cohen. fot. Richard Pare. - 

London : Thames & Hudson, 2013  – Pág 25 (M.1.102) 

Citação original: “Finally, his lifelong observation of landscapes led to countless aphorisms and illuminating auto-

biographical accounts. It was from these observations that he developed his building projects and city plans. The 

former took into account not only the siting of buildings and their immediate environments, most notably the 

gardens that surrounded them, but also the distant horizons onto which they opened, transforming territories into 

landscapes that responded to the machine age, of which Le Corbusier was determined to be the great interpreter. 

Thus Le Corbusier developed a notion of landscape that included both the microscopic scale of a building’s im-

mediate environment and the small landscapes that it created or sustained, such as terraces, and the macroscopic 

scale of urban ensembles and large terrains.”. [trad. da autora]

63 _ LE CORBUSIER - Le modulor / Le Corbusier ; trad.Marta Sequeira. - Lisboa : Orfeu Negro, 2010 - 1º vol. - 1ª 

edição portuguesa - pág 41 e 42 (A.40.120.1) 

051 | “Unidades de paisagem” - Le Corbusier, 1945 | Em “Maneiras de pensar o Urbanismo”

050 | Acrópole de Atenas - Le Corbusier, 1923 | Relação do construído com a paisagem



PROJECTO E INVESTIGAÇÃO | UNIDADE DE HABITAÇÃO | LE CORBUSIER| 74 | 75

A escala da inserção do edifício é lida não só na proximidade directa mas também 

na linha de horizonte em que se enquadra. Este fenómeno de leitura paisagística 

é representado nesse desenho da Acrópole de Atenas, onde não só representa a 

encosta onde pousa o Parthenon, como também a linha de horizonte montanhosa. 

Para além da paisagem vista do seu exterior e da forma como o edifício se insere ao 

longo de todo o território, é interessante perceber que para Le Corbusier, a noção 

de paisagem teve não só essa vertente exterior mas também uma preocupação 

interior. É notória a análise da paisagem vista e vivida pelo utilizador, no interior do 

edifício. Mais uma vez, a Unité d’Habitation serve de exemplo, sendo uma sucessão 

de células, composições modulares a partir das quais a contemplação da paisagem 

é possível. 

Perante as imagens [052 e 053] , Le Corbusier afirmou: “Esta rocha no Rio de Janeiro 
é famosa. Montanhas virgens envolvendo-a; o mar banha-a. Palmeiras, bananeiras; 

esplendor tropical anima o sítio. Um pára, senta-se.”. 64

E numa terceira imagem [054] teatralizou essa percepção da mesma paisagem, mas 

dentro do espaço arquitectónico. 

“uma moldura a toda a volta! Os quatro lados de uma perspectiva! O quarto está 

voltado para o sítio. A paisagem entra completamente no quarto”. 65

Esta citação representa as sensações e vivências sentidas no interior do edifício, em 

total harmonia com a envolvente e sua Natureza. A arquitectura e os seus espaços 

são feitos de sensações.

 

Outra das principais características da obra de Le Corbusier e sua relação com o 

território foi o surgimento dos pilotis de maneira a libertar a base do edifício, numa 

continuidade de espaço publico. A libertação da cobertura, criando um terraço, 

onde é possível viver e observar, a paisagem na sua totalidade, assenta no mesmo 

princípio.

64 _ LE CORBUSIER - Le Corbusier : oeuvre complète - Volume 4 - 1938-1946 / publ. Willy Boesiger. -  3ª ed.. - 

Zürich : Girsberger, 1955 - pág. 80 (F.T.C.80 Res) 

Citação original: “Ce roc à Rio de Janeiro est célèbre. Autour de lui se dressent des montagnes échevelées; la mer 

les baigne. Des palmiers, des bananiers; la splendeur tropicale anime le site. On s’arrête, on y installe son fauteuil. 

Un cadre tout autour! Les quatre obliques d’une perspective! La chambre est installée face au site. Le paysage entre 

tout entier dans la chambre.” [trad. da autora]

65 _ Idem - pág. 81 

Citação original: “Un cadre tout autour! Les quatre obliques d’une perspective! La chambre est installée face au site. 

Le paysage entre tout entier dans la chambre.” [trad. da autora]

052 a 054 | Desenhos de Le Corbusier no Rio de Janeiro, Brasil 

| A paisagem vista e sentida do interior de um edifício

052 053 

054 
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COLECTIVO

A Unidade de Habitação de Marselha, construída entre 1947 e 1952, é a primeira 

de cinco Unidades. A segunda foi construída entre 1953 e 1955 em  Rezé, França;  

a terceira em Berlim, Alemanha em 1957; a quarta em 1963 em Briey, Meurthe-et-

Moselle; e a última em Firminy, França, em 1965. As cinco Unidades de Habitação 

aproximam-se das mesmas dimensões: 100 m de comprimento por 30 m de largura, 

55 m de altura distribuidos em cerca de 15 pisos.

Particularmente, a Unidade de Habitação de Marselha organiza-se ao longo de 

135m de comprimento, 24m de largura e 56m de altura, (cota do terraço da 

cobertura). Localiza-se num terreno com 3.684 hectares. Distribuindo-se em 337 

apartamentos de 14 tipos diferentes, o edifício possui 34.518 m2 de superficies 
privadas, onde 28.773 m2 correspondem a apartamentos e 5.738 m2 a superficies 
de extensão da habitação. Para além dos apartamentos, fazem também parte 

do edifício, os quartos de hotel. Cada piso tipo possui 58 apartamentos duplex. 

A entrada no edifício é feita através de um átrio, onde se localiza um posto de 

segurança 24h.

Conceptualmente, a Unidade de Habitação e especificamente a sua primeira 
representação física, em Marselha apoiou-se nos ideais dos “cinco pontos da nova 

arquitectura” criados e defendidos por Le Corbusier. 

É considerado um edifício de habitação colectiva, pelo conceito de verticalidade 

e densidade que apresenta. Organiza-se em galerias interiores, denominadas de 

“ruas”. Ao longo de 19 pisos, surgem 7 ruas longitudinais interiores, que acedem 

às células habitacionais em ambos os lados do edifício.  As ruas apresentam um 

ambiente escuro, animado pelas cores vivas das portas de entrada nas habitações 

e da linha branca do tecto. Este espaço funciona como um momento acolhedor de 

transição entre o exterior da cidade e o interior das habitações familiares. 

O acesso vertical entre as “ruas” é resolvido através de 3 elevadores  e um monta 

cargas reservado para o público, com capacidade para 1350 kg ou 18 pessoas. 

Para além dos elevadores públicos, existe ainda um monta cargas reservado para 

o comércio, com um limite de carca de 1000 kg. O acesso vertical pode também 

ser feito através de quatro escadas de emergência, sendo que uma se localiza no 

exterior do topo Norte do edifício. Além das escadas de acesso público, existe 

ainda uma escada helicoidal, no centro do edifício, reservada para os bombeiros.

057 | Planta do piso térreo | Desenhos da autora

055 | Planta do terraço na cobertura | Desenhos da autora

056 | Planta dos pisos tipo - galeria e módulos | Desenhos da autora
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Estruturalmente, o edifício assenta em pilotis, divididos em 17 pórticos de betão 

armado distanciados 8,38 metros entre eles. Esses pilares, para além de resolverem 

a questão estrutural, servem também de passagem à canalisação e fluidos, 
resultantes da funcionalidade do dia-a-dia do edifício. Conceptualmente, os pilotis 

asseguram a continuidade da Natureza na base do edifício, pousando no terreno, 

mas libertando-o numa continuidade verde na base e toda a sua envolvente. 

De facto, é esse equilíbrio entre os elementos construídos e estruturais e a Natureza 

que caracterizam e diferenciam Le Corbusier, numa concepção modernista 

interligada com o local e a Natureza.

“Um sítio ou uma paisagem não existe - excepto se os nossos olhos vêem. Portanto, 

a idéia é torná-lo visivelmente presente, escolhendo o melhor de todo ou de partes 

dele. Esta fonte de inestimável benefício deve ser aproveitada. Um sítio ou uma 

paisagem é feita de vegetação vista de perto, de trechos de nível ou terrenos 

irregulares, horizontes vistos à distância ou mesmo em frente a nós. Clima coloca 

seu selo no seu conjunto, ditando o que está apto a sobreviver e se desenvolver lá. 

Sua presença será sempre sentida tanto no que envolve as coisas construídas como 

um volume e nas razões que tinham muito a ver com a decidir sobre a própria 

forma da coisa construída. “ 66

Como ponto de ligação entre os pilotis e os restantes pisos superiores, existe um 

piso técnico, no primeiro piso inserido no volume. Esse piso possui as dimensões 

do edifício, assegurando então uma área técnica de 135m x 24m. Localizam-se aí 

os compartimentos necessários à auto-subsistência do edifício, desde electricidade, 

água potável, águas residuais, aquecimento, recolha de lixo, e ainda uma bomba que 

permite o enchimento de um tanque localizado na cobertura, que alimenta as ruas 

superiores ao 5º andar, a piscina da cobertura e ainda a segurança contra incêndios.

66 _COHEN, Jean Louis - Le Corbusier : An atlas of modern landscapes / Jean Louis Cohen. fot. Richard Pare. - 

London : Thames & Hudson, 2013 - Pág 41 (M.1.102)

Citação original:  “At the same time, he specified, a balanced relationship between each of these two units must 
prevail:  “A site or a landscape does not exist – except as our eyes see it. The idea therefore is to make it visibly 

present, choosing the best of the whole or parts of it. This source of inestimable benefit must be grasped. A site or a 
landscape is made of vegetation seen close up, of stretches of level or uneven terrain, or horizons seen at a distance 

or right in front of us. Climate places its stamp on the whole, dictating what is fit to survive and develop there. Its 
presence will Always be felt both in what surrounds the constructed things as a volume and in the reasons which 

had so much to do with deciding on the very shape of the constructed thing.” [trad. da autora]

058 | Planta da entrada | Desenhos da autora

059 | 060 | Entrada no edifício
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Na continuidade da Natureza, a entrada surge integrada no jardim através de uma 

pala de desenho orgânico. Essa cobertura anuncia um volume no centro da base 

do edifício que se abre para o lado Oeste através de um envidraçado e paredes 

de betão armado, com pequenas janelas de vidro colorido, filtrando a luz e criando 
um ambiente de entrada bastante particular. No lado Este da entrada, surge uma 

representação do Modulor, um símbolo sempre presente nas Unidades como 

assinatura da concepção de um edifício através da medida do homem. Apesar da 

inserção e cuidado com a Natureza, a opção por uma materialidade mineral como 

o betão, cria uma diferenciação entre homem e natureza, assumindo a construção 

e evolução da modernidade.

É a meio do edifício, nos pisos 7 e 8, correspondentes às 3ª e 4ª ruas, que surge a 

área comercial de dois andares. Estende-se ao longo dos 135m de comprimento 

do edifício, fornecendo desde um hotel com 24 quartos, um bar e restaurante, uma 

lavanderia, um mini-mercado, uma padaria, um talho, uma farmácia, um cabeleireiro, 

um sauna e vários escritórios e salas de reuniões, de diferentes profissões. 

Para além deste piso intermédio de carácter público, é também utilizada a cobertura 

da unidade de habitação como espaço público, de utilização maioritariamente dos 

moradores, sendo uma das áreas de maior vitalidade da vida social do edifício. Os 

programas existentes consistem num espaço social de clube, um ginásio coberto 

com 500 m2, uma pista de atletismo de 300 metros, uma enfermaria, uma escola 

infantil com 810 m2, um solário, uma piscina infantil com 100 m3 de água, e um 

teatro ao ar livre. 

O espaço social e a temática de alguns espaços do edifício seriam decididos e 

organizados por uma associação de habitantes, que geraram para além do clube, 

uma biblioteca e um cinema. 

Estes serviços, ao localizarem-se na cobertura, possuem uma presença inigualável da 

paisagem a 360º, englobando desde a serra até ao mar, enriquecendo a experiência 

de vida dos moradores.

“Em L’Architecture vivante em 1927, Le Corbusier relacionou dois dos três pontos 

de uma nova arquitectura - os pilotis e o terraço na cobertura - com a paisagem: 

‘A casa está no ar, longe do chão; o jardim passa sob a casa; o jardim também está 

no topo da casa, no telhado’. “ 67

67 _LE CORBUSIER - “Où en est l’architecture, “L’Architecture vivante 5(Autumn – Winter 1927): 19 - Nota 

rodapé nº 18 Em: COHEN, Jean Louis - Le Corbusier : An atlas of modern landscapes / Jean Louis Cohen. fot. 

Richard Pare. - London : Thames & Hudson, 2013 - Pág 27 (M.1.102)

Citação original: “In L’Architecture vivante in 1927, Le Corbusier related two of the three – the pilotis and the roof 

terrace – to the landscape: “The house is in the air, far from the ground; the garden passes under the house; the 

garden is also on top of the house, on the roof.” [trad. da autora]

061 | Planta do piso 17 - Zonas comuns | Desenhos da autora

062 | Planta do piso 8 - Zonas comuns | Desenhos da autora

063 | Planta do piso 7 - Zonas comuns | Desenhos da autora

061 

062 

063 
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“Ruas” interiores em andares alternados proviam o acesso horizontal a essas 

unidades cruzadas que se entrosavam entre si. Essa morfologia celular expressava 

automaticamente um aglomerado de moradias privadas (cf. Roq et Rob), enquanto 

a arcada comercial e as instalações comunitárias na cobertura serviam para 

estabelecer e representar a esfera pública. O status honorífico desse conjunto maior 
era expresso, no nível térreo, através das colunas cuidadosamente perfiladas que 
suportavam a subestrutura do edificio. Esses pilotis, precisamente proporcionais de 
acordo com o Modulor de Le Corbusier, sugeriam a invenção de uma nova ordem 

“clássica”. Unindo suas trezentas e trinta e sete moradias a uma arcada comercial, 

um hotel e uma cobertura, uma pista de corridas, um pequeno lago, um jardim 

de infância e um ginásio de desportos, a Unité era um “aglutinador social” tanto 

quanto o haviam sido os blocos comunitários soviéticos dos anos 1920. Essa total 

integração de serviços comunitários lembrava o modelo oitocentista do falanstério 

de Fourier, não só por seu tamanho, mas também devido a seu isolamento do 

meio ambiente imediato. E, assim como o falanstério tinha por finalidade abrigar 
o homem comum num domínio principesco (Fourier detestava a pobreza da casa 

individual), a Unité era vista por seu autor como um projecto capaz de devolver a 

dignidade da arquitectura à mais simples moradia individual.” 68

68 _FRAMPTON, Kenneth - Historia critica de la arquitectura moderna / Kenneth Frampton ; trad. Jorge Sainz. -  

11ª ed.. - Barcelona : Gustavo Gili, 2002  /  Parte 2 – Uma História Crítica, 1836-1967  /  Capítulo 25 – Le Corbusier 

e a monumentalização do vernáculo, 1930-60 - Pág 274 (A.20.64)
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SOCIAL

A Unidade de Habitação de Marselha, (ano 1947-52 - 337 apartamentos – 165m 

comp x 24m largura x 56m altura) foi construída entre para realojar as vítimas de 

bairros destruídos na cidade, pela Segunda Guerra Mundial. Apesar de consistir num 

processo de realojamento, não se considera que seja um edifício de habitação social. 

No entanto, o conceito e carácter social, estão presentes, não só pelo conceito de 

habitação de áreas controladas, mas principalmente devido aos serviços sociais 

presentes no edifício, que independentemente da capacidade económica de cada 

indivíduo, possibilitam um contacto e desenvolvimento da sociedade comunitária. 

A habitação possui sempre um lado social, de convívio com o vizinho, seja num 

bairro de casas unifamiliares, até ao edifício de habitação colectivo e sua necessidade 

de existência de um condomínio, que organize a vida em comunidade. Mas essa 

relação entre vizinhos é ainda mais acentuada se para além da habitação, houverem 

serviços comunitários que proporcionem o encontro e contacto humano nas 

pausas do caos diário. Esse é o ponto essencial no carácter social da Unidade 

de Habitação de Marselha: a mistura programática e contacto social humano em 

diversas situações do dia-a-dia. 

Apesar de diferentes, todos os projectos de Unidades de Habitação projectados 

por Le Corbusier, assentam na base conceptual da primeira e original Unidade de 

Marselha, e nos cinco pontos da nova arquitectura. Como tal é interessante analisar 

que projectos semelhantes surgiram de necessidades e contextos sociais distintos. 

064 | Crianças da escola primária a brincarem na cobertura do edifício
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A segunda Unidade de Rezé, Nantes, (ano 1953-55 - 294 apartamentos – 108m 

comp x 17m largura x 52m altura) surgiu pelo convite de Gabriel Chéreau, 

representante de uma organização privada de habitação social, chamada “La Maison 

familiale” (A Casa Familiar).

O projecto foi desenvolvido directamente com os futuros ocupantes do edifício, 

que eram trabalhadores portuários e membros dessa organização habitacional. Esta 

Unidade foi desenvolvida três anos depois de Marselha, sendo a primeira a ser 

realizada num conceito de habitação social, de custo reduzido. 

“É um movimento social que está na origem deste projecto. Le Corbusier, 

perseguido pelo mito da cidade ideal, sempre sonhou em criar uma arquitetura 

para uma sociedade baseada na cooperação. Tendo escrito sobre isso: ‘Nantes é a 

consagração de Marselha porque nasceu da demanda espontânea do conjunto de 

usuários, incentivados por belas casas de fé e coragem’. “ 69

O custo de construção foi negociado pelos financiadores devido às normas 
de construção e habitação pública imposta pelo Estado. Em consequência das 

negociações, o projecto atrasou, tendo-se iniciado a construção em Junho de 1953, 

após o município garantir o empréstimo aceite pelo Estado Francês. 

“Nantes-Rezé, foi construído em dezoito meses,  num silêncio milagroso, influenciado 
pelo preço rigoroso das habitações chamados H.L.M.” 70

A terceira Unidade de Berlim, (ano 1957-1959 – 400 apartamentos - 141 comp x 

23 largura x 53 altura) surgiu no contexto de uma grande exposição da arquitectura 

moderna chamada “Interbau”. Berlim, tendo sido central na Segunda Guerra Mundial, 

era no pós Guerra, uma  cidade massacrada, destruida e dividida em zona Oriental 

e Ocidental. A divisão da cidade através do muro de Berlim, consistia não só numa 

divisão física, mas essencialmente numa divisão política. O lado Ocidental dominado 

pela República Federa Alemã, constituído por Estados Unidos da América, Inglaterra 

e França, defendia uma sociedade capitalista, em contradição com o regisme fascista 

de Hitler. O lado Oriental, consistia na República Democrática Alemã, constituído 

pelos países socialistas do regime soviético, que defendiam um regime politico 

socialista e anti-capitalista.

69 _Citado por Jean Petit, o próprio Le Corbusier, Genève, Rousseau, 1970, p.112.

Nota de rodapé nº 9 do livro: Jacques Sbriglio - Le Corbusier, L’Unité d’Habitation de Marseille - com a colaboração 

de Jean-Louis Parisis, Monique Reyre, Jean-Marc Gauthier - edições Parenthèses - pág 150

Citação original:“C’est donc un movement social qui est à l’origine de cette commande. Cela ravit Le Corbusier qui, 

poursuivi par le mythe de la Cité idéale, a toujours rêvé de créer une architecture pour une societé fondée sur la 

coopération. Il écrira d’ailleurs à ce sujet: “Nantes est la consecration de Marseille puisqu’elle est née de la demande 

spontanée d’usagers rassemblés et animés par des homes magnifiques de foi et de courage.”9 ” [trad. da autora]

70 _LE CORBUSIER – Oeuvre complete – Volume 6 – 1952-57 

Citação original: “Nantes-Rezé, bâtie en dix-huit mois, 1953-1955, dans un silence miraculeux, attaint au prix exact 

des habitations courantes dénommées H.L.M.” [trad. da autora]

065 | Unidade de Habitação de Nantes-Rezé
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Como tal, foi na zona Ocidental, que surgiu a “Inter-bau” e o envolvimento de vários 

arquitectos na reconstrução do bairro Hansaviertel. Para além de Le Corbusier, 

participaram Alvar Aalto, Hans Scharoun, Max Taut, Oscar Niemeyer, Pierre Vago 

e Walter Gropius. Le Corbusier, foi ambicioso ao propor a construção de uma 

Unidade de Habitação, baseada nas duas anteriores. Mais uma vez, apesar de não ser 

assumidamente um edifício de habitação social, o conceito de habitação de custo 

controlado está presente, por se tratar de um cenário de reconstrução social de uma 

cidade devastada pela guerra, apoiado pelo estado, mais precisamente o senador 

Schwedler, da zona Ocidental. Le Corbusier concebeu as Unidades, privilegiando 

o conceito familiar e de vida em sociedade, apelidando de “paraíso para famílias”. 

No entanto, surgiram oposições ao projecto por parte dos moradores locais e do 

município de Berlim. Para além disso, a gestão projectual local estava a cargo de 

um arquitecto alemão, resultando em diversas alterações ao projecto Corbusiano. 

“O projecto vai passar por uma série de mudanças que irão alterar a própria natureza 

desta unidade. A primeira é o programa habitacional desenvolvido principalmente 

para uma população de solteiros ou casais sem filhos, e no entanto, como explicou 
Le Corbusier «as unidades são um paraíso para as famílias.» Em relação ao programa, 

o comércio no interior da unidade é abandonado, com excepção de um quiosque 

de jornais no piso térreo, sendo que o edifício é relativamente longe do centro da 

cidade e suas comodidades. Uma notícia descritiva do programa no momento do 

projecto, também observou a presença de um posto de correios e uma farmácia.”. 
71 

Devido a essas alterações de projecto e conceito, Le Corbusier acabou por 

renunciar a autoria final da Unidade de Berlim, onde é visível não só a alteração 
programática, onde também se excluiu o programa previsto para a cobertura, mas 

também um desinteresse e empobrecimento dos materiais escolhidos, como por 

exemplo a pintura do betão aparente. 

Em 1979, o edifício sofreu uma alteração social, ao ser convertido em condomínios, 

como no caso de Marselha. 

71 _ SBRIGLIO, Jacques  - Le Corbusier : l’Unité d’habitation de Marseille et les autres unités d’habitation à Rezé-

les-Nantes, Berlin, Briey en Forêt et Firminy / The Unité d’Habitation in Marseilles and the four other unite blocks 

in Rezé-les-Nantes, Berlin, Briey en Forêt and Firminy - Birkhäuser, 2004, pág 202

Citação original:  “Cet avant-projet va subir un certain nombre de modifications qui vont altérer la nature meme 
de cette Unité. La première concerne le programme des logements qui sera conçu prioritairement pour une 

population de célibataires ou de couples sans enfants alors, que comme l’explique Le Corbusier ‘les unites sont un 

paradis pour les familles’. 

Toujours au niveau du programme, les commerces à l’interieur de l’Unité sont abandonnés, excepté un kiosque à 

journaux en rez de chaussée, et cela est d’autant plus étonnant, que le quartier est relativement éloigné du centre 

ville et de ses commodités. Une notice descriptive de ce programme, au moment de l’avant-projet, fait également 

état de la présence d’un guichet postal et d’une boîte pour le depot d’ordonnances en liaison avec une pharmacie 

extérieure.” [trad. da autora]

066 | Unidade de Habitação de Berlim
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A quarta Unidade construída foi a de Briey-en-Forêt (ano 1956-63 - 321 

apartamentos, 110m comp x 20m largura x 50m altura), na cidade de Lorraine, 

localizada numa bacia mineira. Com o pós Guerra e consequente desenvolvimento 

e industrialização, surgiram vários planos de reconstrução ou remodelação de 

cidades. Georges-Henri Pingusson encarregou-se da região de Lorraine, tendo 

convidado Le Corbusier para projectar um conjunto habitacional. O projecto surgiu 

devido ao aumento populacional, relacionado com o aumento da extracção mineral 

de ferro. “A gestão é pública. Ela atravessou o escritório da HLM 72 sob o controle 

do Ministério. Isto significa que as restrições financeiras serão muito rigorosas.” 73

O projecto teve como base ideológica a Unidade de Rezé em Nantes, por se 

tratar de um edifício de habitação social, com custos e áreas controlados. As regras 

habitacionais impostas pela HLM eram tão restritas que obrigaram Le Corbusier 

a reduzir a dimensão dos módulos habitacionais, mais ainda que em Nantes, onde 

já se havia considerado uma habitação de áreas controladas. Para além da redução 

das áreas, suprimiram-se a maioria dos programas sociais propostos nas Unidadas, 

tais como a galeria comercial e os programas normalmente projectados para a 

cobertura. 

Para além dessas perturbações projectuais, surgiu pouco depois da sua inauguração 

(1961), uma enorme recessão económica na bacia de Briey, causando o 

encerramento da mina de ferro e a consequente diminuição de população. Foram 

vários os factores que levaram ao falhanço do funcionamento do edifício, tendo 

caido no abandono após a saída dos últimos inquilinos nos anos 80, mesma altura 

em que surgiu a possibilidade de ser impludido. Passado algum tempo o edifício 

começou a regenerar a funcionalidade, através da inclusão de uma escola de 

enfermagem na cobertura, onde seria o hospital o proprietário. Para além disso, nos 

anos 90, alguns apartamentos foram vendidos a proprietários privados, e surgiram 

alguns eventos culturais artísticos e arquitectónicos na unidade.

72 _ HLM - “Une habitation à loyer modéré (en France, Suisse, Algérie, Sénégal) est un logement géré par un 

organisme d’habitations à loyer modéré, public ou privé, qui bénéficie d’un financement public partiel, direct (sub-

vention) ou indirect (privilèges variés : crédits, exonérations fiscales, etc.) – Wikipedia 

73 _ SBRIGLIO, Jacques - Le Corbusier : l’Unité d’habitation de Marseille et les autres unités d’habitation à Rezé-

les-Nantes, Berlin, Briey en Forêt et Firminy / The Unité d’Habitation in Marseilles and the four other unite blocks 

in Rezé-les-Nantes, Berlin, Briey en Forêt and Firminy - Birkhäuser, 2004, pág 211 e 212 

Citação original: “La commande est publique. Elle est passée par l’Office départemental d’HLM sous contrôle du 
ministère de tutelle. C’est dire combine les contraintes financières vont être très strictes, comparées à l’experience 
étatique et prestigieuse de Marseille ou à celle cooperative et militante de Rezé. Ces contraintes concernent avant 

tout la superficie des appartements, déjà expérimentée dans les deux unites précédente de Marseille et de Rezé, 
et qu’il va falloir revoir à la baisse et adapter aux normes du logement social.” [trad. da autora]

067 | Unidade de Habitação de Briey-en-Forêt
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Por fim, a quinta e última Unidade foi a de Firminy. (ano 1959-67 -  414 
apartamentos – 130m comp x 21m largura x 56m altura), localizada na cidade 

de Firminy, pertencente ao distrito de Saint-Étienne. O projecto da unidade surgiu 

integrado numa segunda fase de um planeamento urbano denominado “Firminy-

Vert”. Esse plano surgiu da necessidade de substituir uma zona industrial degradada 

e sem condições, onde o abastecimento de água era praticamente inexistente. Foi 

através do presidente da câmara, Claudius-Petit que o plano urbanístico com todos 

os confortos modernos, surgiu em 1954, com o projecto de quatro arquitectos 

(André Sive, Charles Delfante, Marcel Roux e Jean Kling). O plano baseou-se nos 

ideais da Carta de Atenas, privilegiando a área verde e construindo edifícios em 

altura. Foi então que Le Corbusier foi convidado a projectar uma área urbana de 

Firminy-Vert. Desenvolveu dois planos urbanos, tendo o primeiro desenvolvido o 

Estádio Municipal, a Casa da Cultura e a Igreja por volta de 1958. Só num Segundo 

plano em 1962, desenvolveu um projecto habitacional de carácter social e com 

investimento público, em que estava previsto construir três unidades de habitação 

e um outro edifício de carácter comercial. No entanto, apenas foi construída uma 

Unidade, tendo Le Corbusier apenas vivenciado o início da sua obra. Devido à 

sua morte, apenas a Casa da Cultura estava praticamente terminada ainda em 

vida, tendo os restantes projectos sido acompanhados pelo seu colaborador André 

Wogenscky. A igreja, por falta de investimento, foi conlcuída apenas 30 anos após o 

início da sua construção.  O falhanço do plano habitacional terá sido influenciado 
pela ausência do seu criador, mas essencialmente, pela ausência de população que 

justificasse o financiamento público num conjunto edificacional tão denso. A actual 
Unidade de Habitação consiste num conjunto de módulos habitacionais de carácter 

social, sem a tradicional rua comercial a meia altura do edifício, e uma cobertura 

com uma escola construída, mas actualmente utilizada por estudantes universitários. 

O carácter de cidade vertical inicialmente projectado em Marselha por Le Corbusier, 

acabou por se perder, banalizando o edifício e a vida comunitária idealizada.  Este 

fenómeno acaba por acontecer na maioria das Unidades, para além de Marselha. 

É interessante analisar que o estereótipo de habitação social, condenou algumas 

funcionalidades comunitárias, como a rua comercial. Uma zona com um hotel ou 

pequenas lojas, incentiva ao contacto social e à mistura de pessoas num mesmo 

edifício, ajudando na sua manutenção e preservação.  Socialmente, o que caracteriza 

a Unidade de Habitação de Marselha é a sua compilação de serviços e vivências 

num único volume. 

Condenar a vida comercial e comunitária por questões de financiamento ou medo 
de inserção num contexto de habitação social, está errado. Tal como dizia Álvaro 

Siza na Malagueira, a habitação é sempre social.   

068 | Unidade de Habitação de Firminy
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EVOLUTIVO

“ « A sociedade moderna, depois de cem anos de conquistas científicas fulgurantes, 
de debates sociais, de desordens, chega finalmente à conclusão que deve fixar de 
maneira definitiva o carácter da sua civilização: a criação de uma nova habitação. »74  

Claramente a resposta consiste na célula habitacional, incorporada na Unidade de 

Habitação, por sua vez incorporada na Cidade Radiosa, uma radical possibilidade de 

validação de um modelo universal.” 75 

A Unidade de Habitação de Marselha caracterizou-se pela consolidação da habitação 

modular num bloco habitacional. Apesar de já terem existido experiências de 

sucessão de células, como por exemplo nos grandes edifícios lineares concebidos 

na década de 1920 pelas vanguardas russas, foi com a criação e introdução do 

Modulor que Le Corbusier se destacou. [069] O modulor é uma unidade de 

medida derivada da escala humana, e teve uma importância extrema na criação de 

módulos habitacionais com áreas reduzidas. Ao pensar no módulo para a medida 

do homem tornou-se socialmente aceitável a redução de espaços e objectos, numa 

necessidade mínima para a utilização humana, ao contrário do pensamento em 

medidas convencionais. Foi uma unidade de medida baseada na regra de ouro e na 

sequência de Fibonacci. Esta influência matemática na sua investigação teve também 
uma base do homem Vitruviano de Leonardo DaVinci.

“a arquitectura ocupa-se da casa, comum e habitual, para homens normais e comuns. 

Ela despreza os palácios. Eis um sinal dos tempos”. (...) Em 1924: Estudar a casa para 

o homem corrente, qualquer um, é reencontrar as bases humanas, a escala humana, 

a necessidade-tipo, a função-tipo, a emoção-tipo. Eis aí. Isso é capital. Isso é tudo.” 76

O modulor consiste num homem com o braço levantado, com uma altura de 

1,83m. Inicialmente Le Corbusier pensou no modulor com uma altura de 1,75 m, 

conhecido como a versão azul e só depois o modulor com 1,83m de altura, na 

versão vermelha. Esta diferença surgiu da pesquisa das alturas médias de individuos 

de diferentes lugares da Terra. 

Esse pensamento sobre a medida humana levou Le Corbusier a fazer diferentes 

74 _Le Corbusier. La Casa del Hombre [La Maison des Hommes, 1942]. Barcelona: Ediciones Apóstrofe, 1979, pág7 

Nota de rodapé nº 22 Em: Habitar, Pensar, Investigar, Fazer (A.P.123.41) – Capítulo: Habitar : da Cidade-Campo à 

Cidade-Difusa – Ricardo Carvalho - Pág 32 

75 _Habitar, Pensar, Investigar, Fazer (A.P.123.41) – Capítulo: Habitar : da Cidade-Campo à Cidade-Difusa – Ricardo 

Carvalho - Pág 32 

76 _LE CORBUSIER - Por uma arquitectura / Le Corbusier ; trad. Ubirajara Rebouças. -  6 ª ed. - São Paulo : Per-

spectiva, 2009. - 205 p. : il. ; 22 cm (A.40.120.9) - Capítulo “Temperatura” Por Ocasião da Terceira Edição - Pág XVII

069 | O Modulor - Unidade de medida criada por Le Corbusier  
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estudos do comportamento da medida humana dentro do espaço “casa”, desde a 

relação do corpo sentado a descansar ou numa refeição, até à relação dos braços 

com uma mesa.  Este profundo estudo e criação de uma unidade de medida, 

permitiram ao arquitecto reduzir os espaços e também todos os objectos, desde a 

cadeira, a cama, a mesa, o balcão da cozinha, o espaço entre os balcões da cozinha, 

a porta, e todos os espaços, resultando num total controlado. 

“O mobiliário é uma resposta aos gestos humanos, cada gesto, um armário, uma 

mesa ou uma cadeira no local exacto onde o gesto é realizado. “ 77

O módulo habitacional de Marselha representa todo este pensamento do modulor. 

Para além do pensamento sobre a medida percebe-se que existe um conceito de 

flexibilidade habitacional, numa necessidade evolutiva de qualquer família. Isto é, 
Le Corbusier concebeu os diferentes módulos habitacionais por si só com áreas 

diferentes, para abranger conceitos de vida diferentes, mas mesmo dentro do 

mesmo módulo familiar, pensou no possível aumento da família, ao colocar painéis 

de correr na zona de quartos para os filhos. 

“Seguindo a série de pesquisas que já fez, Le Corbusier vai definir uma célula base 
destinada a acolher uma família composta de dois a quatro filhos. É a partir do 
estudo desta célula que irá concluir a “união de habitações”, através da intersecção 

de duas células transversais orientadas Este/Oeste, em torno de uma rua interior. 

Resulta, portanto, num sistema de dois módulos organizado em três pisos.” 78

A dimensão deste módulo habitacional é a dimensão base de todos os restantes 

módulos e consequentemente, da dimensão da totalidade do edifício. O módulo 

base tem 3,66m de largura, 2,26m de altura e 4,84m de altura no mezzanine. A 

medida de 3,66m na fachada é a base de distribuição de todos os módulos. Existem 

seis grupos de módulos, que se dividem em 14 tipologias diferentes. Analisando a 

tabela da imagem [073] conclui-se que: 

A tipologia A [070] diz respeito ao modulo de quarto de hotel, que consiste numa 

divisão da largura de 3,66m em duas partes direccionado para uma única frente de 

fachada. Tem uma área de 15,50m2 

77 _ LE CORBUSIER – La Cité Radieuse de Marseille – monographie – Septembre 1992 – Ed. Ville de Marseille 

– Atelier du Patrimoine (Fascículo publicado na exposição “la Cité Radieuse de Marseille”, organizada de 19 Se-

tembro a 7 Outubro de 1988) - Capítulo “Les Logis” – Pág 23

Citação original: “le mobilier est une réponse aux gestes humains, à chaque geste un casier, une table ou un siege, 

au lieu précis où le geste s’accomplit.” [trad. da autora]

78 _ SBRIGLIO, Jacques  - Le Corbusier : l’Unité d’habitation de Marseille – Éditions Parenthèses, 2013, pág 74

Citação original: “Suite à la série de recherches qu’il a déjà effectuée, Le Corbusier va definir une cellule de base 
destinée à abriter une famille comprenant de deux à quatre enfants. C’est à partir de l’étude de cette cellule qu’il 

va mettre définitivement au point son “couple de cases”, c’est-à-dire un ensemble de deux cellules traversantes 
orientées est/ouest et imbriquées autour d’une rue intérieure. Il aboutit ainsi à un système d’étage courant qui 

s’organise sur trois niveaux.” [trad. da autora]070 | Módulos habitacionais - A | B | Cs | Ci | Cisp | Desenhos da autora
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071 | Módulos habitacionais - Es1 | Ei1 | Desenhos da autora 072 | Módulos habitacionais - E2s | E2i | Desenhos da autora
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A tipologia B [070] consiste num módulo habitacional base, num conceito T0, com a 

largura de 3,66, com uma única frente, destinado a um índividuo ou casal sem filhos. 
Tem uma área de 32m2

A tipologia C [070] consiste numa tipologia B duplex, isto é, uma duplicação do 

módulo base de 3,66m de largura, com um mezzanine. Esta tipologia ronda os 

60m2 e destina-se a casais com um ou nenhum filho. Subdivide-se em três tipologias: 
C’superior (entra-se na habitação no piso inferior, organizando-se o duplex para o 

piso superior), C’inferior (entra-se na habitação no piso superior, organizando-se o 

duplex para o piso inferior) e C’inferior especial Sul (entra-se na habitação no piso 

superior, organizando-se o duplex para o piso inferior, com a diferença da escada 

e os blocos de wc e cozinha, se localizarem de forma espelhada em relação ao 

modulo C’inferior). 

A tipologia E [071 e 072] consiste num total de 4 módulos B. Divide-se em 4 

subtipologias, todas com 98m2, destinadas a um casal com 2 a 4 filhos: E1 inferior e 
E1 superior, que se organizam numa única frente através de um módulo de entrada 

e dois módulos superior ou inferiores ladeados. E2 inferior e superior refere-se ao 

módulo base de duas frentes referido anteriormente, que se organizam apartir do 

módulo simples de entrada na rua interior, distribuindo para um piso inferior ou 

superior, com duas frentes, ocupando toda a largura do edifício. Este módulo E2 

repete-se 110 vezes ao longo do edifício. 

Em todos os módulos E a entrada é feita pelo módulo onde se localiza a cozinha e 

sala, distribuindo-se os quartos para o piso superior ou inferior.

A tipologia G, [074] com uma área de 136/144m2 consiste num acréscimo de um 

módulo de 3,66m à tipologia E, resultando num total de 4 módulos B.  onde se 

localizam mais 2 quartos com painéis deslizantes, destinando-se a uma família com 

4 a 8 filhos. Por se tratar de um caso excepcional na sociedade, apenas se repete 
19 vezes ao longo de todo o edifício. 

Por fim, a tipologia H [075] com uma área de 176/203m2 consiste na junção de 5 
módulos B, mantendo-se com o mesmo número de quartos da tipologia G, mas 

acrescentando um módulo de 3,66m largura sem qualquer divisória, possibilitando 

uma flexibilidade de utilização, podendo ser uma zona de estar, ou mais um quarto. 
Por também se tratar de um caso excepcional, apenas existem 3 apartamentos 

desta tipologia em toda a Unidade. 

Com esta variação de possibilidades, Le Corbusier permite a inserção de qualquer 

tipo de pessoa ou família na Unidade de Habitação de Marselha, tornando-a numa 

verdadeira cidade vertical.  

073 | Tabela explicativa dos módulos 
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074 | Módulos habitacionais - Gs1 | Gs2 | Gs3 | Desenhos da autora 075 | Módulos habitacionais - Hs1 | Hs2 | Desenhos da autora
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“A planta é a geradora.

Sem a planta há desordem, arbitrário.

A planta traz em si a essência da sensação.

Os grandes problemas de amanhã, ditados por necessidades colectivas, colocam de 

novo a questão da planta.

A vida moderna pede, espera uma nova planta, para a casa e para a cidade.” 79

Ao longo de todas as variantes de modulação habitacional, é interessante perceber 

que as dimensões dos pequenos núcleos, como cozinha, casas de banho e quartos 

se mantêm, apenas podendo multiplicar-se à medida que a tipologia aumenta de 

área. 

A cozinha [076] é igual em todas as tipologias, em formato quadrangular, com uma 

área de circulação reduzida, apresentando uma proximidade entre os diferentes 

balcões do quadrado, aumentando a funcionalidade e reduzindo a circulação. Le 

Corbusier desenhou toda a cozinha, equipando e desenhando-a. A divisória entre a 

cozinha e a sala é resolvida através de um armário desenhado pelo arquitecto, com 

a particularidade de um ‘passa pratos’ que resolve o contacto funcional entre os 

dois espaços. Outra curiosidade em todos os módulos é a presença de um armário 

com abertura para a galeria ou rua interior e outra abertura para o interior da 

habitação que funciona como uma caixa de correio com uma dimensão maior. 

Concluindo, o módulo habitacional da Unidade de Habitação de Marselha, 

representa o modulor e a ideologia da máquina de habitar, à medida do homem. 

Tem que se ter em conta, que esse módulo habitacional surgiu numa época  de pós-

-guerra, onde a ambição de uma sociedade sem classes, igualitária era primordial. Le 

Corbusier introduziu na habitação não apenas ideias arquitectónicas, mas também 

contribuiu para uma sociedade regida pela igualdade. Todos os seres humanos são 

iguais e por isso merecem todos os mesmos direitos. 

“O objetivo é: «dar aos homens da idade da máquina as alegrias do coração e 

saúde. Tal programa é nem europeu nem americano. É humano e universal. Ele 

representa uma tarefa urgente. Deve substituir a brutalidade, a miséria, a estupidez 

pelo que chamei de ‘alegrias essenciais’». ” 80

79 _ LE CORBUSIER - Por uma arquitectura / Le Corbusier ; trad. Ubirajara Rebouças. -  6 ª ed. - São Paulo : 

Perspectiva, 2009 - Pág 25 (A.40.120.9)

80 _ LE CORBUSIER – La Cité Radieuse de Marseille – monographie – Septembre 1992 – Ed. Ville de Marseille 

– Atelier du Patrimoine (Fascículo publicado na exposição “la Cité Radieuse de Marseille”, organizada de 19 Se-

tembro a 7 Outubro de 1988) - Capítulo “Qu’est-ce que la Cite Radieuse?” – Pág 1

Citação original: “Le but à atteindre est de: « donner aux hommes de la civilisation machiniste les joies du coeur 

et de sa santé. Un tel programme n’est ni européen ni américain. Il est humain et universel. Il représente la tâche 

urgente. Il faut remplacer la brutalité présente, la misère, la bêtise par ce que j’ai appelé “les joies essentielles”.» “ 

[trad. da autora]

076 | Módulo da cozinha aplicado em todas as tipologias
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2.2  ROBIN HOOD GARDENS
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CONTEXTO – BRUTALISMO

Robin Hood Gardens foi um edifício construído na cidade de Londres entre 1966 

e 1972, da autoria dos arquitectos ingleses Alison e Peter Smithson. Surgiu no 

contexto da Inglaterra do pós-guerra, a vontade pública em reconstruir a cidade 

e alojar toda a população, contribuindo para a construção de vários edifícios 

de habitação colectiva. Esta opção de construção em altura tinha como base a 

libertação do terreno numa vontade de criação e valorização de espaços públicos. 

Com o término da Segunda Guerra Mundial no ano de 1945, e após o domínio 

ideológico do grupo CIAM, surgiu o Team X. Um grupo de jovens arquitectos que 

através da participação nos encontros do grupo CIAM, foram criando um conjunto 

de ideias como reacção e condenação. O Team X caracterizou-se por uma maior 

aproximação da escala humana na arquitectura. 

Apesar de ter sido uma reacção, não deixou de ser uma consequência das ideias 

praticadas e defendidas pelos CIAM. Este encontro e discussão de ideais por 

diversos arquitectos, foi uma constante, tendo Peter Smithson sido questionado 

sobre essa influência arquitectónica inter-geracional:

“P: No prefácio do livro Pensamentos italianos, fala sobre gerações de arquitetos 

que se influenciaram uns aos outros (...) R: A Europa é um lugar pequeno e onde 
se formam essas relações próximas.” 81

Tal como Peter Smithson evidenciou na afirmação anterior, a Europa sempre foi um 
continente de constante transmissão de conhecimento. É evidente essa influência 
e confronto de ideais entre os grupos CIAM e Team X, e consequentemente entre 

Le Corbusier e Alison e Peter Smithson. 

81 _SMITHSON, Peter - conversaciones con estudiantes: un espacio para nuestra generación / ed Catherine 

Spellman, Karl Unglaub; trad. Moisés Puente. – Barcelona: Gustavo Gili, 2004. – Pág 10

Citação original: “P: En el prólogo al libro Italian Thoughts habláis sobre generaciones de arquitectos que se han 

influido unas a otras (…) R: Europa es un lugar pequeño y se forman estas estrechas relaciones.” [trad. da autora]

077 | Axonometria do complexo Robin Hood Gardens
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no Congresso CIAM de 1953, em Aix-en-Provence.

Os meados dos anos 1950 presenciaram, claramente, uma ampliação da base 

brutalista para além das preocupações herméticas dos Smithson, de Henderson 

e Paolozzi. Por volta de 1955, tanto Howell como Stirling faziam parte de uma 

formação brutalista, ainda que Stirling sempre tenha negado posteriormente que 

alguma vez se tenha visto como tal.  (...)

Apesar do campus do IIT de Mies ter sido a influência inicial sobre as formas 
da primeira construção dos Smithson, o desenvolvimento subsequente do estilo 

brutalista encontrou grande parte de seu vocabulário na obra da última fase de 

Le Corbusier. A sua revitalização do vernáculo mediterrânico, manifestada no 

seu projecto Roq et Rob de 1948, mostrou-se fundamental para a formação 

da sensibilidade brutalista, e os Smithson acompanharam o seu entusiasmo por 

Mies com uma subtil reelaboração do estilo ‘béton brut’ de Le Corbusier : como 

afirmaram em 1959, «Mies é grande, mas Corbu comunica». ” 83

Apesar do confronto entre o Team X e os CIAM, é evidente na afirmação anterior 
de Kenneth Frampton, que existem elos de ligação entre Le Corbusier e o Novo 

Brutalismo dos Smithson. O Team X criticou os CIAM pela falta de humanismo nos 

seus ideais, defendendo uma maior proximidade da arquitectura com o homem.  

É perceptível essa atenção às relações humanas através do desenho ‘Play Brubeck’  

[079] de Peter Smithson, publicado no “Team X Primer” com a seguinte explicação:

“Uma constelação com diferentes valores de diferentes partes numa complicada 

imensidão de cruzamentos. Brubeck! Pode surgir um padrão. “ 84

“O Team X opôs-se não só à Carta de Atenas, mas também à nova monumentalidade. 

É verdade que esta última, tal como o Team X, queria reintroduzir na arquitectura 

moderna a experiência da “comunidade”, mas enquanto a nova monumentalidade 

pretendia criar os símbolos dessa comunidade dentro de uma estrutura urbana que 

permanecia racionalista, o Team X queria uma arquitetura que fosse a expressão 

da comunidade “. 85

83 _FRAMPTON, Kenneth - Historia critica de la arquitectura moderna / Kenneth Frampton ; trad. Jorge Sainz. - 11ª 

ed.. - Barcelona : Gustavo Gili, 2002 | PARTE 3 – Avaliação crítica e extensão até o presente, 1925-91 | CAPÍTULO 

2 – O Novo Brutalismo e a arquitectura do Estado do Bem-estar : Inglaterra, 1945-59 - Pág 323 (A.20.64)

84 _Citação do site: www.team10online.org

Citação original: ““Ideogram of net of human relations. P.D.S. 

A constellation with different values of different parts in an immensely complicated web crossing and recrossing. 

Brubeck! a pattern can emerge.” [trad. da autora]

85 _COLQUHOUN, Alan - Arquitectura moderna : una história desapasionada / Alan Colquhoun ; trad. Jorge 

Sainz. - Barcelona : Gustavo Gili, 2005. (A.40.14.4) – Subcapítulo – Los CIAM y el Team X - Pág 217 e 218

Citação original: “El Team X se oponía no sólo a la Carta de Atenas, sino también a la nueva monumentalidad. Es 

cierto que esta última, al igual que el Team X, querían reintroducir en la arquitectura moderna la experiencia de la 

“comunidad”, pero mientras que la nueva monumentalidad pretendía crear los símbolos de esa comunidad dentro 

de un marco urbano que seguía siendo racionalista, el Team X quería una arquitectura que fuse la expression de 

la comunidad.” [trad. da autora]

Os Smithson fundaram o Team X, tendo sido através da vertente Brutalista que 

a sua arquitectura se caracterizou. O Brutalismo, apesar de representar algumas 

características arquitectónicas, não consistiu num movimento organizado, com 

ideias pré-definidas. 
O conceito de Brutalismo foi essencialmente explorado teoricamente por Reyner 

Banham, no seu livro “Le brutalisme en architecture : ethique ou esthétique?”.

Segundo Banham, o Brutalismo surgiu ainda com Le Corbusier e a sua Unidade de 

Habitação. 

“Por trás de todos os aspectos do Novo Brutalismo, na Grã-Bretanha e em qualquer 

outro lugar, encontra-se um facto arquitectónico indiscutível: a obra em betão de 

Le Corbusier na Unidade de Habitação de Marselha. E se há alguma fórmula verbal 

que tenha feito o conceito de Brutalismo admitido na maior parte das linguagens 

mundiais, foi que o próprio Le Corbusier descreveu o trabalho em betão como 

‘béton brut’  “ 82

Mas foi com o texto de Alison Smithson, publicado na revista Architectural Design 

de novembro de 1953, sobre o projeto não construído de uma casa no Soho, que o 

conceito de Novo Brutalismo surgiu. Novo Brutalismo foi um movimento liderado 

pela nova geração de arquitectos britânicos do pós guerra que contrariavam o 

movimento moderno. Segundo Banham, o Brutalismo consiste numa exposição 

dos materiais tanto no exterior como no interior ; em alguns casos, a utilização 

de elementos pré-fabricados em betão para os remates e revestimentos; outra 

das características é a possível utilização das vigas e elementos construtivos como 

elementos de sombreamento, sempre expondo o material estrutural. 

“Até meados da década de 1950, a fidelidade aos materiais continuou a ser um 
preceito fundamental da arquitectura brutalista, manifestando-se, no início, numa 

preocupação obsessiva com a articulação expressiva dos elementos mecânicos e 

estruturais, como na escola Hunstanton dos Smithson, e reafirmando-se de maneira 
mais normativa, mas ainda assim antiestética, na pequena casa do Soho projectada 

em 1952. Destinada a ser construída em tijolo, com lintéis de betão aparente e um 

interior sem reboco, essa estrutura de quatro pisos, fazia inúmeras referências ao 

vernáculo dos armazéns britânicos de finais do século XIX, antecipando num ano a 
publicação do igualmente projecto brutalista para as Maisons Jaoul de Le Corbusier, 

em Paris, e prevendo os diversos projectos de conjuntos habitacionais de James 

Stirling, William Howell e dos próprios Smithson. O projecto da casa foi exposto 

82 _BANHAM, Reyner - Le brutalisme en architecture : ethique ou esthétique? / Reyner Banham ; trad. par Angélika 

Walbaum et Pierre-F. Walbaum. - Paris : Dunod, 1970 - p. 16 (A.22.37 Res)

Citação original: “Derrière tous les aspects du Brutalisme en Anglaterre et ailleurs se trouve l’indiscutable concré-

tisation architecturale de Le Corbusier dans son Unité d’Habitation à Marseille. D’ailleurs le fait que Le Corbusier 

ait appelé son béton “béton brut” est à origine de la rapide diffusion du mot “brutalisme” dans presque toutes les 

langues occidentales.” [trad. da autora]
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Essa vontade de direccionar a arquitectura para o homem e a comunidade em 

que se inseria, ficou evidente a partir da grelha intitulada “Urban Re-Identification” 
realizada por Alison e Peter Smithson no nono Congresso dos CIAM.  [078]

“A apresentação altamente provocativa dos Smithson, destruiu completamente 

as convenções dos CIAM de análise urbana. Em vez de apresentar uma leitura 

cuidadosa e análise de problemas de habitação, o seu esquema foi uma declaração 

apesar de poética, contundente, que visava nada menos do que a abolição das 

quatro categorias da cidade funcional defendida pelos CIAM - moradia, trabalho, 

transporte e recreação. Os Smithsons substituiram essas categorias pelas noções 

mais existencialistas ou fenomenológicas da: casa, rua, bairro e cidade [080] 

- quatro níveis sobrepostos, apesar de distintos, da ‘associação humana “, como 

eles chamavam. A grelha consiste em duas partes. A parte da direita contém uma 

proposta especulativa com base no desenho para a Golden Lane, em Londres do 

ano anterior. A parte da esquerda é uma compilação de fotografias de crianças a 
brincar, tiradas por Nigel Henderson, um artista e amigo dos Smithson.” 86

No edifício Robin Hood Gardens é valorizada a exposição construtiva e estrutural, 

características Brutalistas. Também é possível observar que na Unidade de 

Habitação de Marselha, de Le Corbusier já existia uma intenção de veracidade 

do material utilizado na construção, através da presença do betão aparente. No 

entanto, Le Corbusier, ornamentou o edifício através de elementos horizontais, 

palas que criavam diferenciações à própria modulação rígida imposta pelo modulor. 

Para além desses elementos, também a utilização de cores primárias, teve um 

papel ornamental nas varandas exteriores de cada apartamento, atribuindo uma 

plasticidade artificial ao edifício.

86 _ VAN DEN HEUVEL, Dirk  - Team 10 : in search for a utopia of the present : 1953-81 / ed. by Max Risselada 

and Dirk van den Heuvel. - Rotterdam : NAi Publishers, 2005 (A.22.49) - Pág 30 – Texto de Dirk van den Heuvel 

- Urban Re-Identification Grid, 1953
Citação original: “Alison and Peter Smithson presented their ‘Urban Re-Identification Grille’ at the ninth CIAM Con-

gress. (...) The Smithsons’ highly provocative presentation completely undermined the CIAM conventions of urban 

analysis. Instead of presenting a careful reading and analysis of housing problems their scheme was a blunt yet poetic 

statement that aimed at nothing less than the abolition of the four categories of the functional city as propagated 

by CIAM - dwelling, work, transportation, and recreation. The Smithsons wished to replace these categories by the 

more existentialist or phenomenological notions of house, street, district and city - four overlapping, yet distinct 

levels of ‘human association’ as they called it.

The grid consists of two parts. The right hand part contains a speculative proposal based on their design for the 

Golden Lane estate in London of the previous year. The left hand part is a compilation of photos of playing children, 

taken by Nigel Henderson , an artist and a good friend of the Smithsons.” [trad. da autora]

078 | Urban Re-Identification - Alison e Peter Smithson
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Em contrapartida, no Brutalismo e especificamente no edifício Robin Hood 
Gardens, foi negado qualquer tipo de ornamentação, privilegiando a estrutura em 

betão e todos os elementos necessários para a sustentação do edifício. Existiu 

apenas a inserção de uma tonalidade azul nas ombreiras dos vãos, para que ao 

ser observado do nível inferior, parecesse um reflexo da coloração do céu, em 
contraste com o cinza imponente do betão armado. Esse elemento de cor, inseriu 

no edifício uma escala humanística, através da inserção de sensações. Apesar da 

carga imponente que representa, o edifício relaciona-se com a Natureza, através de 

uma aproximação da presença do azul do céu. 

“Através da arquitetura japonesa, a nostalgia da geração de Tony Garnier e 

Peter Behrens encontrou uma forma (...) produzindo a estética purista das telas 

deslizantes, o espaço contínuo, a força das cores branco e terra na parede de gesso 

em Le Corbusier (...), a estrutura e a tela como absolutas em Mies van der Rohe. 

Entendiamos - tal como poderia ter feito Mies - que, para os japoneses, a forma 

era apenas parte de uma concepção geral da vida, uma espécie de veneração com 

o mundo natural e, a partir daí, com os materiais do mundo construído. É este 

respeito pelos materiais, uma compreensão da afinidade que pode estabelecer-se 
entre o edifício e o homem - que estava na raiz do nosso modo de ver e pensar 

sobre as coisas - o que chamamos de Novo brutalismo.“ 87

Num período de Pós Guerra, marcado pela instabilidade política mas essencialmente 

social, surgiu em Inglaterra e especificamente na cidade de Londres, um fenómeno 
de habitação em grandes massas. Esse fenómeno foi uma consequência não só das 

destruições provocadas pela Segunda Guerra Mundial, onde quatro milhões de 

casas foram destruídas, mas também pelo movimento de imigrantes que chegavam 

a Inglaterra.  

87 _SMITHSON, Alison y Peter - Without Rhetoric. An Architectural Aesthetic 1955-1972, Latimer New Dimen-

sions Limited, Londres, 1973, pág 6.

Em: referência nº 46 do livro Peter Smithson conversaciones con estudiantes : un espacio para nuestra generación 

/ ed Catherine Spellman, Karl Unglaub ; trad. Moisés Puente. - Barcelona : Gustavo Gili, 2004. - 96 p. : il. ; 21 cm 

(M.118.6) - Pág 24

Citação original: “Por medio de la arquitectura japonesa, la nostalgia de la generación de Tony Garnier y Peter 

Behrens encontró la forma (…) produciendo la estética purista de las pantallas deslizantes, el espacio continuo, 

la fuerza de los colores blanco y tierra sobre el muro enlucido en Le Corbusier (…), la estructura y la pantalla 

como absolutos en Mies van der Rohe. Nosotros entendíamos – al igual que podría haber hecho Mies – que, para 

los japoneses, su Forma era solo parte de una concepción general de la vida, una especie de veneración hacia el 

mundo natural y, a partir de ahí, hacia los materiales del mundo construido. Es este respeto por los materiales, una 

comprensión de la afinidad que puede establecerse entre el edificio y el hombre – que se encontraba en la raíz 
de nuestro modo de ver y pensar sobre las cosas – lo que nosotros llamamos Nuevo brutalismo” [trad. da autora]

080 | Alison e Peter Smithson - Diagrama de escala de  Associações

079 | Desenho ‘Play Brubeck’  de Peter Smithson, publicado no “Team X 

Primer” - Esquema da rede de relações humanas
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Com esse impulsionamento de construção pública, surgiram nos anos 60 e 70, 

em Inglaterra, vários edifícios brutalistas. Exemplo disso é a Torre Balfron, [081] 

localizada a Norte do Robin Hood Gardens. É um edifício da autoria do arquitecto 

húngaro Ernő Goldfinger. Foi um arquitecto com enorme influência de Le Corbusier 
e Auguste Perret, com quem conviveu em Paris, para onde fugiu nos anos 20 devido 

ao colapso Austro-Húngaro. Mas foi em Inglaterra que se iria mais tarde instalar, 

devido à origem britânica da sua mulher. Ernő Goldfinger foi um dos representantes 
brutalistas em Inglaterra, sendo a Torre Balfron um exemplo através da construção 

em altura de 27 andares, numa estrutura em betão aparente evidente do exterior.

O volume da torre consiste num paralelepípedo que se relaciona com um elemento 

de acesso vertical, quebrando e minimizando a densidade volumétrica. 

A arquitectura brutalista teve diversas representações por todo o mundo, e como 

tal é o lugar e as características pessoais de cada arquitecto que influenciam o 
desenvolvimento e especificação de cada projecto. 

 081 | Torre Balfron, Londres - Ernő Goldfinger.
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O LUGAR

Num contexto social e habitacional industrial, o estado britânico decidiu construir 

um edifício de habitação social na zona de Poplar, em East End London.  Uma zona 

próxima do Rio Tamisa, onde se localizavam instalações portuárias da Companhia 

Britânica das Índias Orientais. A paisagem era essencialmente marcada por edifícios 

industriais. O aglomerado populacional aí presente, caracterizava-se pela incapacidade 

económica, maioritariamente composto por imigrantes, de origem árabe e indiana.

Os arquitectos tinham a opinião de que se devia perceber e compreender o 

ambiente para a inserção de um novo edifício. O carácter industrializado do lugar 

nunca foi negado, mas pelo contrário, valorizaram-no. Defendiam que uma zona 

industrial por se tratar de um programa concreto, sem ambiguidades, facilitava a 

renovação urbana e a introdução de uma nova vivência. Para além da imagem 

industrial que marcava o lugar, era também essencial para a sua compreensão a 

vivência humana tal como as crianças a brincar, a presença de carros destruídos ou 

o cheiro a caril nas escadas de condomínios existentes. 

Através do documentário realizado com Alison e Peter Smithson, durante 

a construção do edifício Robin Hood Gardens, no ano de 1970 pela BBC, são 

perceptíveis as características do lugar e dos seus habitantes. 

“No final dos anos quarenta e início dos anos cinquenta, quando começamos a 
pensar sobre a habitação, a falta de identidade e a falta de qualquer padrão de 

associação, começamos também a falar de objetos tal qual como são encontrados. 

Isso significa que todas as coisas podem ser associadas, para se tornarem um 
retrato do comum. Assim, uma zona industrial é muito fácil de se identificar, em 
comparação com uma propriedade de habitação geminada do estado. Um terreno 

numa zona industrial ou num património industrial, depende da forma como é 

analisado, podendo muito facilmente ser utilizado como meio de renovação de 

um quarteirão, de re-identificação, tornando-se uma verdadeira renovação urbana. 
Isto é algo a fazer numa escala urbana, e essas zonas industriais são de alguma 

forma genuinas e honestas. Isso pode ser um truque pessoal, porque vindo do 

Nordeste, vêem-se os navios como conectores de pessoas para a sua zona e para 

o mundo exterior. Neste lugar, os navios podem ser uma decoração de todo o 

cenário urbano. Os navios no rio Tamisa, aproximam-se da “Isle of Dogs”, viram em 

ângulos retos e vão passando. O rio é a referência entre tudo, uma forte referência 

geográfica. Há também duas referências históricas que influenciam o lugar : a “East 
India dark” de 1806; e o caminho ferroviário de 1844.” 88

88 _SMITHSON, Alison - Em: Documentário “The Smithson on Housing” - Editado por Dan Rae e Produzido por 
B. S. Johnson – BBC TV (Min 3:16) - [88.1 - Citação original na página seguinte] 

082 | Relação do Robin Hood Gardens com a envolvente construida
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Na Unidade de Marselha, Le Corbusier defendeu uma inserção no lugar através da 

relação com a Natureza e toda a sua envolvente, num conceito de cidade vertical.

A presença dos pilotis permitiam uma continuidade de pavimento, não havendo 

barreiras entre o interior e o exterior do terreno onde o edifício se insere, 

transformando o terreno num único espaço público. [083]

Ao contrário da Unidade de Marselha, o complexo Robin Hood Gardens [084] 

insere-se no tecido urbano, criando limites concretos e articulando a malha 

construída. Os arquitectos Alison e Peter Smithson quiseram disciplinar o território, 

limitando o complexo habitacional com muros. Esses muros não só definiam os 
momentos de entrada em pontos obrigatórios, como também protegiam o interior 

do quarteirão habitacional de todo o ruído industrial e automóvel. A implantação 

dos dois edifícios no limite do terreno permitiu a criação de um núcleo verde entre 

os edifícios para onde se direcionavam as zonas mais privadas da habitação, em 

contrapartida com as zonas comuns que se viravam para o exterior do terreno, 

presenciando o movimento proveniente da vida industrial e citadina do lugar.  

Apesar de esta ser uma atitude mais urbana e de menor inserção na Natureza, não 

deixa de haver um cuidado com a envolvente onde se insere, e a introdução de 

uma área verde, num território até aí maioritariamente cinzento. 

“Os Smithsons viram neste jardim central uma relação com uma longa tradição 

de jardins públicos em Londres. Eles referiam-se às famosas praças “Regency”, e às 

ainda mais antigas “Inns of Court”, no centro da cidade medieval, como por exemplo 

Gray’s Inn. As fachadas do Robin Hood Gardens, tal como as do “Royal Crescent”, 

têm um carácter repetitivo, que reforça a unidade do jardim público. No entanto, a 

eventual composição e a utilização de betão pré-fabricado como principal material, 

atraiu muitas críticas, tanto do interior do Team 10 como do exterior.  Van Eyck 

considerou o resultado como ‘sombrio’, e Peter Eisenman criticou a articulação 

ambivalente da fachada. “ 89

88.1 _ Citação original: “In the late forties, and early fifties, when we first started thinking about housing, the lack of 
identity and the lack of any pattern of association. We used to talk of objects as found. That is anything and every-
thing can be raised by association to become the portrait of the ordinary. And in this way, an industrial site is very 
easy to identify with, compared with a semi detached housing estate. A site on an industrial blight or ones industrial 
heritage depends how you look at it. Can very easily be used to renew a district, to re-identify, and become a real 
piece of urban renewal. This is something to do with urban scale, and that industrial sites are somehow forthright 
and honest.  This may be a personal trick, because coming from the Northeast we see the ships as connectors of 
people to their district and to their world outside. On this site the ships can be a decoration to the urban scene. 
The ships on the Thames approach the Isle of Dogs, turn of right angles and go past. The river is the biggest fix of 
all, a big geographical fix. There are also two (to?) historical fixes which affect our site: the East India dark of 1806; 
and the 1844 railway.” [trad. da autora]

89 _ VAN DEN HEUVEL, Dirk - Team 10 : in search for a utopia of the present : 1953-81 / ed. by Max Risselada 
and Dirk van den Heuvel. - Rotterdam : NAi Publishers, 2005 (A.22.49) - Pág 174 - Texto de Dirk van den Heuvel 
– Robin Hood Gardens housing estate, London 1966 – 1972
Citação original: “ The Smithsons saw this courtyard as belonging to a longstanding tradition of public gardens in 
London. They referred to the famous Regency squares, and to the even older Inns of Court in the medieval city 
center, such as Gray’s Inn. Another favourite reference was the eighteenth-century Royal Crescent in Bath by 
John Wood Jr. The Robin Hood Garden façades, like those of Royal Crescent, have a repetitive character which 
bolsters the unity of the public courtyard. However, the eventual composition and the material used, prefabricated 
high-quality concrete elements, attracted widespread criticism both from within Team 10 and from outside. Van 
Eyck dismissed the result as ‘grim’, and Peter Eisenman criticized the ambivalent articulation of the façade.”  ” [trad. 
da autora]

084 | Barreira entre o exterior e o interior do compleco Robin 

Hood Gardens

083 | Unidade de Habitação em continuidade com a envolvente | 

Fotografia da autora
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COLECTIVO

Os edifícios do complexo Robin Hood Gardens, são edifícios de habitação colectiva, 

com um propósito social. Albergam população com dificuldades económicas e 
de inserção social. O complexo por se inserir numa zona industrial com bastante 

ruído, foi pensado pelos arquitectos integrando um núcleo verde, onde os edifícios 

delimitam a fronteira entre as estradas e o interior do quarteirão.  O terreno 

contém aproximadamente dois hectares de área.

Um dos blocos edificacionais distribui-se ao longo de 10 andares e outro mais 
pequeno em 7 andares, resultando num total de 213 apartamentos. Para além dos 

pisos acima da cota jardim, existe ainda um piso inferior em cada um dos edifícios, 

de acesso automóvel e que apresenta na base dos edifícios 143 garagens para os 

habitantes. Esse piso funciona como um fosso de um castelo, ladeando o edifício, 

de forma quase imperceptível, não prejudicando a sintonia entre o jardim central 

e o volume. Superior às garagens, os edifícios apresentam no piso térreo um total 

de 38 módulos habitacionais de um só piso, destinados essencialmente a população 

mais idosa. Os restantes pisos distribuem-se em módulos dúplex que através do 

acesso em galeria se organizam no piso superior ou inferior, tal como acontecia na 

Unidade de Habitação de Marselha.

Ambos os edifícios se posicionam no terreno ao longo de um eixo Norte-Sul, 

tirando partido das fachadas mais expostas, na orientação Nascente e Poente.

Para que os habitantes disfrutassem de uma vida calma e tranquila, antagónica à 

envolvente, foram organizadas as habitações direccionando as cozinhas e quartos 

para o interior verde do quarteirão a Nascente, e deixando as salas e zonas comuns, 

inclusivé a galeria exterior, num contacto com o movimento da cidade, a Poente.  

O quarteirão é delimitado na totalidade por muros em betão, sendo o acesso ao 

interior dos edifícios resolvido através de entradas directas da rua para o edifício 

ou através do acesso automóvel às garagens. A Norte, o terreno é limitado pela 

Woolmore Street, uma rua sem saída que proporciona o acesso ao seu interior e 

ao topo Norte do edifício principal. No topo Sudoeste localiza-se a entrada maior 

do edifício principal, posicionada na Cotton Street. A Sul, na Poplar High Street 

localizam-se duas entradas pedonais de acesso à zona verde, junto a cada um dos 

edifícios e uma entrada automóvel para a rua interior, abaixo do nível terra. Por fim, 
no limite Este do terreno, na Robin Hood Lane, apenas existe uma entrada pedonal 

para o interior do quarteirão.  [085]

085 | Planta de Implantação com marcação das entradas | Desenho da autora

N
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As entradas directas ao interior dos edifícios consistem em modestos átrios que 

fazem o contacto com um grande elevador e uma escada de emergência, que 

realizam o acesso vertical às diferentes galerias. As galerias de distribuição são 

exteriores, ao contrário das galerias interiores das Unidades de Le Corbusier. 

Sendo que a presente Dissertação tem a base de estudo de um projecto de um 

único edifício com alguma densidade programática, pretende-se que os três edifícios 

estudados sejam individualizados, independentemente de serem ou não inseridos 

num complexo. Como tal, no caso do Robin Hood Gardens, será analisado com 

maior profundidade o edifício principal de maior dimensão (10 andares), dos dois 

blocos presentes no complexo.  

O edifício principal apresenta um comprimento de aproximadamente 175m e uma 

largura de 12m, acessível através de duas entradas, uma no topo Norte e outra no 

topo Sul do edifício. Para além das duas entradas de acesso vertical, surge ainda na 

quebra intermédia do volume, uma caixa de escadas de emergência. 

O piso ao nível do solo organiza-se em apartamentos de um único piso, num conceito 

de acesso directo. Os pisos superiores vão se repetindo num conceito modular de 

3 em 3 pisos. [086] Os 2 pisos (superior e inferior) têm acesso através de um piso 

intermédio com uma galeria distribuidora ao longo do alçado Oeste, onde se acede a 

todos os módulos. Apesar da diversidade de módulos, o acesso à habitação é sempre 

feito através da zona da cozinha, que distribui depois para o piso superior ou inferior. 

O edifício foi pensado todo em betão estrutural e aparente. Com o desenvolvimento 

do projecto, acabou por ser desenvolvida uma solução construtiva de estrutura 

metálica, coberta por peças de betão pré-fabricado, aparentando uma fachada de 

linguagem brutalista. 

Essa solução de betão pré fabricado já tinha sido utilizado por Alison e Peter 

Smithson nos edifícios do complexo “The Economist” [087] em Londres, entre 

1959 e 1965. O projecto consistiu na distribuição do programa em três volumes 

distintos, um para a revista, outro para um clube e outro destinado a habitação. 

Construiu-se ao longo de uma estrutura metálica, revestida por betão pré-fabricado. 

Algumas superfícies, entre a estrutura e os vãos envidraçados foram revestidos 

com pedra Portland, dando uma textura diferente. Uma das particularidades desse 

projecto é a praça onde os edifícios pousam, ser uma espécie de base, acessível 

pedonalmente por uma rampa e umas escadas. Essa praça resolve o contacto e 

relação com as ruas envolventes, permitindo a sua continuidade. 

“O espaço no meio da praça é um exemplo perfeito das ideias do Team 10; pode 

ser considerada como um espaço intermediário que redefine a relação entre a 
estrutura histórica e a inserção dos novos edifícios. Estes, eloquentemente re-

conectam as diferentes escalas em jogo no projeto, fornecendo um espaço generoso, 

um ‘espaço calmo’, de forma a compensar o tráfego frenético de Piccadilly e da Rua 

St James. Como todos os materiais de construção, a escolha da pedra Portland 

086 | Planta dos três pisos tipo - Galeria e módulos | Desenho da autora

CT3ST4
Módulo-tipo
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respondeu à vontade de harmonizar o edifício com a envolvente. O elegante e 

tectónico detalhe das fachadas é assumidamente moderno. Consiste uma crítica do 

Novo Brutalismo aos princípios de revestimento, assim como uma reformulação do 

vocabulário desenvolvido por Mies van der Rohe para o edifício Seagram, em Nova 

York (1954-1958).” 90

O conceito de Linguagem Brutalista, generalizado nas suas características, tal como 

Reyner Banham evidenciou nos seus textos consistia numa exposição estrutural e 

material, tanto no exterior como no interior do edifício. 

Apesar de no Robin Hood Gardens, existir uma exposição do betão pré-fabricado 

aparente, não é evidenciada a estrutura metálica. Com essa atitude, pode-se 

especular sobre a contradição dos arquitectos na imposição de uma linguagem de 

veracidade construtiva. Tal como havia acontecido na Unidade de Habitação, o casal 

Smithson optou por ocultar toda a estrutura metálica, com betão pré fabricado. 

Apesar dos ideais Brutalistas defenderem uma “veracidade” construtiva, o Team X 

defendia uma maior aproximação da escala humana, o que pode ter causado essa 

contrariedade entre a imposição da verdadeira estrutura metálica, ou a opção por 

um material como o betão, numa semelhança aos materiais mais porosos da rua e 

da cidade, numa aproximação humana do edifício. 

Para anular a envolvente ruidosa, foram pensados vários recursos  no desenho das 

janelas e de elementos verticais ao longo da fachada, com maior ou menor saliência, 

de forma a absorver ou desviar o ruído do movimento da cidade. [088 e 089]

Também o muro exterior foi pensado em betão, com o pormenor de uma pequena 

dobra para o exterior, de forma a devolver o ruído automóvel, protegendo o 

interior do quarteirão. A extensão do muro foi desenvolvida através de placas de 

betão com um espaçamento entre elas, de forma a criar um contacto visual entre 

quem percorre pedonalmente o exterior do complexo e o interior, permitindo 

uma continuidade visual de todo o nível terra da cidade. 

Percebe-se que a opção de criar um quarteirão fechado por muros de betão com 

um jardim desenhado pelos arquitectos, surgiu da necessidade de isolamento do 

terreno da movimentada zona onde se insere.  

90 _ VAN DEN HEUVEL, Dirk - Team 10 : in search for a utopia of the present : 1953-81 / ed. by Max Risselada and 

Dirk van den Heuvel. - Rotterdam : NAi Publishers, 2005 (A.22.49) - Pág 136 – Texto de Dirk van den Heuvel - The 

Economist Building, London 1959-64

Citação original: “The in-between space of the plaza is a perfect example of Team 10 ideas; it may be considered 

as an intermediary space that redefines the relation between the historic structure and the insertion of the new 
building volumes. It eloquently reconnects the different scale-levels at play in the project, and it provides a generous 

‘thereshold’ space, an ‘area of quietude’, to compensate for the hectic traffic of Piccadilly and St Jame’s Street. As 
to the building materials, the choice of Portland Stone was apt, given the wish to blend with the surroundings. The 

elegante, tectonic detailing og the load-bearing façades however, is unashamedly modern. It is both a New Brutalism 

critique of the cladding principles as well as a reworking of the vocabular developed by Mies van der Rohe for the 

Seagram Building in New York (1954-58).” [trad. da autora]

088 | Pormenor do elemento em betão pré-fabricado

089 | Elementos verticais na fachada, de forma a minimizar o ruído exterior

087 | Edifício “The Economist” - Alison e Peter Smithson
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SOCIAL

Nos edifícios Robin Hood Gardens, existem dois conceitos fundamentais a nível 

de projecto, mas essencialmente a nível de vivência e relação social entre os seus 

habitantes: O edifício vertical e em altura imerso no verde proposto no núcleo 

do terreno, excluindo totalmente a circulação de veículos da área construída; E 

o edifício como rua, através da proposta das “ruas no ar”. [090] Este conceito 

surge da ideia de valorização das galerias de distribuição, ao serem pensadas com 

uma largura de 2,30m em todo o seu comprimento. Para além do aumento da 

largura habitual aplicada em galerias de distribuição, as entradas de cada habitação 

foram pensadas como uma continuidade do interior do módulo, para essa vida de 

“rua”. A largura nas zonas de entrada é de 3,5m de largura, que conjugada com o 

espaçamento entre portas, que varia entre 3m ou 4,5m, cria uma zona de estar e 

de convívio social entre vizinhos, através da apropriação da galeria, atingindo uma 

área de 10,5m2 ou 15,75m2. Para que haja uma base de comparação entre esta 

área exterior e as áreas interiores das habitações, o módulo de cozinha, que se 

localiza em todas as habitações, em frente à zona de entrada, apresenta uma área 

de aproximadamente 16 m2. Como tal, é evidente a vontade de continuar esse 

módulo de cozinha para o exterior, como zona de convívio, por exemplo entre 

crianças enquanto os pais faziam a refeição. 

“Robin Hood Gardens é o ‘primeiro e único exemplo construído da sua ideia 

‘street-in-the-air’, que tinha já vinte anos no momento em que o complexo foi 

terminado.” 91

O conceito de ‘street-in-the-air’ foi uma das principais inovações propostas pelo 

casal Smithson através da sua arquitectura. 

“Como no desenho Golden Lane, [091] a “rua” é uma galeria ampla com habitações 

dispostas ao longo dela com as cozinhas no nível da galeria. O sistema de construção 

tem  espaço  para  uma  grande  diversidade  de tipos de habitação, que vão desde

91 _ VAN DEN HEUVEL, Dirk - Team 10 : in search for a utopia of the present : 1953-81 / ed. by Max Risselada 

and Dirk van den Heuvel. - Rotterdam : NAi Publishers, 2005 (A.22.49) – pág 174

Citação original: “Robin Hood Gardens is the Smithsons’ first and only built exemple of their ‘street-in-the-air’ idea, 
which was already twenty years old by the time the complex was completed.” [trad. da autora]

090 | Galeria distribuidora - “Street-in-the-air” 

091 | “Streets in the air”, desenho para o concurso Golden Lane, Londres, 1952 - Alison e Peter Smithson
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unidades de idosos no piso térreo até casas para famílias de diferentes dimensões. 

Não houve dinheiro para o que eles denominaram de ‘jardim quintal ‘, uma varanda 

generosa entre a porta da frente e a galeria.” 92

A ideia de galeria como rua teve como influência a vida do bairro londrino de 
Bethnal Green, [092 e 093] onde eram caracteristicas as crianças a brincar à porta 

de suas casas, tornando a rua num verdaeiro local de socialização humana. 

“Simultaneamente, o seu amigo Nigel Henderson fotografava crianças a jogar, 

pessoas a fazer compras e cenas da vida quotidiana do bairro londrino de Bethnal 

Green. As fotografias mostram pessoas a deslocarem-se no espaço da rua, um 
espaço claramente definido e regulado, mas não restrictivo; mostram como as 
ruas eram capazes de se adaptar às necessidades e desejos da vida da cidade, 

acomodando atividades não planeadas e proporcionando espaço para a vida das 

pessoas. Foi então, quando os Smithson sugeriram um novo conceito para a casa 

urbana, uma que começaria com uma nova concepção de rua. Também tomaram 

como ponto de referência as qualidades físicas e sociais ‘tal como estavam’ da vida 

nas ruas da classe trabalhadora. Do seu ponto de vista, arquitetura e urbanismo 

estão ligados por  ‘associações humanas’ que ocorrem no espaço. Sob este ponto 

de vista, é lógico que observaram a vida nas ruas para conceber as novas soluções 

de habitação apresentadas no concurso de habitações Golden Lane (Londres, Reino 

Unido, 1952), a Casa do Futuro para a exposição homónima do periódico ‘The 

Daily Mail’ (Londres, Reino Unido, 1955-1956) e Robin Hood Gardens (Londres, 

Reino Unido, 1966-1972) “.93

92 _ VAN DEN HEUVEL, Dirk - Team 10 : in search for a utopia of the present : 1953-81 / ed. by Max Risselada 

and Dirk van den Heuvel. - Rotterdam : NAi Publishers, 2005 (A.22.49) – pág 174

Citação original: “As in the Golden Lane design, the ‘street’ is an ample gallery with maisonettes arranged along it 

with their kitchens at gallery level. The construction system has room for a wide diversity of dwelling types, ranging 

from senior citizen units on the ground floor to homes for different sized families. There was no money for what 
they termed the ‘yard garden’, a generous loggia between the front door and the gallery.” - [trad. da autora]

93 _ SPELLMAN, Catherine; UNGLAUD, Karl - Em: SMITHSON, Peter - conversaciones con estudiantes : un espa-

cio para nuestra generación / ed Catherine Spellman, Karl Unglaub ; trad. Moisés Puente. - Barcelona : Gustavo Gili, 

2004 (M.118.6) - Pág 90 e 91 - Texto: 10 en la escala de Richter

Citação original: ““Simultáneamente, su amigo Nigel Henderson fotografiaba a niños jugando, gente de compras y 
escenas de la vida cotidiana del barrio londinense de Bethnal Green. Las fotografías muestran gente moviendose 

en el espacio de la calle, un espacio claramente definido y regulado pero no restrictive; muestran cómo las calles 
eran capaces de adaptarse a las necesidades y deseos cambiantes de la vida de la ciudad, acomodando actividades 

no planificadas y facilitando espacio para la vida de la gente. Fue por entonces cuando los Smithson sugirieron un 
Nuevo concepto para la casa urbana, uno que empezaría con una nueva concepción de la calle. También tomaron 

como un punto de referencia las cualidades sociales y físicas “tal y como estaban” de la vida en la calle de la clase 

trabajadora. Desde su punto de vista, la arquitectura y el urbanismo están unidos mediante “asociaciones humanas” 

que acontecen en el espacio. Bajo este punto de vista, es lógico que miraran la vida de la calle para concebir las 

nuevas soluciones de vivienda que presentaron en el concurso de viviendas Golden Lane (Londres, Reino Unido, 

1952), la Casa del Futuro para la exposición homónima del periódico The Daily Mail (Londres, Reino Unido, 1955-

1956) y en Robin Hood Gardens (Londres, Reino Unido, 1966-1972).” - [trad. da autora]
093 | Bethnal Green, Londres - Crianças a brincar na rua

092 | Bethnal Green, Londres - Crianças a brincar na rua 

| Nigel Henderson - 1949 - 52
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A inserção do contacto social dentro do edifício, revela uma forte influência de 
Le Corbusier e da Unidade de Habitação de Marselha. Apesar de no caso inglês, 

não existir uma diversificação programática, focando-se apenas na habitação social, 
percebe-se que o contacto vicinal é essencial em ambas as propostas. No entanto, 

no Robin Hood Gardens existe um contacto mais localizado na extensão de cada 

habitação, numa continuidade interior-exterior da galeria-casa. 

Esta continuidade habitacional dentro do próprio edifício, do interior para o exterior 

é uma atitude representativa da vontade de aproximação humana no conceito 

da obra. Essa mesma atitude, provocou um adensamento da estrutura no edifício 

Robin Hood Gardens, numa opção de redução dos vãos, para uma dimensão mais 

contida e próxima da escala do homem. 

Enquanto que na Unidade de Habitação [094] é perceptível a divisão modular e 

funcional, sendo legível da fachada exterior, o espaço respectivo a cada função. No 

caso do Robin Hood Gardens, [095] a opção de uma fachada mais reticulada, enfatisa 

não só a uniformidade de funções presentes no edifício, como homogeneíza toda 

a fachada, não sendo perceptível do exterior, o início e fim de cada habitação. A 
opção de uma fachada regular, faz com que uma pequena variação, seja o suficiente 
para comunicar uma alteração do programa interior. Por exemplo a marcação da 

entrada. 

A atitude de repetição, na fachada do Robin Hood Gardens, realça a influência de 
Mies van der Rohe na arquitectura dos arquitectos britânicos.

“Em Mies a repetição faz parte da vida, a sua sensibilidade pode converter a 

repetição numa mágica característica multiplicada. Trata-se de um fenómeno 

arriscado, que pode ser observado facilmente na restaurada Estoa de Atalo de 

Atenas. (...) Pensando bem, uma pele neutralizadora repetitiva, quase autónoma, 

aparece também noutra arquitectura: o românico italiano, sobretudo em Pisa 

(catedral do século XI e baptistério dos séculos XII-XIII), e noutros edifícios do 

século XI, dos quais a reconstrução (no século XVI) da Praça de San Marcos 

em Veneza é um exemplo bastante claro. (...) Sem dúvida, Mies foi mais além na 

utilização da repetição porque a cultura na qual trabalha exerce um controlo na 

qualidade de objectos metálicos idênticos e produzidos em série. E como sempre 

lhe fascinou o metal, desenvolve com total liberdade essa tecnologia. (...)

No século XVIII, os pórticos, frontões e vãos regulares de janelas - um vocabulário 

094 | Alçado da Unidade de Habitação de Marselha

095 | Alçado do edifício Robin Hood Gardens
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muito reduzido - eram manipulados através de variações consideráveis, de forma a 

comunicar (por exemplo, um pórtico indicava um ponto de entrada).” 94

Totalmente alheia às movimentações sociais e políticas que se desenvolvem à volta 

do edifício, parece importante perceber que o edifício ao localizar-se numa zona 

industrial, degradada urbanística e socialmente, exterior à vida do centro da cidade, 

talvez tenha sentido falta de uma zona comercial. Zona essa, que proporcionasse 

um contacto entre a sociedade não habitante do Robin Hood Gardens, com o 

núcleo desse quarteirão, contrariando o isolamento do edifício e da população que 

o habita. 

Esse desenvolvimento comercial e essencialmente urbanístico poderia e deveria ser 

pensado de forma adjacente à área do Robin Hood Gardens. A mesma situação 

acontece no complexo onde se localiza o edifício Gallaratese, que se inseriu numa 

zona nova e periférica da cidade de Milão, valorizando-se através do desenvolvimento 

urbanístico dos seus arredores, existindo um equilíbrio social e urbano. A falha e 

isolamento no caso inglês, que leva à recente e polémica decisão de sua implosão, 

parece ter um suporte de grande interesse político e imobiliário. Sendo um terreno 

próximo do centro de Londres (a cerca de 10 km) e num local privilegiado na 

sua proximidade ao rio Tamisa, é pretendido no comércio imobiliário, para uma 

habitação de nível económico mais elevado. Para além desse interesse comercial, 

é mais simples desalojar uma população fragilizada social e economicamente, num 

local da cidade periférico e longínquo, privilegiando o capitalismo imobiliário.

94 _ SMITHSON, Alison - Cambiando el arte de habitar : piezas de Mies : sueños de los Eames : los Smithson / 

Alison and Peter Smithson ; trad. Sofia estévez. - Barcelona : GG, 2001 - Pág 20 e 21 (M.118.3)
Citação Original: “En Mies la repetición hace participle a la vida, su sensibilidad puede convertir la repetición en 

mágica característica multiplicada. Se trata de un fenómeno arriesgado, que puede observarse fácilmente en la 

restaurada Estoa de Atalo de Atenas.32 (…) Pensando bien, una piel neutralizadora repetitive, casi autonoma, 

aparece también en otra arquitectura: el románico italiano, sobre todo en Pisa (cathedral del siglo XI y baptisterio 

de los siglos XII-XIII), y en otros edificios del siglo XI,33,34 de los cuales la reconstrucción (en el siglo XVI) de la 
Procuratie Vecchia de la Plaza de San Marcos de Venecia35 es un ejemplo bastante claro.” (…) (Pág 21) Sin duda, 

Mies ha ido más allá en la utilización de la repetición porque la cultura en la que trabaja ejerce un control en la 

calidad de objetos metálicos idénticos y producidos en serie especialmente bueno, y, como a él siempre le ha 

fascinado el metal, se maneja con total libertad con esta tecnología. (...)

En el siglo XVIII, los porticos, frontones y franjas regulares de ventanas – un vocabulario muy reducido – se manip-

ulaban con variaciones considerable a modo de signos (por ejemplo, un portico indicaba un punto de entrada).” 

[trad. da autora]

096 | Crianças a brincar no jardim interior do complexo Robin Hood Gardens
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EVOLUTIVO

Através do conceito de ‘street-in-the-air’, as galerias têm um papel essencial na 

distribuição e caracterização dos módulos habitacionais. Independentemente do 

tamanho ou localização da habitação, todos os módulos são acessíveis através de um 

hall de entrada, onde se localiza a escada que distribui para o restante apartamento. 

No seguimento do hall, localiza-se a cozinha, direcionada para a fachada Nascente 

onde se encontra o jardim central. O conceito do projecto apoia-se numa ligação 

dos espaços mais privados da habitação com a zona mais calma do terreno, 

proporcionando uma relação entre os utentes do interior para o exterior (por 

exemplo: entre a mãe que se encontrava a cozinhar e o filho a brincar no jardim).

Em relação à modulação do edifício é interessante analisar que os arquitectos 

não optaram por um módulo habitacional principal, mas sim por um módulo de 

conjunto de vários apartamentos. O módulo consiste em 6 apartamentos, onde 

dois são T3 e quatro são T4. Este módulo com seis apartamentos, repete-se 5 

vezes ao longo de cada três pisos. O edifício desenvolve-se em 10 pisos, onde o 

rés-do-chão consiste num piso distinto dos restantes. Esse conjunto de três pisos é 

repetido três vezes, ao longo dos 9 pisos. Como tal, o módulo de 6 apartamentos 

surge quinze vezes em todo o edifício, resultando em 60 apartamentos T4 e 30 

apartamentos T3. [097]

Este módulo de seis apartamentos organiza-se em duas sub-tipologias: 

Na tipologia módulo T3 (MT3), o acesso é feito pelo hall, onde se localiza a escada. 

No seguimento da entrada surge a cozinha na fachada Nascente, tal como em todos 

os módulos tipo. A particularidade da tipologia MT3 é que apresenta um quarto 

no piso de entrada, ladeando a cozinha na fachada Nascente e acompanhado de 

um sanitário, no núcleo. O piso superior ou inferior, organiza-se de forma igual, 

apresentando um sanitário na zona de distribuição, dois quartos na fachada 

Nascente e uma Sala na fachada Poente. 

Numa segunda tipologia, de módulo T4 (MT4), o acesso é também realizado  pelo 

hall, tal como acontece em todos os módulos tipo, acompanhado de uma cozinha 

na fachada Nascente. No piso complementar, apresenta dois sanitários na zona 

central do edifício, três quartos na fachada Nascente, mais a sala e outro quarto na 

fachada Poente.

Percebe-se que para além do cuidado dos arquitectos em localizar as zonas comuns 

na fachada Poente e as zonas privadas na fachada Nascente, existe ainda uma 

preocupação de dividir o programa pelos pisos. No piso da galeria localizam-se 

todos os acessos aos módulos e as cozinhas com uma pequena sala, num conceito 

de piso de rua. Nos pisos superior e inferior localizam-se todos os quartos e a sala 
097 | Módulo Tipo | Desenhos da autora

Piso Superior

Piso Intermédio

Piso inferior

MT4 MT3 MT4 MT4 MT3 MT4



PROJECTO E INVESTIGAÇÃO | ROBIN HOOD GARDENS | ALISON E PETER SMITHSON| 138 | 139

de estar, com um carácter mais privado, de descanso e relaxamento familiar. 

Para além do módulo-tipo de seis apartamentos e da tipologia do piso térreo, 

organizada num único piso, destinado a população com mobilidade reduzida, 

surgem duas tipologias distintas e de excepção no edifício: 

A tipologia localizada no topo Sul do edifício que se divide em 2 apartamentos, 

a cada três pisos tipo, de tipologia T4 que se repete de forma simétrica. [098] 

Este módulo (ST4) divide-se em duas sub-tipologias iguais mas simétricas entre 

si, denominando-a de tipologia ST4Superior e ST4Inferior. A entrada, no piso de 

galeria realiza-se em ambas por um hall, no núcleo do edifício, onde surge a escada 

distribuidora para o piso superior ou inferior e um sanitário. Na fachada Sul localiza-

se a cozinha. 

Os dois módulos diferenciam-se apenas na localização dos quartos e da sala. 

O módulo ST4Inferior, apresenta no piso de entrada um quarto na fachada Nascente. 

Para além desse, surgem ainda no piso inferior um sanitário e três quartos: um com 

fachada a Sul, outro de canto com fachadas a Sul e Nascente e um último com 

fachada apenas a Nascente. A sala localiza-se na fachada Sul e Poente. 

No caso do módulo ST4Superior, a organização é simétrica, localizando-se o 

quarto do piso de entrada na fachada Poente e os três quartos superiores numa 

orientação solar Sul e Poente. A sala localiza-se na fachada Sul e Nascente. 

A tipologia (CT3) [099] localizada no centro do edifício, que funciona como uma 

rótula que resolve a ligeira torção do volume, organiza-se num módulo T3 que se 

repete duas vezes ao longo de cada 3 pisos. No piso da galeria de entrada localiza-

-se a escada e uma cozinha na fachada Nascente. O piso superior e inferior são 

exactamente iguais, variando apenas a direcção descendente ou ascendente da 

escada. Esses pisos organizam-se através de um espaço de distribuição central, onde 

se localizam dois sanitários. Os três quartos direcionam-se para a fachada Nascente 

e a sala para a fachada Poente. 

Com esta análise detalhada da distribuição dos apartamentos, é importante realçar 

que todos são acessíveis através de um hall que relaciona a galeria com o interior da 

habitação e onde se localiza a escada distribuidora. A cozinha para além do módulo 

ST4, localiza-se sempre na fachada Nascente e a sala na fachada Poente. Os quartos 

localizam-se maioritariamente na fachada Nascente, resguardados, relacionando-se 

com o jardim central e afastando-os do movimento da cidade. 

Outra particularidade na organização do edifício é a localização de uma galeria ou 

varanda, com 0,60m de largura ao longo de toda a fachada Nascente, dos pisos sem 

galeria de acesso. Esta pequena varanda mais protegida, mantém através de portas, 

o contacto entre as diferentes habitações, funcionando como uma segunda galeria 

de acesso de emergência. 

098 | Módulo ST4 099 | Módulo CT3

Piso Superior

Piso Intermédio

Piso inferior
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Esta opção de distribuição dos módulos habitacionais à volta de um núcleo de acessos 

e zonas de águas, evidencia uma vontade de libertar as fachadas, possibilitando 

um total aproveitamento das mesmas para os programas com maior vivência: os 

quartos e a sala. Esta atitude tinha sido já explorada por Le Corbusier nos cinco 

pontos da nova arquitectura, onde através da inserção de pilotis possibilitava uma 

total libertação da fachada, dando autonomia tanto na distribuição interior, como 

na composição das aberturas exteriores. 

Para além da influência de Le Corbusier, o casal Smithson foi também muito 
influenciado por Mies van der Rohe. Foi através da viagem de Peter Smithson aos 
Estados Unidos da América que essa admiração se intensificou. 
Mies van der Rohe foi um arquitecto que explorou bastante o tema da habitação, 

tendo sido a Villa Tugendhat (1930) [100], na sua participação no complexo 

habitacional modernista Weissenhofsiedlung, em Estugarda, ou a inclusão na escola 

Bauhaus, alguns dos momentos marcantes nessa investigação habitacional. 

Nos anos 30, Mies van der Rohe abandonou a Alemanha e instalou-se nos EUA, 

onde encontrou um ambiente de capitalismo e industrialização, que contribuiu para 

implementar a sua arquitectura. Foi então que entre 1946 e 1951 Mies van der 

Rohe construiu talvez a sua mais icónica obra habitacional: a casa Farnsworth, [101]

em Chicago. Esta obra, posicionada num ambiente florestal, privilegia o contacto do 
interior da habitação com o exterior da natureza. Como tal, o arquitecto optou por 

uma estrutura minimalista e uma fachada totalmente em vidro. Mas para que essa 

libertação da fachada acontecesse, teve que posicionar todas as áreas de serviços 

(casa de banho, cozinha e arrumos) num núcleo central da planta. [102] 

Era à volta desse núcleo e através de painéis de correr que os espaços se dividiam, 

ou não, numa atitude evolutiva de total liberdade e flexibilidade. 

“Quando Mies van der Rohe, numa atitude insólita, escolhe trabalhar o mais 

abstracto possível com a casa (...). Em nenhuma das casas há mais de um quarto, 

ou melhor, (...) mais de uma cama. (...) Não existe, sequer, um espaço fechado 

que possamos denominar quarto: ao invés, as casas organizam-se como um meio 

contínuo que se movimenta, dispondo os móveis e objectos de tal forma que, em 

função do isolamento obtido através destes movimentos, não é difícil determinar a 

particularidade de cada lugar e o seu uso previsível.” 95

É perceptível nos módulos do Robin Hood Gardens essa opção de um núcleo de 

serviços, afastado da fachada, libertando-a, num contacto directo do interior com o 

exterior, e permitindo uma distribuição flexível dos diferentes espaços da habitação.

95 _ IÑAKI, Ábalos - A boa vida : visita guiada às casas da modernidade / Iñaki Ábalos ; trad. Alícia Duarte Penna. - 

Barcelona : Gustavo Gili, 2003. - 207 p. : il. ; 21 cm - A casa de Zaratustra - Pág 23 (A.36.36)

100 | Villa Tugendhat, República Checa - Mies van der Rohe

102 | Planta da casa Farnsworth, Chicago - Mies van der Rohe

101 | Casa Farnsworth, Chicago - Mies van der Rohe
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2.3  GALLARATESE
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CONTEXTO – NEO RACIONALISMO 

O edifício Gallaratese, do arquitecto Aldo Rossi, foi construído na cidade de Milão 

entre 1967 e 1974. O edifício faz parte de uma intervenção urbanística, coordenada 

pelo arquitecto Carlo Aymonino. A seu convite, Aldo Rossi projectou um dos cinco 

volumes do complexo Monte Amiata ou Gallaratese. Este complexo localiza-se a 

10 km para Noroeste do centro da cidade.

Tal como na Unidade de Habitação e no Robin Hood Gardens, o edifício Gallaratese 

surgiu num contexto de pós guerra.  Ao longo da Segunda Guerra Mundial, a 

cidade de Milão foi destruída através de bombardeamentos, tendo sido necessário 

proceder à sua reconstrução. Para além da destruição, surgiu também um grande 

movimento de imigrantes, que procuravam em Milão a estabilidade perdida durante 

a guerra, tendo contribuído para a necessidade de construção de novos bairros 

e zonas da cidade. Devido à pressão populacional, a opção escolhida para uma 

rápida construção habitacional foram os complexos de bairros sociais, localizados 

na periferia do centro histórico, causando um decréscimo da população no centro 

da cidade. 

“Carlo Aymonino e Aldo Rossi eram dois jovens arquitectos contemporâneos, que 

seguiam inicialmente as ideologias modernas defendidas por Ernest N. Rogers. (...) 

Aldo Rossi por exemplo, definiu em 1958 a arquitectura moderna, antes da II guerra 
mundial, como «as formas do passado burguês» 96, afirmando que o movimento 
moderno praticado antes da II guerra mundial não era capaz de se adaptar às novas 

exigências da arquitectura, o que suscitou críticas da parte de E. N. Rogers, que 

era um acérrimo defensor das ideologias modernas. Esta nova era do movimento 

moderno aparece como uma miscigenação de épocas, onde se «recolhe um pouco 

de racionalismo, um pouco de organicismo, um pouco de funcionalismo, um pouco 

de purismo, um pouco de neoliberty, (...) isto é, um pouco de tudo» 97. Esta incerteza 

aqui descrita, verifica-se no complexo Monte Amiata, onde diferentes arquitectos 

96 _CASTELLANO, Aldo, “L’ideologia del quartiere autosufficiente nei processi di costruzione della periferia mila-

nese”, in PUGLIESE, Raffaele. La casa popolare in Lombardia – 1903 – 2003, 1ª Ed., Milão, Edizione Unicopli, 2005, 

p.241 

Nota de rodapé nº 175 – Em: Sousa, Maria Manuel Carrilho Diabinho Dias de - Os bairros de habitação popular 

económica em Milão : o caso do complexomonte amiata de Carlo Aymonino e Aldo Rossi / Maria Manuel Carrilho 

Diabinho Dias de Sousa ; Prof. responsável Luís Soares Carneiro. - Porto : Faup, 2012 - Pág 84 e 85 (PMI.402)

97 _CASTELLANO, Aldo, “L’ideologia del quartiere autosufficiente nei processi di costruzione della periferia mila-

nese”, in PUGLIESE, Raffaele. La casa popolare in Lombardia – 1903 – 2003, 1ª Ed., Milão, Edizione Unicopli, 2005, 

p.242 

Nota de rodapé nº 176 – Em: Sousa, Maria Manuel Carrilho Diabinho Dias de - Os bairros de habitação popular 

económica em Milão : o caso do complexomonte amiata de Carlo Aymonino e Aldo Rossi / Maria Manuel Carrilho 

Diabinho Dias de Sousa ; Prof. responsável Luís Soares Carneiro. - Porto : Faup, 2012 - Pág 84 e 85 (PMI.402)
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construíram segundo os seus ideais, (...) dando lugar a um período de transição 

entre a arquitectura moderna existente antes da II guerra mundial e aquela que 

começava a aflorar relacionada com os ideais acima descritos.” 98

É importante perceber que Aldo Rossi sofreu uma influência da ideologia moderna 
predominante na época, no continente Europeu. No entanto, sofreu também uma 

óbvia influência local. O movimento moderno em Itália teve várias expressões, 
não tendo sido um movimento homogéneo. Surge sustentado pelo poder político 

Fascista, como um movimento Racionalista. Os ideais racionalistas consistiam 

numa relação entre o nacionalismo e os benefícios da máquina, num regresso à 

simplicidade formal clássica. Na cidade de Milão o movimento racionalista teve 

como representantes o denominado Gruppo 7, constituído em 1926 por Giuseppe 

Terragni, Carlo Enrico Rava, Gino Pollini, Guido Frette, Luigi Figini, Sebastiano Larco e 

mais tarde Adalberto Libera. Com a Segunda Guerra Mundial e com o crescimento 

do poder fascista, a arquitectura italiana caracterizou-se por uma resposta política, 

tendo sido Giuseppe Terragni o paradigma de arquitecto modernista de estado. A 

Casa del Fascio, [103] localizada em Como, é a sua principal obra, representando os 

ideais racionalistas, de uma arquitectura alinhada com o poder político. 

Segundo Kenneth Frampton, todos os representantes do Gruppo 7 “procuravam 

alcançar uma síntese nova e mais racional entre os valores nacionalistas do 

Classicismo italiano e a lógica estrutural da era da máquina.” 99

Esse equilíbrio entre o passado clássico e moderno, e o presente é evidente na 

seguinte afirmação do próprio Gruppo 7:
“O nosso passado e o nosso presente não são incompatíveis. Não desejamos 

ignorar o nosso legado tradicional. É a tradição que se transforma e assume novos 

aspectos, que somente alguns são capazes de reconhecer.” 100

98 _ SOUSA, Maria Manuel Carrilho Diabinho Dias de - Os bairros de habitação popular económica em Milão : o 

caso do complexomonte amiata de Carlo Aymonino e Aldo Rossi / Maria Manuel Carrilho Diabinho Dias de Sousa 

; Prof. responsável Luís Soares Carneiro. - Porto : Faup, 2012 - Pág 84 e 85 (PMI.402)

99 _ FRAMPTON, Kenneth - Historia critica de la arquitectura moderna / Kenneth Frampton ; trad. Jorge Sainz. 

-  11ª ed.. - Barcelona : Gustavo Gili, 2002 - PARTE 2 – Uma História Crítica, 1836-1967 - Capítulo 23 – Giuseppe 

Terragni e a arquitectura do Racionalismo italiano, 1926-43 - Pág 247 (A.20.64)

100 _ Gruppo 7 – “Nota”, in Rassegna Italiana, dezembro de 1926” - Citação Em: Frampton, Kenneth - Historia 

critica de la arquitectura moderna / Kenneth Frampton ; trad. Jorge Sainz. -  11ª ed.. - Barcelona : Gustavo Gili, 2002 

- PARTE 2 – Uma História Crítica, 1836-1967 - Capítulo 23 – Giuseppe Terragni e a arquitectura do Racionalismo 

italiano, 1926-43 - Pág 247 (A.20.64)

103 | Casa del Fascio, Como, Milão - Giuseppe Terragni
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redução ao elementar, para fazer frente aos limiares últimos do inexprimível.” 101

Aldo Rossi pode-se considerar que tenha pertencido ao movimento de pós-

modernismo. Pós-modernismo consistiu num conjunto de ideias e propostas 

arquitectónicas marcadas pela crítica ou confronto ao movimento moderno, 

essencialmente desenvolvidas nos anos 70 e 80.  Aldo Rossi pertenceu a uma 

vertente italiana, mas outros arquitectos em diferentes locais também desenvolveram 

obras pós modernas. Foram exemplo disso Robert Venturi ou Louis Kahn nos 

Estados Unidos, como também James Stirling em Inglaterra. Todos eles, apesar de 

diferentes, se caracterizaram não só por uma crítica ao modernismo, como por uma 

reutilização de formas clássicas.  

Esta diversidade de influências que Aldo Rossi traduz nos seus projectos, representa 
a sua vontade de desenvolver ideias, através da memória e vivência pessoal de cada 

um.

“Talvez a observação das coisas tenha sido a minha mais importante educação 

formal; depois, a observação transformou-se numa memória destas coisas. Agora, 

parece-me vê-las a todas como se fossem instrumentos numa fila perfeita; alinhadas 
como num herbário, numa listagem, num dicionário. Mas esta listagem entre 

imaginação e memória não é neutra, ela regressa sempre a alguns objectos e, nestes, 

participa também na sua deformação ou, de algum modo, na sua evolução.” 102

101 _ ROSSI, Aldo - Braghieri, Gianni - Aldo Rossi / Gianni Braghieri ; Xavier Guell Guix, Fernando Pereira Cavadas. 

-  3ª ed. ampliada y puesta al dia. - Barcelona : Gustavo Gili, 1986. - 239 p. : il. ; 20 cm. - (Estudio Paperback ). – Bilingue 

(M.13.1 Res) - Introdução – pág 5

102 _ ROSSI, Aldo - Autobiografía científica / Aldo Rossi ; trad. Juan José Lahuerta. -  2ª ed. - Barcelona : Gustavo 
Gili, 1998 - Pág 49 (A.40.172.2)

Após a Segunda Guerra Mundial, surgiu o Neo Racionalismo, corrente à qual 

pertenceu Aldo Rossi e o Gallaratese.

Na sequência do Movimento Moderno, o Neo-Racionalismo, foi uma nova 

abordagem ao racionalismo, já existente antes da grande guerra, e teve como 

representantes o grupo denominado de ‘La Tendenza’. ‘La Tendenza’ surgiu nos 

anos 1960, questionando e revendo os ideais do movimento moderno, através 

do cruzamento de referências regionais, e contrariando a universalidade imposta 

pela máquina e pelos ideais modernos. Este movimento neo racionalista italiano 

caracterizou-se por um regionalismo crítico, tendo sido Aldo Rossi e Giorgio 

Grassi os seus principais representantes. Também fizeram parte deste movimento 
os arquitectos Carlo Aymonino, Enzo Bonfanti, Franco Purini, Massimo Scolari e 

Vittorio Gregotti. 

Neste âmbito, é possível fazer um paralelismo cultural entre Itália e Portugal. 

Álvaro Siza estabeleceu-se como um dos mais importantes representantes do 

regionalismo crítico, conciliando a modernidade e o classicismo, contextualizando 

as obras em função do lugar.

Aldo Rossi e Giorgio Grassi, defendiam que o processo arquitectónico partira de 

uma crítica do passado, investigando formas simples e primárias. 

Caracterizaram-se pela vontade neo racionalista de relacionar o rigor clássico com 

a linguagem da arquitectura moderna. 

Exemplo dessa vontade neo racionalista, foi o edifício Gallaratese de Aldo Rossi, que 

apresentava características clássicas de simplicidade volumétrica e formal, sem se 

desligar dos ideais modernos, como a repetição ou o planeamento urbano isolado, 

através do uso de um desenho rígido e sem ornamentos. 

É importante analisar, que para além da influência da cultura italiana, próxima 
geograficamente, Aldo Rossi também sofreu influências de outros arquitectos 
europeus, tendo o próprio afirmado:

“Confrontar-se com os mestres é uma maneira de reconhecê-los; (...)

Dentro dos mestres da época moderna, aprendi muito com Mies van der Rohe, 

Adolf Loos e Heinrich Tessenow, para não falar dos meus contemporâneos, o que 

me levaria muito longe.

Do primeiro, aprendi que o pormenor é invenção só na medida em que é aplicação 

da mente à clareza do resultado e que desta forma nos preservamos de todas as 

falsidades do êxito. Do Segundo, aprendi a fugir ou pelo menos a temer o engano 

que se esconde também naquilo que cremos ser óptimo porque o engano consiste 

não só no ornamento mas também no hábito e naquilo em que nos desleitamos 

sem que nós mesmos nos engrandeçamos. Do terceiro aprendi que o ofício é 

parte da região e que pode realizar-se com meios diversos como a ironia ou a 
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LUGAR

O quarteirão Gallaratese insere-se num plano urbanístico de expansão da cidade 

de Milão para a periferia. Esse plano dividiu-se em três grandes polos de construção, 

relacionados através de um grande eixo viário. O Quartiere 8, o Gallaratese I e 

Gallaratese II. [104 e 105] Esse plano foi liderado por Piero Bottoni e tinha como 

base a “criação de uma estrada principal, denominada de«strada vitale»103, com «(...) 

serviços coletivos e edifícios públicos e comerciais, mistos e outros residenciais tipo 

médio-luxo que funcionariam como filtro aos complexos de casas populares (...)»104, 

que o arquitecto imaginava que «(...) deveria ser o eixo dos bairros residenciais 

postos à margem da estrutura urbana de uma cidade (...)» 105 .” 106

No entanto, essa vontade de Piero Bottoni em projectar uma área unitára, 

terminando com essa distinção de quarteirões, acabou por falhar, devido a pressões 

e críticas às suas ideias urbanísticas. 

“A proposta apresentada por Bottoni não foi consensual e encontrou em Enrico 

Ratti 107 o seu maior opositor. Ratti criticou a clivagem entre as zonas destinadas à 

construção privada e as zonas para construção de cariz económico, assim como o

103 _ BOTTONI, Piero. QT8 e Gallaratese a Milano – morfologia insediativa residenziale infrastrutturale e viaria, 

Milão, Istituto di Urbanistica dele Facoltà di Architettura di Milano, 1966, p. 19

Nota de rodapé nº 102 – Em: Sousa, Maria Manuel Carrilho Diabinho Dias de - Os bairros de habitação popular 

económica em Milão : o caso do complexomonte amiata de Carlo Aymonino e Aldo Rossi / Maria Manuel Carrilho 

Diabinho Dias de Sousa ; Prof. responsável Luís Soares Carneiro. - Porto : Faup, 2012 - Pág 57 (PMI.402)

104 _ ERBA, Antonio. Il Gallaratese città satellite di Milano, Milão, Masson Italia Editori, 1979, p.9. 

Nota de rodapé nº 103 – Em: Sousa, Maria Manuel Carrilho Diabinho Dias de - Os bairros de habitação popular 

económica em Milão : o caso do complexomonte amiata de Carlo Aymonino e Aldo Rossi / Maria Manuel Carrilho 

Diabinho Dias de Sousa ; Prof. responsável Luís Soares Carneiro. - Porto : Faup, 2012 - Pág 57 (PMI.402)

105 _ BOTTONI, Piero. QT8 e Gallaratese a Milano – morfologia insediativa residenziale infrastrutturale e viaria, 

Milão, Istituto di Urbanistica dele Facoltà di Architettura di Milano, 1966, p. 19. 

Referência nº 104 – Em: Sousa, Maria Manuel Carrilho Diabinho Dias de - Os bairros de habitação popular 

económica em Milão : o caso do complexomonte amiata de Carlo Aymonino e Aldo Rossi / Maria Manuel Carrilho 

Diabinho Dias de Sousa ; Prof. responsável Luís Soares Carneiro. - Porto : Faup, 2012 - Pág 57 (PMI.402)

106 _ SOUSA, Maria Manuel Carrilho Diabinho Dias de - Os bairros de habitação popular económica em Milão 

: o caso do complexomonte amiata de Carlo Aymonino e Aldo Rossi / Maria Manuel Carrilho Diabinho Dias de 

Sousa ; Prof. responsável Luís Soares Carneiro. - Porto : Faup, 2012 - Pág 57 (PMI.402)

107 _ Enrico Ratti foi um arquitecto, acessor dos trabalhadores públicos da província de Milão e consultor técnico 

do IACPM, Em: CONFORTI, Claudia. Il Gallaratese di Aymonino e Rossi, Roma, Officina Edizione, 1981 - p. 12

104 | Localização do Bairro Gallaratese em relação ao centro da cidade de Milão

105 | Terreno do Complexo Monte Amiata inserido no quartiere G2 de Gallaratese

N
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subdimensionamento da infraestrutura, pois defendia «(...) um esquema de cidade 

à medida do automóvel (...)» 108. ” 109

Devido a essas críticas ao plano de Piero Bottoni, foi elaborado um novo plano 

urbanístico em que não se realizava a ligação entre os três núcleos: G1. G2 e QT8. 

Devido a essa indefinição urbanística, o municipiu definiu uma comissão de vários 
arquitectos, com o objectivo de gerir e consensualizar as vontades.   

“A complicação verificada em torno dos projectos urbanísticos para Gallaratese, 
e a consequente demora na sua aplicação, resultou numa mescla dos diferentes 

planos, o que não permitiu a existência de uma coerência entre estes. Aldo Rossi 

escreveu inclusive que «(...) uma nova construção como o bairro de Gallaratese (...) 

podia constituir um caso de considerável importância. E em vez disso é necessário 

detetar como o seu fracasso  não depende só da incrível falta de serviços, zonas 

verdes, equipamentos, mas também da inconsistência do desenho geral desta 

nova parte de cidade: desenho onde é mesmo dificil encontrar a paternidade 
ou a responsabilidade dos projectistas, no tempo, na aplicação das normas e 

regulamentos complexos e sobrepostos, na tamanha ridícula burocracia de parte 

da construção pública milanesa. » ” 110

O edifício de Aldo Rossi pertece à zona Gallaratese 2, inserido no projecto de 

construções económicas e populares da cidade, através da parceria público-

-privada entre o estado e os proprietários do terreno, denominada de “edilizia 

convenzionata”. Estes projectos dividiam-se em três tipos de construção de 

habitação social: a “edilizia sovvenzionata” (habitação subvencionada), a “edilizia 

convenzionata” (edificação através de um acordo) e a “edilizia agevolata” (habitação 
facilitada). 

“A edilizia sovvenzionata, era um tipo de construção financiada e construída pelo 
estado, sendo este quem intervinha diretamente na construção. Por outro lado, a 

edilizia convenzionata contava com investimento por parte de privados, mas com a 

obrigação de construir casas económicas e de baixo custo. (...) Era feito um acordo 

entre o estado e as empresas privadas, onde se estipulava um limite de preços 

para as habitações. A edilizia agevolata era um tipo de construção essencialmente 

privada, onde o município participava apenas com a concessão de benefícios fiscais 

108 _ ERBA, Antonio. Il Gallaratese città satellite di Milano, Milão, Masson Italia Editori, 1979, pág. 9 [trad. da autora]

109 _ SOUSA, Maria Manuel Carrilho Diabinho Dias de - Os bairros de habitação popular económica em Milão 

: o caso do complexomonte amiata de Carlo Aymonino e Aldo Rossi / Maria Manuel Carrilho Diabinho Dias de 

Sousa ; Prof. responsável Luís Soares Carneiro. - Porto : Faup, 2012 - Pág 59 (PMI.402)

110 _ CONFORTI, Claudia. II Gallaratese di Aymonino e Rossi, Roma, Officina Edizione, 1981, pp. 15-16. 
Nota de rodapé nº 116 – Em: Sousa, Maria Manuel Carrilho Diabinho Dias de - Os bairros de habitação popular 

económica em Milão : o caso do complexomonte amiata de Carlo Aymonino e Aldo Rossi / Maria Manuel Carrilho 

Diabinho Dias de Sousa ; Prof. responsável Luís Soares Carneiro. - Porto : Faup, 2012 - Pág 62 (PMI.402)

106 | Zona G1 e G2 de Gallaratese
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aos habitantes. Todas estas leis ajudaram e contribuíram para o desenvolvimento 

da habitação popular e económica na cidade de Milão de forma a dar resposta aos 

inúmeros problemas habitacionais que aí se faziam sentir.” 111

A zona de Gallaratese 2 ficou a cargo do arquitecto Carlo Aymonino, que tinha 
o cargo de gerir desde o plano do quarteirão e seu projecto, até ao orçamento. 

Foi então que Aldo Rossi foi convidado para projectar um volume com três pisos, 

inserido no complexo urbanístico. A vontade de Carlo Aymonino em fazer desse 

complexo uma microcidade, pode ter sido um factor essencial no convite à parceria 

com Aldo Rossi, numa ideia de possuir diferentes arquitecturas, tal como acontece 

numa cidade. 

“Segundo o arquitecto Carlo Aymonino a questão do lugar não teve muita influência 
na implantação do complexo Monte Amiata. O arquitecto afirmou mesmo que 
«se ignorou deliberadamente o lugar, entendido como relações com a envolvente, 

enquanto a área é totalmente privada de referências, sejam naturais (um terreno 

plano, sem características relevantes – nem árvores, nem cursos de água, etc) seja 

artificiais (...). O lugar é então constituído por uma referência geral (...) a uma 
diversa estrutura urbana (...). Procurou-se portanto acentuar a separação do bairro 

da envolvente, recorrendo a uma implantação geral o mais possível compacta e 

construída, que no limite resultasse quase como um único edifício, como uma 

única construção» 112 (...) Também Aldo Rossi referiu prontamente ter ignorado 

deliberadamente o lugar quando projectou o edifício, afirmando que esta «(...) 
‘casa grande’ poderia estar nas margens do canal Naviglio em Milão ou de outro 

qualquer na Lombardia» 113 .” 114

Este desligar do terreno e do lugar, deve-se não só ao isolamento do mesmo em 

relação ao centro da cidade, mas também à característica topográfica presente. 
O terreno caracteriza-se por uma plataforma plana, [107] sem grandes desníveis. 

111 _ SOUSA, Maria Manuel Carrilho Diabinho Dias de - Os bairros de habitação popular económica em Milão 

: o caso do complexomonte amiata de Carlo Aymonino e Aldo Rossi / Maria Manuel Carrilho Diabinho Dias de 

Sousa ; Prof. responsável Luís Soares Carneiro. - Porto : Faup, 2012 - Pág 23 (PMI.402)

112 _ AYMONINO, Carlo. Il progetto dell’insediamento “Gallaratese 2” in Milano, Quaderni di progettazione 3, 

I.U.A.V., Veneza, Cluva, 1971, p.11. 

Nota de rodapé nº 143 – Em: Sousa, Maria Manuel Carrilho Diabinho Dias de - Os bairros de habitação popular 

económica em Milão : o caso do complexomonte amiata de Carlo Aymonino e Aldo Rossi / Maria Manuel Carrilho 

Diabinho Dias de Sousa ; Prof. responsável Luís Soares Carneiro. - Porto : Faup, 2012 - Pág 73 (PMI.402)

113 _ NESBITT, Kate (Org.). Uma nova agenda para a arquitectura, 2ª Ed., São Paulo, Cosac Naify, 2006, p.386. 

Nota de rodapé nº 144 – Em: Sousa, Maria Manuel Carrilho Diabinho Dias de - Os bairros de habitação popular 

económica em Milão : o caso do complexomonte amiata de Carlo Aymonino e Aldo Rossi / Maria Manuel Carrilho 

Diabinho Dias de Sousa ; Prof. responsável Luís Soares Carneiro. - Porto : Faup, 2012 - Pág 73 (PMI.402)

114 _ SOUSA, Maria Manuel Carrilho Diabinho Dias de - Os bairros de habitação popular económica em Milão 

: o caso do complexomonte amiata de Carlo Aymonino e Aldo Rossi / Maria Manuel Carrilho Diabinho Dias de 

Sousa ; Prof. responsável Luís Soares Carneiro. - Porto : Faup, 2012 - Pág 73 (PMI.402)

107 | Fotomontagem do terreno do Complexo Monte Amiata antes da sua construção

108 | Área de Gallaratese nos anos 70. Paisagem marcada pelos blocos habitacionais densos.
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Isto levou a que a abordagem projectual se tivesse direccionado para uma relação 

geométrica entre os volumes do complexo. 

“Nos primeiros esquissos eram já visíveis algumas das ideias que viriam a permanecer 

até ao projecto final, tais como «(...) três sinais lineares divergentes articulados num 
ponto, onde são integrados, em planta, dois triângulos grandes, que soldam as peças 

num único objecto substancial» 115 .” 116

“A nível planimétrico foi o desenho geométrico que serviu de referência ao 

projecto, como se pode verificar no desenho de dois triângulos equiláteros 
«facilmente legíveis em planta (...)» 117 e que são os «(...) elementos ordenadores 

da composição (...)» 118.  A geometria é uma das componentes mais fortes do 

complexo, através do uso não só dos triângulos mas também das formas circulares, 

tanto na caixa de escadas como na plateia do anfiteatro ou mesmo na criação de 
lojas e percursos curvos.” 119

 

115 _ PAONE, Fabrizio. Controcanti Architettura e città in Italia 1962 – 1974, 1ª Ed., Veneza, Marsilio, 2009, p.66. 

Nota de rodapé nº 141 – Em: Sousa, Maria Manuel Carrilho Diabinho Dias de - Os bairros de habitação popular 

económica em Milão : o caso do complexomonte amiata de Carlo Aymonino e Aldo Rossi / Maria Manuel Carrilho 

Diabinho Dias de Sousa ; Prof. responsável Luís Soares Carneiro. - Porto : Faup, 2012 - Pág 73 (PMI.402)

116 _ SOUSA, Maria Manuel Carrilho Diabinho Dias de - Os bairros de habitação popular económica em Milão 

: o caso do complexomonte amiata de Carlo Aymonino e Aldo Rossi / Maria Manuel Carrilho Diabinho Dias de 

Sousa ; Prof. responsável Luís Soares Carneiro. - Porto : Faup, 2012 - Pág 73 (PMI.402)

117 _ AYMONINO, Carlo. Il progetto dell’insediamento “Gallaratese 2” in Milano, Quaderni di progettazione 3, 

I.U.A.V, Veneza, Cluva, 1971, p. 12. 

Nota de rodapé nº 162 – Em: Sousa, Maria Manuel Carrilho Diabinho Dias de - Os bairros de habitação popular 

económica em Milão : o caso do complexomonte amiata de Carlo Aymonino e Aldo Rossi / Maria Manuel Carrilho 

Diabinho Dias de Sousa ; Prof. responsável Luís Soares Carneiro. - Porto : Faup, 2012 - Pág 81 (PMI.402)

118 _ Idem, p. 12. 

Nota de rodapé nº 163 – Em: Sousa, Maria Manuel Carrilho Diabinho Dias de - Os bairros de habitação popular 

económica em Milão : o caso do complexomonte amiata de Carlo Aymonino e Aldo Rossi / Maria Manuel Carrilho 

Diabinho Dias de Sousa ; Prof. responsável Luís Soares Carneiro. - Porto : Faup, 2012 - Pág 81 (PMI.402)

119 _ SOUSA, Maria Manuel Carrilho Diabinho Dias de - Os bairros de habitação popular económica em Milão 

: o caso do complexomonte amiata de Carlo Aymonino e Aldo Rossi / Maria Manuel Carrilho Diabinho Dias de 

Sousa ; Prof. responsável Luís Soares Carneiro. - Porto : Faup, 2012 - Pág 81 (PMI.402)

109 | Área de Gallaratese nos anos 70. Zona de cidade com função de dormitório 

110 | Área de Gallaratese nos anos 70. Movimento automóvel de ligação entre os bairros residenciais de G1,G2 

e QT8 e o Centro de Milão.
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COLECTIVO 

Tendo sido o Team X, um grupo com enorme influência no pensamento 
arquitectónico da sua época, tiveram uma importância no desenvolvimento 

dos ideais futuros. É perceptível que desde Le Corbusier e as suas Unidades de 

Habitação, que a altura dos edifícios de habitação colectiva foi diminuindo para uma 

escala menor. 

Os anos 70 em Itália marcaram-se por um regresso a uma arquitectura com uma 

escala mais contida e familiar. O edifício Gallaratese sofreu a consequência dessa 

mudança de mentalidade. Essa discussão da correcta altura dos edifícios habitacionais 

já havia sido feita por Alison e Peter Smithson, tendo contribuido para a mudança 

de atitude projectual nos anos posteriores.

“Por mais que o Team X estivesse comprometido com uma cidade de múltiplos 

níveis – uma ideia que provinha de Le Corbusier através das visões de Hénard 

em 1910 -, deve-se créditos aos Smithson pelo facto de terem permanecido 

conscientes de suas limitações, e que, em decorrência disso, produziram um 

dos esboços mais críticos do início de sua carreira, isto é, um desenho onde se 

demonstrava que, a partir do sexto andar, se perde todo e qualquer contacto com 

o solo. Ainda que os Smithson viessem a utilizar esse esboço como justificativa 
de uma abordagem megaestrutural, o seu reconhecimento da altura da árvore 

como limite experimental pode muito bem ter exercido influência, nos anos 1960, 
sobre a adoção geral do lema ‘baixa altura, alta densidade’ como a política preferida 

para o desenvolvimento residencial familiar. Essa consciência crítica foi intensificada, 
na época, pelos projectos de criação de cidades que os Smithson desenvolveram 

em meados dos anos 1950 – as suas casas ‘próximas’ e ‘conversíveis’ -, e por sua 

insistência, seguindo o argumento ‘ecológico’ de seu Manifesto Doorn de 1954, 

em que «o habitat deve integrar-se à paisagem, em vez de permanecer como um 

objecto isolado dentro dela». “ 120

Apesar da redução da altura do edifício Gallaratese, verificam-se algumas influências 
da Unidade de Habitação de Le Corbusier.  A base totalmente livre com a presença 

de lâminas, onde se localizam apenas as caixas de escada de acesso às galerias 

superiores; a racionalidade e veracidade da estrutura aparente, correspondendo o 

ritmo exterior, ao programa interior.  Ao contrario da Unidade, o edifício Gallaratese 

localiza-se no interior de um complexo, e como tal, o comércio e serviços, não se 

localizam no volume edificacional.

120 _ FRAMPTON, Kenneth - Historia critica de la arquitectura moderna / Kenneth Frampton ; trad. Jorge Sainz. -  

11ª ed.. - Barcelona : Gustavo Gili, 2002  -  PARTE 3 – Avaliação crítica e extensão até o presente, 1925-91 - Capítu-

lo 3 – As vicissitudes da ideologia: os CIAM e o Team X, crítica e contracrítica, 1928-68 - Pág 331 e 332 (A.20.64)

111 | Esquisso de Carlo Aymonino da organização do Complexo Monte Amiata
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O plano de Carlo Aymonino para o complexo Monte Amiata consiste em 5 edifícios, 

todos projectados por si, à excepção de um, localizado mais a Norte do terreno. 

O bloco habitacional de Aldo Rossi, com aproximadamente 180 m de comprimento 

e 12m de largura, posiciona-se no terreno num sentido longitudinal Norte-Sul, 

virando as galerias para Nascente e os módulos habitacionais para Poente. 

Consiste num edifício de distribuição em galeria, acedendo-se através de cinco 

núcleos de acesso vertical, onde se inserem uma escada e um elevador. A base 

do edificio é toda livre, servindo como um espaço de contacto social e colectivo, 
marcado pela sucessão da colunata. Essas lâminas distanciam-se entre si 1,80 m e 

têm todas uma largura de 0,20 m. No entanto os seus comprimentos, variam de 1m 

nas lâminas localizadas na fachada poente, e 3m nas da fachada Nascente. 

“Este edifício, juntamente com o projeto para a área de San Rocco, representa a 

minha escolha no campo da tipologia de habitação. Enquanto a tipologia de San 

Rocco é baseada num pátio (corte), aqui é constituída pela galeria ou varanda. Todo 

o edifício se desenvolve ao longo desta passagem horizontal. A forma tipológica 

de galeria é muito importante na arquitetura moderna, tendo o significado de 
uma rua interna elevada. Por outro lado, em conjunto com o patio, é um dos tipos 

mais comuns e tradicionais na Lombardia. Creio que esta escolha da tipologia, no 

momento de criação projectual, seja de uma importância decisiva; existem muitas 

criações arquitectónicas menos conseguidas porque não possuem uma escolha 

clara, resultanto na sua maioria sem sentido.” 121

De facto, a opção de distribuição do edifício em galeria, não só define uma intenção 
de distribuição horizontal, ao longo de um caminho comum a todos os habitantes, 

como evidencia a influência da galeria tipicamente italiana, ou “loggia”, como é 
denominada.  A “loggia” é um elemento arquitectónico que consiste numa galeria, 

aberta para um ou dois dos seus lados longitudinais, normalmente através de arcos. 

Foi bastante difundida na arquitectura italiana, proporcionando a existência de 

cidades onde é praticamente constante a sua utilização. Exemplo disso é a cidade 

de Bolonha, em Itália, onde a base dos edifícios são maioritariamente resolvidos 

em “loggias”, possibilitando num clima chuvoso, um percurso totalmente protegido. 

Aldo Rossi, sendo um arquitecto de memórias e vivências, utilizou de forma 

propositada ou instintiva, a referência das galerias típicas do Norte de Itália. 

121 _ FERLENGA, Alberto - Aldo Rossi : tutte le opere / a cura di Alberto Ferlenga. -  2ª ed. - Milano : Electa, 2000. 

- 457 p. : il. ; 28 cm. - (Documenti di Architettura ; 125 ) – pág 46 e 47 (M.13.11)

Citação original: “Questo edificio, insieme al progetto per il quartiere San Rocco, rappresenta la mia scelta nel 
campo della tipologia d’abitazzione. Mentre la tipologia del San Rocco è basata sulla corte, qui è costituita dalla 

galleria o ballatoio. Tutta la costruzione si sviluppa lungo questo passaggio orizzontale. La forma tipologica del 

ballatoio è molto importante nella architettura moderna, essa significa una strada interna sopraelevata. D’altro 
canto, insieme alla corte, è uno dei tipi più diffusi tradizionalmente in Lombardia. Io credo che questa scelta della 

tipologia, nel momento della progettazione, sia di una importanza decisiva; molte architetture sono brutte perché 

non sono riportabili a una scelta chiara, esse sono soprattutto prive di significato.” [trad. da autora]

114 | Planta do Piso térreo - Edifício Gallaratese - Aldo Rossi | Desenho da autora

113 | Planta do Piso 1 - Edifício Gallaratese - Aldo Rossi | Desenho da autora

112 | Planta do Piso 2 - Edifício Gallaratese - Aldo Rossi | Desenho da autora

112 | 

113 | 

114 | 
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“Para este projecto Aldo Rossi procurou estudar as construções típicas da região 

da Lombardia, através da introdução da galeria, utilizada como modelo de estrada 

elevada, numa ideologia semelhante à utilizada por Le Corbusier na Unidade de 

Habitação de Marselha. Manfredo Tafuri escreveu que «(...) ao expressionismo 

moderado de Carlo Aymonino, que articula os seus blocos residenciais (...) em 

complexos jogos de estradas artificiais, Rossi contrapõe o hierático purismo do seu 
bloco geométrico ». ” 122

Esta influência da galeria, em paralelo com o desenho rigoroso da fachada, impôs uma 
linguagem geométrica ao edifício, sendo a opção projectual de janelas quadradas, 

uma evidência dessa geometria. Este é um dos principais pontos de divergência, 

com a Unidade de Habitação de Marselha, e com o Robin Hood Gardens. Em 

ambos, o alçado representa uma grelha estrutural em betão aparente, enquanto 

que Aldo Rossi optou por abrir vãos totalmente regulares. 

“Esta paixão pela técnica é muito importante nos meus projectos, ou no meu 

interesse pela arquitectura. Creio que o edifício no bairro Gallaratese, em Milão, 

seja importante sobretudo pela simplicidade da sua construção e que neste sentido 

venha a ser repetido. Pelo mesmo motivo sempre gostei de Gaudí (...).” 123

Essa ideia de monumentalidade clássica imposta no Gallaratese, diferencia-se dos 

outros dois edifícios, através da técnica imposta no seu desenho e construção.

“A estrutura porticada que suporta o edifício de Rossi também sofreu alterações 

por se comprovar que os pilares, que se distanciavam entre eles 1,80 metros, eram 

demasiados a nível estrutural. Para que não se estivesse a modificar a intenção 
do arquitecto numa fase de construção, optou-se por construir apenas um pilar 

estrutural em cada dois, sendo os restantes falsos. 124 Esta atitude de Aldo Rossi, ao 

aceitar que os pilares fossem construídos embora sem função estrutural, foi contra 

122 _ TAFURI, Manfredo. La sfera e il labirinto. Avanguardie e architettura da Piranesi negli anni ’70, Einaudi, Turim, 

1980, p.336 in GRANDI, Maurizio; PRACCHI, Attilio. Milano Guida all’architettura moderna, Zanichelli, Milão, 2008, 

p.350. Tradução da autora. 

Nota de rodapé nº 187 - Em: Sousa, Maria Manuel Carrilho Diabinho Dias de - Os bairros de habitação popular 

económica em Milão : o caso do complexomonte amiata de Carlo Aymonino e Aldo Rossi / Maria Manuel Carrilho 

Diabinho Dias de Sousa ; Prof. responsável Luís Soares Carneiro. - Porto : Faup, 2012 - Pág 94 (PMI.402)

123 _ ROSSI, Aldo - Autobiografía científica / Aldo Rossi ; trad. Juan José Lahuerta. -  2ª ed. - Barcelona : Gustavo 
Gili, 1998 - Pág 66 (A.40.172.2)

124 _ PAONE, Fabrizio. Controcanti Architettura e città in Italia 1962-1974, 1ª Ed., Veneza, Marsilio, 2009, p.87

Nota de rodapé nº 211 – Em: Sousa, Maria Manuel Carrilho Diabinho Dias de - Os bairros de habitação popular 

económica em Milão : o caso do complexomonte amiata de Carlo Aymonino e Aldo Rossi / Maria Manuel Carrilho 

Diabinho Dias de Sousa ; Prof. responsável Luís Soares Carneiro. - Porto : Faup, 2012 - Pág 107 (PMI.402)

115 | Galeria de distribuição | Fotografia da autora

116 | Galeria de contacto do edifício com o jardim | Fotografia da autora
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o «(...) funcionalismo ou naturalismo tecnológico. Rossi reivindica à arquitectura a 

primazia da imagem sobre qualquer sistema normativo (...)» 125. A ideia de que a 

arquitectura deveria ser mais funcional do que bela é uma ideia colocada aqui em 

causa por Rossi ao manter o ritmo das janelas como havia pensado, assim como 

defendendo que a forma e a função não possuem qualquer tipo de relação.” 126

O acesso do exterior do complexo ao edifício é feito através de uma rua no interior 

do complexo de Aymonino, localizada a Nascente do edifício de Aldo Rossi. Essa 

pode ter sido uma das principais razões para o arquitecto aumentar a profundidade 

das lâminas a Nascente na cota de acesso, permitindo um maior resguardo da base 

do edifício em relação ao fluxo automóvel. Pelo contrario, diminuiu a dimensão 
das lâminas a Oeste, permitindo uma relação directa entre a base do edifício e o 

verde localizado a Poente. [117] Essa relação das lâminas com o jardim, são uma das 

marcantes características do edifício, que fica particularizado por um jogo de luz e 
sombra proporcionado pelo contacto do sol com a sucessão da colunata.  

“O Gallaratese assenta em lâminas de betão que configuram uma rua coberta, um 
pórtico, de carácter eminentemente contemplativo sem função determinada. Mas 

este pórtico monumental está mais próximo dos baldios da periferia do que da 

cidade ou da fábrica.” 127

O edifício apresenta no nível térreo, a meio do seu comprimento, uma mudança 

da cota do terreno, surgindo uma escada [118] que resolve o acesso entre o nível 

inferior e o superior, onde se localizam dois dos cinco núcleos de acesso vertical. 

Como forma de marcar essa mudança da linha de terra, o arquitecto projectou 

quatro colunas com o diâmetro de 1,80 m, que proporcionam uma quebra no jogo 

de sombras das lâminas com 0,20 x 1m. 

125 _ CONFORTI, Claudia. Il Gallaratese di Aymonino e Rossi, Roma, Officina Edizione, 1981, p. 122. 
Nota de rodapé nº 212 – Em: Sousa, Maria Manuel Carrilho Diabinho Dias de - Os bairros de habitação popular 

económica em Milão : o caso do complexomonte amiata de Carlo Aymonino e Aldo Rossi / Maria Manuel Carrilho 

Diabinho Dias de Sousa ; Prof. responsável Luís Soares Carneiro. - Porto : Faup, 2012 - Pág 107 (PMI.402)

126 _ SOUSA, Maria Manuel Carrilho Diabinho Dias de - Os bairros de habitação popular económica em Milão 

: o caso do complexomonte amiata de Carlo Aymonino e Aldo Rossi / Maria Manuel Carrilho Diabinho Dias de 

Sousa ; Prof. responsável Luís Soares Carneiro. - Porto : Faup, 2012 - Pág 107 (PMI.402)

127 _ CARVALHO, Ricardo - Habitar, Pensar, Investigar, Fazer - Capítulo Habitar : da Cidade-Campo à Cidade-Di-

fusa - Pag 36 (A.P.123.41)

118 | Escada de acesso à praça superior | Fotografia da autora

117 | Quebra no edifício, para resolver o contacto com o terreno na 

praça superior | Fotografia da autora
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Para além da mudança do nível terra, existe também uma quebra no próprio edifício, 

através de uma junta de dilatação que ao ser pensada de forma inovadora, com 

a expressão de 1m de largura, divide assumidamente o edifício em dois volumes. 

O volume a Norte com 115 m de comprimento, apresenta maioritariamente três 

pisos superiores habitacionais. O volume mais pequeno a Sul, apresenta dois pisos 

habitacionais num comprimento de 65 m. No total, o edifício apresenta um piso de 

distribuição na base e três pisos habitacionais superiores, distribuidos ao longo de 

três galerias, resultando em 47 módulos habitacionais T1 ou T3. 

“O corte que corresponde às colunas coincide com a junta de dilatação; tendo 

atribuido grande importância a este aspecto técnico da construção. As quatro 

colunas que correspondem a este corte ou divisão (...) são em cimento. Neste 

ponto, todo o edifício, tanto em planta como em alçado, demonstra o momento de 

maior tensão valendo-se dos aspectos técnicos e da diferença de cota do solo.” 128

Tal como já foi evidenciado anteriormente, Aldo Rossi apresenta no seu edifício 

uma influência clássica na utilização da “loggia” com aberturas quadradas em todo 
o comprimento do edifício, como também na utilização de quatro pilares cilíndricos 

a anunciar o local de uma imponente escadaria. 

Mas essas características, não foram exclusivas do edifício Gallaratese, estando 

presentes ao longo de diversas obras ou projectos. 

Antes de projectar o edifício Gallaratese, Aldo Rossi já havia explorado essas 

características num dos seus primeiros projectos, onde desenhou um “cubo” [119] 

para o Concurso do Monumento da Resistência em 1962, em Cuneo; ou no 

projecto para a Praça do Município e fonte monumental em 1965, Milão; [120] ou 

ainda no desenho da planta do Concurso para um complexo residencial em San 

Rocco, em 1966. [121]

O primeiro, caracterizou-se por um cubo de 12 m de largura, onde num dos lados 

surge apenas uma escadaria até ao espaço ou praça interior. Na segunda obra 

exemplificada, da praça e fonte do município, não só está presente novamente uma 
escadaria de acesso, como também surge um elemento triangular apoiado numa 

coluna cilíndrica.  Por fim, o terceiro projecto em San Rocco é marcado por uma 
planta totalmente geométrica, assente no desenho de quadrados.

128 _ FERLENGA, Alberto - Aldo Rossi : tutte le opere / a cura di Alberto Ferlenga. -  2ª ed. - Milano : Electa, 

2000 – pág 46 e 47 (M.13.11)

Citação original: “Il taglio che corrisponde alle colonne coincide con il giunto di dilatazione; ho attribuito una grande 

importanza a questo aspetto tecnico della costruzione. Le quattro colonne che corrispondono a questo taglio o 

spacco hanno un diametro di 1,80 m pari alla misura dei casseri metallici. I quattro cilindri, o colonne, sono in ce-

mento. In questo punto tutto l’edificio, sia in pianta che in alzato, presenta il momento di maggior tensione valendosi 
degli aspetti tecnici e della differenza di quota del suolo.” [trad. da autora]

119 | Concurso do Monumento da Resistência em 

1962, em Cuneo - Aldo Rossi

120 | Praça do Município e Fonte monumental, 1965, 

Milão - Aldo Rossi

121 | Concurso para um complexo residencial em 

San Rocco, 1966 - Aldo Rossi
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O edifício Gallaratese, para além das características arquitectónicas já evidenciadas,  

representa um dos seus primeiros projectos a ser contruído, entre 1969 e 1970.

É interessante analisar que as características presentes nos seus primeiros projectos, 

e inclusivé no edifício Gallaratese, foram também utilizadas em obras posteriores. 

O Cemitério de São Cataldo, [122 e 123] construído entre 1971 e 1978 em 

Modena, representa as suas ideias, sendo talvez a sua principal obra. Nesse projecto 

são evidentes mais uma vez a utilização de escadarias e a presença de uma base 

em pórtico, que se dilui nos níveis superiores através de um alçado totalmente 

regular de vãos quadrangulares. O edifício por si só, apresenta uma base quadrada, 

resultando num volume cúbico. Para além da representação dos ideais Rossianos, 

este edifício foi inovador no seu conceito, de resolução de um cemitério num 

volume, como se de um edifício habitacional se tratasse.

123 | Edifício de Sacrário dos Mortos - Cemitério de São Cataldo, Modena - Aldo Rossi

122 | Desenho do projecto do Cemitério de São Cataldo, Modena 

- Aldo Rossi
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SOCIAL 

“A casa é indissociável da cidade enquanto fenómeno civilizacional. É na cidade que 

se contrapõem o elemento colectivo e o privado, a sociedade e o indivíduo, o valor 

racional do desenho e os valores do lugar (o locus). Embora a habitação construída 

nos tecidos urbanos, partindo da terminologia utilizada por Aldo Rossi (1931-1997) 

na obra «A Arquitectura da Cidade» 129 não corresponda a um Elemento Primário, 

é inegável que a arquitectura doméstica constrói a cidade ao longo dos séculos 

e define a sua identidade, ou melhor, as várias identidades que estruturam uma 
cidade.” 130

De facto, a habitação é um dos temas mais discutidos e explorados na arquitectura, 

não só por ser a base de estabilidade da vida de cada um, individualmente, 

mas também como meio de ligação social entre vizinhos e até mesmo com o 

desconhecido.  

Apesar da habitação ser toda de contribuição social, foi através dos bairros e 

complexos habitacionais de baixo custo e direccionado para uma população com 

menor capacidade económica que o conceito de social se evidenciou. Uma das 

principais representações da habitação social na história da arquitectura foram os 

siedlungen. Aldo Rossi, sofreu diferentes e variadas influências no desenvolvimento 
do projecto Gallaratese, desde o racionalismo italiano, ao modernismo corbusiano, 

até aos siedlungen germânicos. 

“Para a construção deste bairro, os arquitectos inspiraram-se nas experiências alemãs 

do Siedlungen, que pretendiam construir bairros que fossem simultaneamente 

microcidades, inseridos na expansão moderna da mesma. Bottoni aplicou neste 

bairro esses mesmos princípios, projectanto casas que não se relacionavam com a 

malha viária existente, mas sim com uma nova, construída aquando do bairro.” 131

129 _ ROSSI, Aldo - La Arquitectura de la Ciudad [1966]. Gustavo Gilli, Barcelona, 1971. 

Citação original: “A divisão da cidade entre esfera pública e esfera privada, elementos primários e zona residencial, 

foi várias vezes assinalada, mas nunca teve a importância de primeiro plano que merece.” pp. 61-62 [trad. do autor]

Nota de rodapé nº4 Em: Carvalho, Ricardo - Habitar, Pensar, Investigar, Fazer - Capítulo Habitar : da Cidade-Campo 

à Cidade-Difusa - Pág 23  (A.P.123.41)

130 _ CARVALHO, Ricardo - Habitar, Pensar, Investigar, Fazer - Capítulo Habitar : da Cidade-Campo à Cidade-Di-

fusa - Pág 23  (A.P.123.41)

131 _ SOUSA, Maria Manuel Carrilho Diabinho Dias de - Os bairros de habitação popular económica em Milão 

: o caso do complexomonte amiata de Carlo Aymonino e Aldo Rossi / Maria Manuel Carrilho Diabinho Dias de 

Sousa ; Prof. responsável Luís Soares Carneiro. - Porto : Faup, 2012 - Pág 35 (PMI.402)
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De facto a influência dos siedlungen foi essencial na construção da ideia de cidade 
jardim horizontal, que influenciou o conceito de complexo habitacional. Mas essa 
ideia foi também a base da ideologia da cidade jardim vertical, explorada por Le 

Corbusier nas suas Unidades de Habitação. Como tal, tanto a ideia de siedlung 

como de Unidade habitacional corbusiana, influenciaram no desenvolvimento do 
Complexo Monte Amiata.

“O sistema de validação universal de Aldo Rossi revelou-se de identificação fácil e 
reprodutível ao nível da forma, precisamente porque retoma uma arquitectura que 

nunca abdicou de elementos de uma tradição histórica. Contudo Rossi não trabalha 

com uma tradição mas com várias, e com um forte pendor antagónico entre elas.

(…) O projecto do conjunto habitacional Gallaratese, construído em Milão, consiste 

precisamente, na monumentalização do fragmento num tecido de cidade difusa. 

Ou seja, a monumentalização do siedlung, do tipo habitacional procurado pelas 

vanguardas históricas para resolver a contradição cidade-campo, agora colocado 

como possibiliade de acção numa periferia, já sem ambicionar espelhar uma cultura 

de classe. É a arquitectura a propôr uma possibilidade operativa na transição da 

cidade-campo para a cidade-difusa. Josep Quetglas (1946-) afirma «voltemos ao 
momento heróico das vanguardas: as siedlungen radicais» .” 132

O complexo Monte Amiata onde se insere o edifício Gallaratese de Aldo Rossi 

tem uma forte influência do racionalismo das siedlungen, na busca de um ambiente 
social de micro-cidade dentro da cidade. A proposta de construção de um novo 

tecido urbano sobreposto ao tecido urbano existente é semelhante ao conceito 

de cidade-jardim, imposto nas siedlungen. O complexo Monte Amiata consiste num 

equilibrio entre o edificado e o espaço verde, criando um ambiente propício ao 
contacto social, próprio do ser humano e da cidade em que este se insere.

O próprio Aldo Rossi evidenciou numa afirmação a sua admiração pela arquitectura 
desses bairros alemães: 

“Devo dizer que relativamente à arquitectura moderna sempre tive uma atitude 

ambíngua, contra a minha vontade; estudei-a profundamente, sobretudo na relação 

com a cidade e, neste sentido, recentemente, ao ver os grandes bairros operários 

em Berlim, sobretudo Berlin-Britz, ou em Frankfurt, senti uma grande admiração 

pela construção destas novas cidades.” 133

132 _ CARVALHO, Ricardo - Habitar, Pensar, Investigar, Fazer - Capítulo Habitar : da Cidade-Campo à Cidade-Di-

fusa - Pág 36  (A.P.123.41)

133 _ ROSSI, Aldo - Autobiografía científica / Aldo Rossi ; trad. Juan José Lahuerta. -  2ª ed. - Barcelona : Gustavo 
Gili, 1998 - Pág 114 (A.40.172.2)

124 | Vida social relacionada com o edifício - Parque Infantil 
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A ideologia de micro-cidade dentro da cidade, está também presente, mas de 

forma diferente, tanto na Unidade de Habitação de Marselha, como no Robin 

Hood Gardens. Enquanto que Aldo Rossi pensava na micro-cidade num complexo 

composto por diferentes edifícios, Le Corbusier, projectava uma cidade vertical, 

onde a diversidade programática se sobrepunha. O exemplo do Robin Hood 

Gardens, apresenta um meio termo entre as duas propostas, ao construir uma 

densidade habitacional vertical semelhante à densidade de construção da Unidade, 

mas inserido num quarteirão delimitado por vedações, e onde está presente um 

outro edifício, dos mesmos arquitectos. 

O edifício Gallaratese, apesar de não optar pela densidade vertical, está inserido 

num complexo, onde também é evidente a vontade de autonomizar a vida social e 

habitacional, relativamente à envolvente e seus serviços.

“Para Aldo Rossi era necessário criar condições espaciais de vida em comum, com 

ideais presentes nas tipologias de habitação plurifamiliares e que se refletissem 
no tipo de bairro que é o complexo Monte Amiata. Por conseguinte, optou pela 

tipologia em galeria, pois considerava que esta era uma ‘estrada elevada’ afirmando 
que a galeria «(...) significa um estilo de vida impregnado de factos quotidianos, de 
intimidade doméstica e de relações pessoais diversificadas» 134. 

Tal como acontecia no edifício Robin Hood Gardens, a galeria foi pensada por 

Aldo Rossi como a base da sociabilidade do edifício. A galeria para além de ser 

uma distribuição funcional, é um meio de encontro entre os habitantes. É evidente 

a utilização da ideologia dos Smithson de “street-in-the-air”, por Aldo Rossi, não 

só pela sua utilização mas também pela decisão de colocar janelas do interior 

das habitações viradas para a galeria. Esta atitude não só cria um maior contacto 

interior-exterior, como dá um ritmo de vãos à própria galeria, asemelhando-a de 

uma rua da cidade e sua sucessão de janelas e vivências. 

Para além da galeria, outro dos elementos de caracterização social do edifício é a 

base totalmente liberta através da utilização do conceito de pilotis, mas num formato 

de lâminas. Esta é uma das principais ideologias de Le Corbusier, incorporada nos 

cinco pontos da nova arquitectura, e imortalizada nas suas Unidades de Habitação.  

A opção tomada na utilização de lâminas mais próximas entre si, em vez de pilares, 

acentuou o limite da base do edifício, tornando-o numa verdadeira “loggia” ou 

galeria coberta. O contacto com a Natureza tornou-se também mais ritmado, 

criando um jogo de sombras bastante marcante na imagem do edifício.  

134 _ NESBITT, Kate (Org.). Uma nova agenda para a arquitectura, 2ª Ed., São Paulo, Cosac Naify, 2006, p.38

Nota de rodapé nº 188 Em: Sousa, Maria Manuel Carrilho Diabinho Dias de - Os bairros de habitação popular 

económica em Milão : o caso do complexomonte amiata de Carlo Aymonino e Aldo Rossi / Maria Manuel Carrilho 

Diabinho Dias de Sousa ; Prof. responsável Luís Soares Carneiro. - Porto : Faup, 2012 - Pág 94 (PMI.402)

125 | Relação do edifício com o espaço verde | Fotografia da autora
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O edifício Gallaratese, pertence a um complexo edificacional. Essa diferenciação 
volumétrica proporciona uma variedade de espaços vazios que relacionam os 

diferentes edifícios. [126] Os espaços vazios, como as praças triangulares desenhadas 

por Carlo Aymonino, foram projectados como momentos de rótula ou de pausa 

entre os volumes. Foram nesses espaços que surgiram programas como um teatro, 

uma zona comercial ou simplesmente espaços de percurso entre diferentes lugares 

do complexo. Toda esta versatilidade espacial aproxima o complexo do conceito 

de cidade. 

A valorização dos espaços comuns e públicos no interior do complexo foi evidente 

desde início, devido à alteração da quantidade volumétrica de habitação e serviços, 

proposta e construída. 

“(...) o valor da volumetria máxima a utilizar eram 169000 m3, onde 163000 m3 

seriam para habitação e 6000 m3 para lojas mas, no entanto, na solução final estes 
valores não foram respeitados, pois dos 169000 m3, 159000 m3 foram destinados 

à habitação e 10000 m3 para lojas.” 135

Sendo o complexo Monte Amiata um projecto urbanístico inserido numa rede 

viária abrangente, a vontade de criar um ambiente de cidade dentro do próprio 

complexo, gerou espaços de ligação que permitiram o acesso à totalidade do 

terreno. O complexo era inicialmente totalmente acessível, tendo sido mais tarde 

delimitado por gradeamento, acedendo-se apenas por dois grandes portões, 

interligados por um grande eixo viário que faz a ligação automóvel entre o exterior 

e o interior do complexo. Este grande eixo, divide o terreno em duas praças 

triangulares, uma a Nascente e outra a Poente,  surgindo entre elas, uma praça mais 

pequena e a uma cota mais baixa, posicionada no topo Sul do eixo viário, onde se 

localiza uma das entradas no complexo. Esta praça intermédia serve de rótula entre 

os espaços envolventes, e pelo seu posicionamento intermediário, foram localizadas 

aí inúmeras lojas e escritórios. 

O anfiteatro localiza-se na praça triangular a Nascente, surgindo uma passagem 
inferior às suas bancadas, entre essa praça e a praça de serviços. É evidente a 

vontade arquitectónica de criar diferenciações espaciais, sendo as praças os núcleos 

base de toda a distribuição e contacto social. 

“nas praças confluem e das praças irradiam (...) os percursos pedonais, que 
desenham o ideograma genético do complexo”. 136

135 _ CONFORTI, Claudia. II Gallaratese di Aymonino e Rossi, Roma, Officina Edizione, 1981, pp.25-26
Nota de rodapé nº 142 - Em: Sousa, Maria Manuel Carrilho Diabinho Dias de - Os bairros de habitação popular 

económica em Milão : o caso do complexomonte amiata de Carlo Aymonino e Aldo Rossi / Maria Manuel Carrilho 

Diabinho Dias de Sousa ; Prof. responsável Luís Soares Carneiro. - Porto : Faup, 2012 - Pág 73 (PMI.402)

136 _ AYMONINO, Carlo - Em: CONFORTI, Claudia. Il Gallaratese di Aymonino e Rossi, Roma, Officina Edizione, 
1981, p. 65. Nota de rodapé nº 201 - Em: Sousa, Maria Manuel Carrilho Diabinho Dias de - Os bairros de habitação 

popular económica em Milão : o caso do complexomonte amiata de Carlo Aymonino e Aldo Rossi / Maria Manuel 

Carrilho Diabinho Dias de Sousa ; Prof. responsável Luís Soares Carneiro. - Porto : Faup, 2012 - Pág 97 (PMI.402)

126 | Distribuição dos espaços públicos e dos edifícios
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EVOLUTIVO

O edifício Gallaratese foi uma encomenda de habitação de custos controlados, 

direcionada a pessoas com dificuldades económicas. Como tal, os módulos 
habitacionais, de tipologia T1 e T3, tinham um enfoque de uso familiar. 

Essa ligeira diferenciação tipológica permitia alguma flexibilidade. sendo uma mais 
direccionada a casais ou indivíduos que apenas necessitavam de um quarto e outra 

que possibilitava um ligeiro crescimento nessas famílias, podendo ter 2 ou 3 filhos. 
Porém, apesar dessa definição tipológica. os módulos apresentam ligeiras variações 
de organização e de área ao longo do edifício.

Todos os módulos estão integrados no edifício, respeitando a modulação estrutural 

de pilares com 0,20 m de largura e um espaçamento entre si de 3,40m. Como tal, 

cada módulo define-se ao longo da fachada através dessa modulação. Em relação à 
profundidade dos módulos, mantém-se equivalente em todos, devido à definição da 
galeria com 1,85 m de largura, resultando numa profundidade de cada fogo de 9,55 m.

  

A tipologia T1 [127] caracteriza-se por apresentar apenas duas modulações de 

3,40m na fachada Poente, resultando numa dimensão de 7m x 9,55 m e numa área 

de aproximadamente 66 m2. 

Esta tipologia organiza-se através de uma entrada no módulo a partir da galeria 

na fachada Nascente do edifício. Essa entrada realiza-se através de um hall que se 

prolonga até ao núcleo da habitação, distribuindo para um lado a zona privada com 

um quarto e uma casa-de-banho, e para o outro a zona mais social, sala e cozinha. 

O quarto e a sala localizam-se na fachada poente, enquanto que a cozinha e o 

Wc se posicionam junto à galeria. Privilegiam-se assim, os principais espaços da 

habitação com maior luminosidade e protecção do ruído vindo de Nascente, onde 

se encontra a rua de acesso automóvel ao edifício. 

A varanda é ainda um elemento fundamental no contacto interior-exterior da 

habitação, localizando-se pontualmente ao longo da fachada Poente do edifício. 

Esta, não só cria um espaço exterior privado a cada habitação, como também 

filtra a intensidade do Sol para o interior do módulo. Sendo o clima italiano 
caracteristicamente mediterrâneo, com uma forte presença solar ao longo de todo 

o ano e principalmente nos meses mais quentes, é essencial pensar espaços de 

ventilação e de contacto exterior, dentro do próprio edifício.  A varanda no caso da 

tipologia T1 localiza-se na continuidade do espaço destinado ao quarto. 

Esta tipologia T1 apresenta três sub-tipologias. Duas delas são simétricas, alterando 

apenas o posicionamento do lado privado com o social. E uma terceira sub-tipologia 

caracterizada pela existência de duas varandas num único módulo T1, no quarto e 

na sala, permitindo um maior contacto entre o interior e o exterior. 

A tipologia T3 apresenta duas organizações diferenciadas. Uma  T3A [128] com três 

módulos de 3,40m na fachada Poente, apresentando uma dimensão de 14,20x9,55m, 

e uma área de aproximadamente 121 m2. E outra  T3B  [129] com quatro módulos 

127 | Módulo T1 | Desenho da autora
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de 3,40m na fachada Poente, apresentando uma dimensão de 10,60 x 9,55m, 

resultando numa área de aproximadamente 101m2. Esta diferenciação resulta da 

necessidade de encaixar os acessos verticais, num módulo. Ao localizar a caixa de 

acessos no interior do edifício, sem contacto de fachada, permite um aumento de 

um módulo de 3,40 x 5,60m à tipologia base T3 com três modulações de 3,40m. 

Este aumento permitiu que alguns módulos T3 disfrutassem de uma sala com área 

duplicada. 

As distribuições interiores caracterizaram-se pelo mesmo critério do módulo T1, 

localizando a entrada no meio da habitação, dividindo-a em duas partes distintas, 

uma privada com quartos e outra mais social de sala e cozinha. No caso do módulo 

T3A, a sala e a cozinha ocupam um módulo de 3,40m x 9,55m e os três quartos e o 

Wc ocupam os outros dois módulos. A entrada localiza-se neste caso descentrada, 

e na continuidade da sala, com a cozinha na sua lateral e distribuindo para um 

corredor de distribuição interior. Dois dos três quartos localizam-se na fachada 

poente, enquanto que o terceiro quarto, com uma área menor, consiste num 

espaço interior, com luminosidade vinda de uma janela direcionada para a galeria 

de acesso a Nascente. No caso do módulo T3A, a varanda localiza-se sempre no 

módulo de 3,40m central.

A distribuição do módulo T3B  é igual ao módulo T3A, acrescentando-lhe apenas 

um módulo de 3,40m adjacente à sala, aumentando-a para uma dimensão de 

7 x 5,60m, com a varanda. Dentro da categoria T3B existem três sub-tipologias, 

simétricas entre si, diferenciando-se apenas no posicionamento das varandas. 

Ambas as sub-tipologias apresentam sempre duas varandas em quatro módulos 

de 3,40m. Numa localizam-se nos dois módulos centrais e noutra localizam-se nos 

dois módulos de topo, resultando sempre numa varanda na sala e outra num dos 

quartos. O terceiro quarto, localiza-se na fachada Nascente, direccionado para a 

galeria de acesso. 

Esta opção de um quarto em contacto com a galeria, tornou-o ambíguo e versátil 

na sua funcionalidade, podendo ser um escritório, uma segunda sala ou quarto. O 

contacto com a galeria permite uma relação directa com o exterior, quase como 

se fosse numa rua. Essa flexibilidade programática na tipologia maior permitia um 
conceito evolutivo na habitação, podendo o mesmo espaço albergar diferentes 

funções, fosse devido ao aumento do número de filhos, ou por simples alterações 
do quotidiano. 

Ao longo da vida, os ritmos e necessidades de cada indivíduo vão se alterando, e 

sendo a casa o reflexo dessas rotinas, é importante que os espaços permitam a sua  
apropriação através de ligeiros ajustes organizacionais. 

128 | Módulo T3A | Desenho da autora

129 | Módulo T3B | Desenho da autora
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2.4 FONTAINHAS
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O LUGAR

O lugar é essencial ao projecto não só no primeiro contacto físico mas ao longo de 

toda a concepção arquitectónica. 

“O projecto forma parte da história do lugar e formando parte dele, reescreve-o.” 137

O projecto desenvolve-se na cidade do Porto, numa zona histórica denominada 

‘Fontainhas’. Esta cidade, com 207 673 habitantes, é a segunda mais importante 

do País e localiza-se no Norte de Portugal. Caracterizando-se pela sua localização 

litoral, tanto na linha de mar como na linha do rio. A presença do Rio Douro é uma 

das principais características geográficas da cidade, essencialmente na zona histórica. 
O clima é temperado, tipicamente mediterrânico, apresentando verões quentes e 

invernos rigorosos. O vento norte é uma das características do clima da cidade.

A zona das Fontainhas pertence às freguesias do Bonfim e da Sé, sendo que esta 
última se integrou recentemente na União das Freguesias de Cedofeita, Santo 

Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória. 

É uma zona de morfologia bastante irregular, prevalecendo uma encosta com 56 

metros de discrepância entre a cota alta – Alameda das Fontainhas – e a cota baixa 

– marginal do Rio Douro. A Alameda é um autêntico miradouro na plenitude da 

expressão, sendo um dos locais da cidade com mais bela paisagem. O confronto 

entre Natureza e Construído cria uma variedade de cores, num jogo de verde e 

laranja, das típicas coberturas em telha. Para além da encosta de cidade, é o Rio 

Douro que caracteriza este território, sendo visíveis neste lugar, quatro das seis 

pontes que ligam a margem do Porto à cidade de Vila Nova de Gaia. 

O terreno proposto envolve apenas a zona das Fontainhas entre a ponte D. Luis 

I e a ponte do Infante.  Apresenta uma orientação solar, Norte Sul, no sentido de 

menor comprimento da enconsta. A sul do terreno está localizado o Rio Douro 

e a Norte, o viaduto de acesso automóvel. A Poente, a encosta é delimitada pelo 

Bairro dos Guindais e a Nascente pelo bairro das Carquejeiras, rematado pela 

linha íngreme da Calçada das Carquejeiras - antigamente conhecida por Calçada da 

Corticeira. Há no entanto distinções, sendo que o bairro dos Guindais se encontra 

num estado de melhor conservação. De facto no lado Nascente, pode-se observar 

uma enorme degradação das construções, apresentando ruínas de habitações 

clandestinas. Consiste numa ilha de geografia irregular, aproximando-se à imagem 
de uma favela. A falta de condições de salubridade, foi sempre um problema, devido 

137 _ SANTOS, Sofia Margarida Passos dos - EHL Campus, international architecture students workshop : reflexão 
sobre a experiência criativa / Sofia Margarida Passos dos Santos ; prof. responsável José Manuel Soares. - Porto : 
FAUP, 2013. - 173 p.. - Ano lectivo 2012/2013 - Pág 15 (P.M.I.561)

130 | Limite do terreno - Fontainhas, Porto

131 | Imagem aérea do terreno - Fontainhas, Porto
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à clandestinidade da grande parte das construções. e à escassez de espaço livre. 

“É-me difícil comparar-me com os meus contemporâneos porque cada vez me 

apercebo mais da diferença de lugar e de tempo. Foi esta a minha primeira intuição 

da cidade análoga, que se desenvolveu como teoria. Creio que o lugar e o tempo 

sejam a primeira condição da arquitectura e, portanto, a mais difícil.”  138

O tempo e o lugar são de facto factores determinantes no desenvolvimento de 

qualquer projecto, e como tal é necessário compreender que todos os edifícios 

analisados nesta prova foram pensados e construídos em lugares e épocas diferentes.

Quanto ao lugar, tanto a Unidade de Habitação de Marselha, o Robin Hood Gardens, e 

o Gallaratese, encontram-se todos em terrenos praticamente horizontais, enquanto 

que o projecto nas Fontainhas é fortemente condicionado pelas características 

físicas do lugar em que se implanta. Uma escarpa íngreme, num contexto urbano 

denso e caracterizado por casas e ilhas, de pequena escala. [132 e 133]

Apesar da grande influência de Le Corbusier no desenvolvimento do projecto, em 
que se optou por densificar todas as funções, num único volume, tal como acontece 
na Unidade de Habitação, é evidente a influência do lugar, na sua concepção. 
Um lugar vai construindo a sua identidade ao longo do tempo, com diversas 

e diferentes intervenções. O arquitecto tem que analisar e projectar a solução, 

respeitando o existente, mas nunca perdendo a capacidade crítica e a percepção 

de que uma cidade se constrói com fragmentos e o seu projecto faz parte dessa 

orgânica urbana. 

“Ligar coisas desiguais é um problema essencial, porque a cidade actual é na realidade 

um conjunto de fragmentos muito diversos, não é forçosamente contínua mas sim 

bastante mais complexa; o problema é formar um todo, com ruínas, edifícios de 

épocas diferentes, fragmentos… Tentar fazer dessas partes um todo.” 139

“aquilo que Siza retira do lugar são as oportunidades e os desafios, possibilidades 
ocultas que transforma em materiais da sua composição, com a convicção de que 

o lugar perpetua a obra no tempo.” 140

Conhecendo a cidade e seus desenvolvimentos, existiu um desejo de criar um 

ressurgimento habitacional. Devido ao grande movimento de habitantes do centro 

da cidade para as periferias, o Porto permanence na actualidade com uma grande 

quantidade de edifícios abandonados, que procuram uma nova identidade. 

138 _ ROSSI, Aldo - Autobiografia cientifica / Aldo Rossi ; trad. Juan José Lahuerta. - 2ª ed. - Barcelona : Gustavo 
Gili, 1998 - Pág 87 (A.40.172.2)

139 _ SIZA VIEIRA, Álvaro - Álvaro Siza : uma questão de medida / entrev.Dominique Machabert, Laurent Beaud-

ouin ; trad. Vera Cabrita. - Casal de Cambra : Caleidoscópio, 2009 - Pág 31 (M.p.1.66 Res)

140 _ FRAMPRTON, Kenneth – cit. 130, p.10

132 | Ilhas no terreno de Projecto 

133 | Ilhas no terreno de Projecto
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A IDEIA 
IMPLANTAÇÃO

O programa consistiu na realização de um projecto urbano, que teria um papel 

estruturante, reorganizador e ordenador desta área. O objectivo seria pensar o 

sítio através do desenvolvimento de funções diversas: Um pequeno Equipamento 

Cultural local, Residência de Estudantes, Habitação Colectiva e Comércio.

Dada a dimensão do terreno, com Área aproximada de 29000 m2, iniciou-se o 

projecto com uma abordagem urbanística de implantação.

Foi nesta abordagem geral, que se questionou a relação com o lugar, as pré-

existências, a topografia, e a nova distribuição programática. Só após essas decisões 
de implantação, se partiu para um aprofundamento edificacional de um, ou vários 
objectos construídos. Por fim, abordou-se o tema do módulo habitacional. 

“Há sempre oposição e complementaridade, entre o que é natural e o que é 

construído.” 141

Perante o problema do programa e sua implantação, num terreno vertiginoso 

como a escarpa das Fontainhas, diversas questões e opções de implantação se 

consideraram. No entanto, um fascínio sobre a pedreira existente surgiu, iniciando- 

-se uma proposta de volumes perpendiculares ao terreno, na vontade de valorizar a 

própria natureza. Uma das primeiras motivações foi realçar a morfologia acentuada. 

Um jogo de volumes estreitos e verticais, iriam marcar as próprias curvas de nível, 

criando movimento no ponto de encontro entre edifício e terreno. 

A primeira proposta, [134] consistia num longo e estreito volume de galeria na 

cota da Alameda das Fontainhas que resolveria a distribuição para os volumes 

perpendiculares. Esses volumes, programados para Habitação (fosse habitação 

colectiva, social ou residência de estudantes) faziam um jogo de cheios vazios, todos 

com a mesma profundidade, à excepção de um que faria o contacto entre a cota 

alta do viaduto e a cota baixa do Rio Douro. Esse volume diferenciava-se não só 

pela dimensão mas pelo programa, de carácter público. Formalmente, apenas se 

propôs um volume, com formato circular, para estacionamento. 

141 _ SIZA VIEIRA, Álvaro - Álvaro Siza : uma questão de medida / entrev.Dominique Machabert, Laurent Beaud-

ouin ; trad. Vera Cabrita. - Casal de Cambra : Caleidoscópio, 2009 - Pág 83 (M.p.1.66 Res)137 | Quarta proposta do Projecto | Desenhos da autora

134 | Primeira proposta do Projecto | Desenhos da autora

135 | Segunda proposta do Projecto | Desenhos da autora

136 | Terceira proposta do Projecto | Desenhos da autora
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Após a transposição da ideia da bidimensionalidade da planta para a 

tridimensionalidade da maquete, evidenciou-se a falta de escala da proposta. 

Questionou-se então a quantidade de edificado proposto, reduzindo-se a área 
construída, eliminando praticamente todos os volumes, mantendo apenas a galeria, 

paralela à encosta e o volume público, perpendicular ao terreno, que faria o contacto 

entre as duas cotas da encosta. [135]

Com a presença desse elemento único perpendicular ao terreno e após bastante 

reflexão, tomou-se a opção de apenas projectar um edifício isolado, realçando a 
sua arquitectura e libertando o terreno. Esta opção também surgiu da vontade de 

projectar um edifício onde todas as variantes programáticas se conjugassem, numa 

multiplicidade de funções num único edifício como a emblemática Unidade de 

Habitação de Le Corbusier. Definido pelo sítio onde se insere, outro tema surgiria 
para além da junção de programas num único volume: a sua inserção na Natureza, 

neste caso, na encosta íngreme das Fontainhas.

Procurou-se então libertar a proposta, permanecendo um único volume. Numa 

primeira tentativa, manteve-se o volume de carácter cultural, perpendicular à 

encosta. No contacto entre a cota da Alameda das Fontainhas, com a cota da baixa 

ribeirinha, enfatizou-se a altimetria. [136] Numa segunda tentativa, optou-se por 

manter apenas o volume inicialmente “adjacente” de galeria de acesso, encostado 

ao passeio das Fontainhas. [137]

Ambas as propostas pareciam desequilibradas. Uma demasiado contida e outra 

impositiva. Foi então que despertou a hipótesse do edifício surgir ao longo da 

geografia do terreno, paralelo à pendente. Não se impondo de modo perpendicular, 
nem se encostando, numa atitude camaleónica. 

A ideia era então que o projecto não cortasse o terreno, de forma impositiva como 

as propostas anteriores, mas se interligasse com a envolvente num único gesto. 

Rematando as edificações envolventes através da sua dimensão, sem lhes tocar. 
Optou-se por direccionar o bloco pela linha de pequenas construções existentes a 

Nascente, pertencentes ao Bairro das Carquejeiras. Alinhando não só a implantação 

mas também a cércea de um único piso, acima da Alameda das Fontainhas. Quanto 

à convergência da construção com o terreno,  escolheu-se uma implantação na 

diagonal, onde esse encontro surgisse a meio da encosta. Visualmente, o volume 

apenas se eleva em altura, na linha de cércea do casario existente à beira rio, tendo-

-se a percepção de dois terços da altura real. Manteve-se o contacto com a cota do 

rio, num programa de acessos, enterrado e direccionado para a praça, que funciona 

como um filtro entre o casario à cota baixa e o edificio proposto. A altura das casas 
ribeirinhas relaciona-se com o vazio da praça. [138 e 139]

138 | Implantação do projecto | Desenhos da autora

139 | Implantação da proposta final do projecto | Desenhos da autora
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Quanto à questão da escala apropriada para cada edifício, Álvaro Siza abordou 

o assunto, exemplificando o Paço Episcopal, [140 e 141] perto da Sé, no Porto, 
afirmando que “se trata de um enorme cubo, colocado no centro de um tecido 
contínuo de pequenas casas discretas imbricadas umas nas outras. Ninguém, que 

eu saiba, considera que isso representa uma brutalidade, uma agressão, ou uma 

destruição. Claro que ele rompe com a escala, porque foi feito para isso. Não 

se compreenderia que esse edifício fosse pequeno, fragmentado, virado sobre si 

mesmo.”. 142

O Paço Episcopal é um edifício fascinante da cidade do Porto, não só pela sua 

forma cúbica, regular e pesada, mas pela sua capacidade de inserção e remate com 

o perfil da própria cidade. De facto, não é pela escala do edifício ser diferente da sua 
envolvente, que este não se insere nem se relaciona. Existem variadíssimas questões 

que o tornam inserido, desde a materialidade, à composição formal e dimensão das 

aberturas, até à própria posição no terreno e relação com os edifícios próximos.

142 _ SIZA VIEIRA, Álvaro - Álvaro Siza : uma questão de medida / entrev.Dominique Machabert, Laurent Beaud-

ouin ; trad. Vera Cabrita. - Casal de Cambra : Caleidoscópio, 2009 - Pág 87 (M.p.1.66 Res)

140 | Paço Episcopal do Porto visto de cima

141 | Paço Episcopal do Porto inserido no alçado da cidade
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OUTRAS PROPOSTAS

Apresentam-se os projectos desenvolvidos entre os 18 alunos no curso EAPA, com 

diferentes alternativas ao sítio e ao programa. 

Algumas abordagens desenvolvidas consistiram na aposta em minorizar a escala, 

fragmentando-se na construção de vários edificios, num príncipio claro de rematar 
as empenas da cidade inacabada. Esse remate poderia ser literal, encostando em 

todas as empenas presentes no terreno, ou fechar a frente do edificado, cozendo-o 
todo num conjunto volumétrico uniforme. Uma enorme vontade em fechar todas 

as descontinuidades edificacionais da cidade. 

Também surgiram projectos com gestos fortes, apostando num ou vários volumes 

perpendiculares ao terreno, quebrando a Alameda das Fontainhas. Através desses 

volumes mais impositivos, havia a procura de rematar o edificado, deixando o 
restante terreno liberto, possibilitando uma evolução futura da cidade. 

Outras abordagens optaram pelo desenvolvimento de volumes pouco impositivos, 

camuflando-os ao longo da morfologia do terreno. Assim, criava percursos que 
prolongavam a Alameda das Fontainhas até um contacto com o interior da escarpa, 

ao longo de alinhamentos pedonais que poderiam contactar com a cota ribeirinha. 

Essa atitude podia ser mais localizada num dos lados do terreno ou ocupar toda a 

frente, ligando os dois conjuntos de edifícios existentes.

Surgiram também projectos que apostaram na concentração da implantação de 

edificado na cota alta, libertando toda a encosta, consolidando a frente urbana 
existente como um remate ou limite da cidade. Essa opção, estabelecia uma 

continuidade de espaços publicos existentes. Desde a muralha, passando pelo Largo 

actor Dias e terminando na Alameda das Fontainhas, pertencente ao terreno em 

estudo. Foi também proposto em alguns projectos a criação de um parque com 

zona verde onde actualmente se encontra o viaduto, numa referência ao passeio 

das Virtudes e ao passeio das Fontainhas. 

Optando por estratégias mais, ou menos aproximadas, todas as propostas têm o 

mesmo propósito: valorizar a cidade, trabalhando a continuidade do espaço. 

Este é um terreno que está dividido em dois lados, marcados pelo conjunto 

de edificado. A Poente pelo Bairro dos Guindais e a Nascente pelo bairro das 
Carquejeiras. Inevitavelmente, as propostas optaram por unificar esses dois lados 
ou marcar a sua divisão, assumindo um vazio entre eles. 

A cidade é marcada por continuidades e quebras, sendo ambas necessárias, 

complementando-se. 
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142 | Propostas que unificam o edificado no terreno
| Desenhos da autora

143 | Propostas que dividem o edificado no terreno
| Desenhos da autora
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COLECTIVO

“Um sistema de validação universal da habitação não poderia assentar no trabalho 

sobre a forma de elementos reconhecíveis e sobre o estilo de um periodo, daí 

que arquitectos tão distintos como Alexander Klein, Le Corbusier e, mais tarde, 

Aldo Rossi, tenham procurado fixar este sistema a partir de outras premissas, mas 
sempre colocando ao centro o problema da habitação colectiva.” 143

A arquitectura teve sempre como base de investigação a habitação, e sempre tendo 

um enfoque na habitação colectiva ou volumes edificacionais densos. 

O edifício das Fontainhas localiza-se na cidade do Porto, num contexto de densidade 

urbana. A Norte localiza-se um viaduto automóvel, com um terreno abandonado 

e marcado pelo casario existente. A Nascente, estão presentes as ilhas, pousadas 

em patamares ao longo da encosta. A Poente, uma densidade de casario, dividido 

em duas zonas, uma que acompanha a rua à cota alta e outra, pousada na cota de 

água, mais baixa. 

Perante um terreno que engloba todas estas zonas, desde a cota alta até à cota 

ribeirinha, com necessidades de remate de várias empenhas e desequilíbrios 

topográficos, e ainda a necessidade de dar resposta a um programa de habitação, 
residência de estudantes e um centro cultural e social, optou-se por projectar um 

único volume. Esse volume com uma dimensão de 140m x 12m, foi colocado no 

terreno de forma a relacionar-se com a envolvente. O seu alinhamento surgiu da 

continuidade da ilha das Carquejeiras, a Nascente da encosta. No posicionamento 

do edifício optou-se também por separar o volume da Alameda das Fontainhas, 

dividindo a encosta em duas partes. 

Devido ao longo comprimento do edifício e à proximidade do mesmo com o 

terreno, optou-se por projectar um sistema de distribuição em galeria. A galeria 

é exterior, localizando-se ao longo de toda a fachada Norte, numa proximidade 

com o terreno existente. Todos os módulos se direccionam para a fachada Sul, 

disfrutando não só da luminusidade como da vista sobre o rio Douro.

Foram organizados os programas ao longo do edifício, de forma a relacionar a 

densidade programática com o terreno da encosta. Optou-se por pensar o edifício 

como uma grelha estrutural tanto em planta como em alçado, havendo uma total 

143 _ CARVALHO, Ricardo - Habitar, Pensar, Investigar, Fazer - Capítulo Habitar : da Cidade-Campo à Cidade-Di-

fusa - Pág 34  (A.P.123.41)

144 | Fotografia em alçado da frente do terreno

145 | Montagem esquemática do alçado do Projecto | Desenho da autora

146 | Continuidade da Alameda das Fontainhas, para o piso superior do projecto, totalmente acessível pelo público 

| Desenho da autora
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correspondência entre ambas. A estrutura base é de pilares ou paredes com 0,20m 

com um espaçamento de 2,5m. Essa modulação pode alongar-se nos módulos 

maiores criando vãos entre pilares de 5m, 8m e 10m. Como os módulos menores, 

apresentam uma maior densidade estrutural, optou-se por localiza-los no contacto 

directo com o terreno. Pelo contrário, os módulos de área maior, com menor 

densidade estrutural, localizam-se ao longo do topo Poente do edifício, sem tocar 

no terreno. O posicionamento do edifício a cruzar a encosta no sentido Nascente-

Poente, provoca uma intercepção com o terreno na sua base e ao longo do topo 

Nascente, que vai pousando de forma escalonada. Esta opção provoca que a nível 

de planta e de alçado, a estrutura seja mais densa nos pontos de contacto com o 

terreno e se vá espaçando e desvanecendo à medida que o edifício se alonga e 

afasta da encosta. 

Na cota superior na continuidade pedonal da Alameda das Fontainhas optou-se por 

localizar as entradas no edifício e o centro cultural no piso inferior, protegidos por 

uma pala totalmente pública. A entrada habitacional localiza-se no topo Poente do 

edifício, ao longo de uma escada que percorre toda a sua altura e ainda um elevador 

monta-cargas. No topo Nascente localiza-se uma escada de acesso, que resolve o 

contacto com os módulos da residência de estudantes. Nos dois pisos inferiores à 

Alameda das Fontainhas, adjacente ao edifício, localiza-se um estacionamento, pelo 

qual se acede directamente ao interior do edifício e ao centro cultural. É nesse ponto 

de rótula entre os dois espaços que surge uma outra caixa de acessos verticais com 

uma escada e dois elevadores, que irá realizar o contacto a meio da planta do 

edifício, entre os pisos -1 e o piso -6, de carácter social e público, a meio do volume. 

Nesse piso -1, inferior à Alameda das Fontainhas foram projectados 15 quartos de 

residência de estudantes. No piso -2 estão presentes 21 quartos de residência de 

estudantes, uma sala comum da mesma residência com pé direito duplo para o 

piso -3 e ainda sete módulos habitacionais. No piso -3 repetem-se os sete módulos 

habitacionais, o piso inferior da sala comum da residência de estudantes e apenas 

seis quartos da mesma, devido ao aumento da densidade térrea. O edifício vai 

acompanhando a morfologia do terreno, pousando apenas sobre ele, repeitando-o 

e dando-lhe continuidade. Os pisos -4 e -5 são funcionalmente iguais, apresentando 

sete módulos habitacionais cada um, e seis quartos de residência de estudantes. O 

piso -6 caracteriza-se por uma sucessão de pilares de 0,20m x 0,20m totalmente 

livre, servindo de espaço comum numa cota intermédia do edifício. 

Os pisos inferiores caracterizam-se por uma maior densidade estrutural, resultando 

em módulos de áreas menores, que para além dos quartos da residência de 

estudantes, com 2,5m de vão, acrescentam-lhes módulos com 5m em tipologia 

simples e duplex, num conceito de habitação mínima, podendo dar resposta tanto 

à continuidade das ilhas envolventes, como de novos elementos nessa sociedade 

edificacional, como ateliers de artistas, habitações jovens ou qualquer elemento que 
pretenda habitar um espaço de área menor. 

147 | Todos os pisos do edifício proposto | Desenho da autora

Piso -1

Piso -2

Piso -3

Piso -4

Piso -5

Piso -6

Piso -7

Piso -8

Piso -9

Piso -10

Piso -11 Piso -12 Piso -13
Piso -14



PROJECTO E INVESTIGAÇÃO | FONTAINHAS | 204 | 205

A arquitectura é uma arte de resolução dos problemas da sociedade através da 

reinterpretação e resposta a outras arquitecturas passadas e presentes. O projecto 

das Fontainhas tenta responder aos diferentes problemas sociais, habitacionais e 

urbanos da actualidade portuense. Conciliando o conceito colectivo do positivismo 

através da sobreposição de várias funções num único edifício, num conceito de 

máquina de habitar ; Ou dos ideais brutalistas e humanos defendidos pelo Team X, 

numa proximidade ao homem e aos materiais através da escolha do betão aparente 

e da criação de espaços sociais que permitissem um maior humanismo no interior 

da vivência do edifício; Ou ainda um racionalismo Rossiano, na opção estrutural e 

modular de pilares de 0,20m x 0,20m distanciados de forma regular entre si. 

As ilhas foram também uma influência social e colectiva do lugar que proporcionaram 
uma vontade de projectar módulos habitacionais evolutivos e flexíveis, num conceito 
participativo e comunitário. 

Voltando às influências dos três casos de estudo escolhidos nesta dissertação, todos 
eles se caracterizaram por edifícios densos que deram resposta à destruição do 

pós-guerra, deslocando as massas para a periferia, desertificando o centro das 
cidades. Percebe-se um paralelismo com a cidade do Porto, e mais precisamente 

com o terreno do projecto em questão onde se verificou um abandono do centro 
histórico da cidade, e um aumento de população em cidades periféricas. 

Ao optar por um edifício de habitação plurifamiliar, com um carácter social e 

colectivo, saliente-se que este é um fenómeno idêntico, mas agora numa tentativa 

inversa, da periferia para o centro. Um edifício de grande escala, talvez seja uma 

opção para uma mudança drástica do ambiente e vida dessa zona da cidade, que 

necessita de população. 

148 | Alçado Sul | Desenho da autora

149 | Alçado Poente | Desenho da autora
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SOCIAL

A nível social, é analisado neste projecto o problema do isolamento das bairros 

de habitação social nos dias de hoje. Conceptualmente, há uma tendência para 

projectar a habitação de carácter social, para uma determinada classe económica, 

como se de pessoas diferentes se tratasse. Acreditando que a capacidade económica 

não condena a inserção social de ninguém e apesar das suas casas terem de ser 

menores, não têm de ser piores. A construção em massa de habitação social, 

segmenta e isola determinados problemas sociais, marginalizando-os. 

Como tal, este projecto surgiu também numa vontade de questionar o funcionamento 

social dos blocos habitacionais e como experiência de mistura de classes e funções 

num único volume. É proposto um edifício com áreas habitacionais diferentes, 

para que qualquer pessoa se possa enquadrar com as suas necessidades diárias. 

Apesar do programa proposto consistir em habitação plurifamiliar, uma residência 

de estudantes e uma zona cultural, estava intrínseca a necessidade de uma análise 

dos programas já existentes no sítio. 

Uma das particularidades desta nova proposta de habitação social, introduzida no 

edifício das Fontainhas, é a sua inserção no tecido histórico da cidade, ao contrário 

do habitual em que os bairros de habitação social são construídos na periferia, 

isolando-os e desligando os seus habitantes da cidade à qual pertencem.

O terreno localiza-se numa área de ilhas históricas da cidade do Porto, bastante 

degradadas, e como tal, levantou-se a questão projectual das suas reabilitações 

ou relocalizações. Assumindo que essas estão sobrelotadas e degradadas, mesmo 

reabilitando as actuais ilhas, haveria necessidade de novas habitações para pessoas 

com dificuldades económicas. Numa proposta de nova inserção social, surgiu a ideia 
hipotética de investimento público em habitações de custos controlados, localizadas 

no edifício das Fontainhas. Esta ideia, sugere acrescentar ao programa proposto, a 

inserção de habitação social com habitação privada, num único edifício.

“Ainda que sejam inumeráveis os apóstolos das comunas, centraremo-nos aqui 

nas duas figuras – Marx e Freud – cujo trabalho intelectual tem um peso maior no 
questionamento do sujeito tradicional e de suas formas de habitar. (...) O sujeito 

marxista não se desenvolve, não toma posse de si mesmo – quer como indivíduo, 

quer como membro de uma família – senão no interior de um grupo, da classe 

social que o molda. Marx desconstrói o mito filosófico do homem dotado de 
plena individualidade e liberdade de pensamento, inserindo-o em grupos sociais, as 

classes, determinados pelas relações de produção. (...) O homem (...) é o resultado

150 | Ilha presente no terreno vista de cima

151 | Ilha em ruína presente no terreno
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do conjunto das condições materiais de produção e das relações sociais: somente 

através da luta social poderá adquirir, no decorrer dessa história cujo curso 

confunde-se com o da libertação, sua dignidade como homem livre.” 144

É importante evidenciar que a habitação social deveria perder o seu carácter 

prejurativo, numa tentativa de generalização de habitação para um Novo Social. 

Uma mistura de classes sociais num mesmo espaço ou edifício, permitindo a famílias 

e indivíduos com menor capacidade económica, uma vida melhor com maior 

estabilidade emocional, o que lhes permitiria melhorar a sua situação económica. 

Essa é a verdadeira liberdade humana, não diferenciar a capacidade individual pelo 

seu estatuto social ou económico.

Para além da pretensão social do edifício projectado, foram também influências 
importantes os ideais de Le Corbusier e os cinco pontos da nova arquitectura. A 

base liberta através da existência de pilotis e ainda a cobertura livre, permitindo 

a sua utilização com função de terraço. Estes espaços são essenciais na medida 

em que proporcionam a criação de vida social, entre os habitantes do edifício e 

possíveis visitantes. 

Estas premissas foram essenciais no desenvolvimento do projecto nas Fontainhas, 

sendo um bloco arquitectónico único numa encosta verde da cidade. Como 

princípios base da evolução do projecto esteve o entendimento exterior-exterior, 

isto é, a percepção do edifício observado à distância, integrado na globalidade da 

cidade, tendo em conta a ‘skyline’ dos edifícios envolventes, desde os mais simbólicos 

como a Torre dos Clérigos e o Paço Episcopal, até às pequenas ilhas ladeantes. Mas 

também foi importante uma percepção de menor escala, num carácter interior-

exterior, numa relação directa da obra com a envolvente mais próxima. Surgiu a 

vontade de libertar o espaço público da cobertura, estabelecendo uma continuidade 

para a Alameda das Fontainhas. A atenção na forma como o edifício pousa, ou surge 

do próprio terreno possibilitou um direccionar do ponto de observação interior 

para Sul, numa contemplação da paisagem do Rio Douro e a sucessão de pontes 

que o atravessam. 

144 _ IÑAKI, Ábalos - A boa vida : visita guiada às casas da modernidade / Iñaki Ábalos ; trad. Alícia Duarte Penna. 

- Barcelona : Gustavo Gili, 2003 - Pág. 119 (A.36.36)

152 | Alameda das Fontainhas em direcção a Nascente

153 | Alameda das Fontainhas em direcção a Poente

154 | Montagem do projecto - Continuidade da Alameda das Fontainhas no piso superior do edifício 

| Imagem realizada pela autora
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Pela impossibilidade de libertar a base do edifício numa continuidade de cidade à 

cota alta, por este se localizar numa encosta, foi referenciada, conceptualmente, a 

Unidade de Habitação de forma invertida. Isto é, localizaram-se as zonas de espaço 

público e de entrada no edifício no piso superior, na continuidade da Alameda das 

Fontainhas, tal como acontece na base da Unidade de Le Corbusier. [155] 

Para além da cobertura livre, foi proposto um centro cultural e social no piso 

inferior à Alameda, (Piso -1) que permitia o relacionamento entre o público e o 

interior do edifício; E ainda um piso (-6) totalmente livre, a meio do volume, numa 

quebra de densidade construtiva, também tendo como objectivo, proporcionar o 

contacto social e colectivo entre os habitantes do edifício. 

155 | Imagem esquemática do conceito de inversão do espaço público da Unidade de Habitação de Marselha
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EVOLUTIVO
MÓDULOS HABITACIONAIS

“O espaço construído e, em particular, a habitação enquanto reflexo do homem 
devem reflectir a pessoalização que lhe é própria e desejada. Desta forma, podemos 
ver a ruptura que se deu com o Movimento Moderno pós término dos CIAM como 

uma época que se caracteriza pela introdução de metodologias experimentalistas 

e radicais na abordagem à arquitectura.” 145     

   

O homem não deveria ser visto como uma figura abstracta, à qual responderiam 
paradigmas formais e tipológicos. Surgiram bastantes críticas ao Movimento Moderno, 

pela sua generalização humana e social,  defendendo uma adequação arquitectónica 

perante a individualidade de cada pessoa.  A arquitectura é influenciada pelo homem 
e pela evolução e desenvolvimento do mesmo. Isto é, a arquitectura deve manter 

um equilibrio entre a individualidade e a generalização, pois a mesma pessoa pode 

alterar com o tempo, a vivência de uma mesma habitação. 

“A arquitectura é o dia-a-dia” 146  

O desenho da habitação pode ser generalizado, como aconteceu com a máquina 

de habitar de Le Corbusier, que marcou o Movimento Moderno; Ou extremamente 

flexível, permitindo a imposição da individualidade humana, como defendeu por 
exemplo a arquitectura metabolista. Acredita-se que ambas as abordagens de 

concepção habitacional, se assemelham no seu carácter extremista, levando ao 

limite cada uma das ideologias. Fazem parte de uma fase da história da arquitectura, 

uma revolta de pensamentos, assumindo que responderam a um problema, no 

momento devido. O desafio que se propôs neste projecto, consistiu na tentativa de 
absorver um pouco das duas abordagens, assumindo que ambas possuem ideias e 

respostas, tentando uni-las numa proposta flexível. Proposta essa que permita ao 
homem personalizar a habitação, num contexto colectivo e generalizado. 

Desenhou-se todo o edifício com base num módulo de 46,500 m2 e 5m de vão, 

dividindo as diferentes tipologias pelo acrescento de um ou meio módulo. O módulo 

menor foi utilizado para os quartos da residência de estudantes, [156] dividindo-se 

cada módulo em 2 quartos. Esse módulo base também foi utilizado numa tipologia 

T0 de casa/atelier, que surge em formato simples [157] e duplex. [158] 

145 _ RAMOS, Joana Pereira - Experiências participativas : o papel do arquitecto do desenho das ferramentas de 

intercção / Joana Pereira Ramos ; prof. responsável António Madureira. - Porto : Faup, 2013. - 175 p.. - Ano lectivo 

2012/2013 - Pág 10/11 (PMI.578)

146 _ TÁVORA, Fernando - Citação de Fernando Távora comentada na aula de Teoria II, pelo professor Manuel 

Mendes 

158 | Módulo Duplex 

| Desenho da autora

156 | Módulo 46 m2 

| Quarto da Residência de Estudantes 

| Desenho da autora

157 | Módulo 46 m2 (T0 simples) 

| Desenho da autora
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A tipologia com 71 m2 [159] consiste num módulo e meio de vão, que se organiza 

numa distribuição base T1, podendo ser utilizada num único espaço amplo, ou atingir 

uma divisão de três espaços iguais. A tipologia base T2, com 95 m2, [160] consiste 

na duplicação do módulo base T0, sendo possivel através dos painéis amovíveis 

utilizar essa área na totalidade ou dividi-la em quatro espaços iguais. 

Uma concepção arquitectónica individualizada, como se desenvolve na habitação 

unifamiliar, torna-se insustentável, na dimensão de um edificio de habitação colectiva. 
No entanto, a habitação vertical e sobreposta, é inevitável e completamente 

necessária, não só pela inexistência de espaço terrestre para a construção exclusiva 

de habitação unifamiliar, como principalmente pela incapacidade financeira de 
todas as famílias sustentarem uma casa com uma área elevada. Assumindo então 

a necessidade do ‘apartamento’, questionou-se a forma como este é desenvolvido 

na actual sociedade.

Hoje em dia, os apartamentos apesar de terem uma área definida, são 
estereotipados pelos típicos T0,T1,T2., etc. Este conceito é à partida limitativo no 

seu uso, obrigando o utilizador a uma habitação com um determinado número 

de quartos, ou compartimentos. Propõe-se neste projecto, que a quantidade de 

compartimentos possa ser alterada pelo habitante, conforme a sua necessidade, 

ao longo da evolução da sua vida. Como tal, ao longo do projecto desenvolveu-se 

um conjunto de módulos, diferenciados apenas pela sua área. Sendo que uma área 

maior tem a possibilidade de se dividir em mais espaços do que um espaço de área 

menor. Um espaço com 100m2 que hoje em dia é normalmente distribuido num 

T2, pode ser vivido como um espaço totalmente livre, mas facilmente se dividir em 

2, 3 ou até 4 espaços.  

Essa evolução da divisão dos espaços de uma habitação pode ser pensada apriori 

pelo arquitecto em diferentes layouts, e ser construída de forma estática, necessitanto 

de obra para alterar. Como também se pode optar por uma divisão habitacional 

através de painéis amovíveis, que permitam uma imediata alteração espacial. 

Divisão espacial estática e impositiva - para alterar necessita de obra

X

Divisão espacial flexível e evolutiva através de painéis amovíveis - decisão do usuário

MUDANÇA
com Necessidade de obra Painéis amovíveis
Sugerida por Arquitecto Arquitecto

Decidida por Usuário Usuário

Realizada por Operário de obra Usuário

Tempo Demorado Instantâneo

Qualidade espacial Boa Boa

Qualidade isolamento Boa Média

159 | Módulo 71m2 (base T1) | Desenho da autora

160 | Módulo 95 m2 (base T2) | Desenho da autora
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Surgiu o confronto entre a utilização de painéis amovíveis; Ou o fornecimento por 

parte do arquitecto, de variadas distribuições do mesmo espaço, onde o utilizador 

teria que escolher e construir no momento da aquisição da habitação. Ambas são 

válidas, mas apesar de ser possível um mesmo espaço dividir-se de diferentes e 

variadas formas, construir ou destruir uma parede implica sempre uma obra. Essa 

versatilidade espacial apresenta uma dificuldade no momento constructivo. Como 
tal, optou-se neste projecto, por uma habitação evolutiva e versátil na criação dos 

espaços, onde os painéis embutidos nas paredes divisórias das zonas de serviço 

permitem a qualquer momento criar ou libertar espaços na mesma área.  As salas e 

quartos localizam-se no contacto directo com a fachada Sul, encontrando sempre 

no seu limite uma varanda com 1,60m de profundidade que faz o contacto interior-

exterior. As zonas mais privadas de wc e cozinha localizam-se no núcleo do módulo, 

directamente em contacto com a galeria de distribuição. A entrada é feita por um 

hall que distribui para a sala e cozinha e só depois o quarto no topo oposto. 

“Na construção começou-se a fabricar a peça em série; a partir de novas necessidades 

económicas. (...) Enquanto que a história da arquitectura evolui lentamente através 

dos séculos, sobre modalidades de estruturas e decoração, em cinquenta anos, o 

ferro e o cimento contribuíram com aquisições que são o índice de um grande 

poder de construção e de uma arquitectura cujo código foi transtornado. Se nos 

colocamos em face do passado, veremos que os ‘estilos”’ não existem mais para 

nós, que um estilo de época foi elaborado; houve revolução.” 147

Olhando para a história da humanidade, tem-se a sensação que 50 anos não são 

suficientes para realizar uma mudança. Pode-se pensar que a mudança de hábitos 
e ideais habitacionais que Le Corbusier, Aldo Rossi, os Smithson’s e muitos outros, 

questionaram e acabaram por influenciar, podem ainda não estar concluídos. O 
tema da habitação em série é completamente atual e tem ainda espaço para 

mudanças ou novos conceitos. 

147 _ LE CORBUSIER - Por uma arquitectura / Le Corbusier ; trad. Ubirajara Rebouças. -  6 ª ed. - São Paulo : 

Perspectiva, 2009 (A.40.120.9) - Pág 189

161 | Planta do Módulo - tipo (T1) | Desenho da autora

162 | Corte pelo Módulo - tipo (T1) | Desenho da autora
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INFLUÊNCIAS

Todos os arquitectos sofrem influências ao longo da sua vida. Sejam influências 
arquitectónicas, ou simplesmente vivências do dia-a-dia, que directa ou 

indirectamente marcam a vida de cada um. 

O lugar e a memória são elementos fundamentais na procura de uma ideia, 

tornando cada ideia única devido ao seu contexto físico e temporal. 

Aldo Rossi teve influência nesta Dissertação pelo conhecimento adquirido da sua 
obra e pela atenção dada à memória como instrumento de trabalho.

Inevitavelmente, as opções tomadas ao longo deste trabalho sofreram influência da 
memória e vivência pessoal da autora. 

Assumindo então as influências adoptadas neste projecto, pretende-se com este 
texto, evidenciar quais as atitudes que mais marcaram no desenvolvimento do 

projecto. Optou-se por colocar as plantas dos três casos de estudo e do projecto 

desenvolvido à mesma escala gráfica de forma a haver uma comparação directa 
entre as suas dimensões. 

Através dessa comparação da dimensão da planta e distribuição tipológica, sem 

qualquer referência ao lugar onde se inserem, é evidente um ponto comum 

entre todos: a extensão longitudinal. Essa extensão do edifício ao longo do seu 

comprimento, independentemente da altura de cada um, é a característica que 

requesita a utilização da galeria como elemento distribuidor. 

A galeria é um elemento arquitectónico que permite um contacto linear entre dois 

pontos, podendo ou não haver distribuição contínua ao longo desse elemento. A 

galeria num edifício habitacional também difere do seu posicionamento, podendo 

estar localizada no interior ou numa das fachadas. 

Enquanto que na Unidade de Habitação a galeria é interior, distribuindo para 

módulos habitacionais dos dois lados, nos outros três edifícios, a galeria encontra-se 

numa das fachadas, em contacto directo com o exterior, e distribuindo habitações 

para apenas um dos lados. Esta diferença faz com que a planta da Unidade de 

Marselha apresente uma largura aproximadamente duplicada em relação aos 

outros exemplos. Esse desenho, faz com que a nível de proporção, o volume da 

Unidade de Habitação de Le Corbusier, não “pareça” tão comprido relativamente 

aos outros projectos. 

163 | Plantas de todos os edifícios à mesma escala | Desenho da autora

Unidade de Habitação de Marselha Robin Hood Gardens

Gallaratese Fontainhas
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Relativamente aos acessos verticais que resolvem o acesso à galeria, tanto na Unidade 

de Habitação de Marselha, como no Robin Hood Gardens, como no projecto nas 

Fontainhas, optou-se por colocar uma média de três acessos, localizados nos dois 

topos do edifício e um numa zona mais central. No entanto, o edifício Gallaratese 

difere dos restantes, ao apresentar cinco caixas de acessos verticais, distanciadas 

igualmente entre si. Essa opção, deve-se à menor dimensão vertical do edifício, 

que ao apresentar apenas três pisos, apresenta um acesso vertical mais imediato, 

assemelhando-se a uma tipologia de acesso directo. 

Quanto ao alçado, todos apresentam uma característica comum: a repetição. No 

entanto, essa repetição ao ser, ou não, quebrada, cria variações no desenho de cada 

um. 

Na Unidade de Marselha, Le Corbusier teve uma base modular bastante impositiva 

apoiada na sua unidade de medida do “modulor”, apostando numa total abertura 

dos vãos de cada módulo para o exterior. Essa opção permitiu que os alçados 

do edifício evidenciassem não só a estrutura, como a distribuição das diferentes 

funções, tendo-se a percepção do início e do fim de cada espaço interior. 

No Robin Hood Gardens, a atitude ideológica de aproximação do edifício a uma 

escala mais humana, fez com que os vãos interiores fossem ritmados de forma igual 

ao longo de todo o edifício, diminuindo os vãos para uma sensação de abertura 

controlada para o ponto de vista humano. 

No edifício Gallaratese, existe também uma ritmatização dos elementos de 

abertura, mas de forma ainda mais controlada, através do desenho geométrico de 

vãos quadrados. Mesmo quando se trata da galeria ou de varandas exteriores, o 

desenho dos vãos consiste em quadrados, tornando o espaço totalmente regrado 

e ritmado. Esse desenho clássico de Aldo Rossi, apoiou-se num retorno à escala 

familiar, contrariando a ideologia moderna de grande dimensão de um edifício. 

No projecto das Fontainhas optou-se por utilizar um pouco de cada um dos edifícios 

referência. Foi adoptado um desenho estrutural da fachada, sendo perceptíveis as 

lages e pilares de todo o volume. No alçado Sul, desenhou-se um recuo constante 

do plano de vidro em relação ao limite do edifício, proporcionando um espaço 

exterior a cada uma das funções interiores. No alçado de topo, a poente localiza-

se um elemento de acesso vertical que resvolve o contacto entre a cota alta e 

baixa do terreno. Sendo esse um elemento de contacto entre duas praças, optou-

se por um desenho de alçado onde a sua presença fosse evidente do exterior. 

Relativamente ao alçado Norte, onde se localiza a galeria, optou-se por um desenho 

mais horizontal, de forma a evidenciar a presença da mesma. 

É perceptível através do exterior as variações de espaços públicos ou habitacionais, 

ao longo do edifício, tal como acontece na Unidade de Marselha. No entanto, a 

opção de diferentes módulos tornou o edifício e os seus alçados mais variados, 

164 | Alçado da Unidade de Habitação de Marselha

165 | Alçado do Robin Hood Gardens, Londres

166 | Alçado do Gallaratese, Milão 

167 | Alçado do Projecto nas Fontainhas, Porto | Imagem realizada pela autora
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não generalizando a dimensão humana, mas aproximando cada dimensão interior a 

uma determinada função. Essa opção de variação do vão perante o espaço interior 

apoia-se no ideal de aproximação humana defendido pelos Smithson. Por fim, a 
técnica de repetição contínua e regular utilizada por Aldo Rossi, foi adoptada no 

desenho da fachada recuada, do próprio caixilho, que inevitavelmente cria uma 

modulação totalmente regular e repetida ao longo da totalidade do edifício. 

De facto, essa ideologia pública e social presente no interior do edifício, foi uma das 

principais influências da Unidade de Habitação de Marselha. Pareceu importante, 
que num local da cidade do Porto, onde a vida social e comunitária das ilhas tem 

uma forte presença, se continuasse esse conceito social e público para o interior 

do edifício. O edifício deveria ser não só variado a nível de dimensão dos módulos 

habitacionais, permitindo uma variedade de pessoas e propósitos, como também 

proporcionar a existência de espaços sociais e de convívio diário e cultural. 

Estando a cidade do Porto, na actualidade a ser “engolida” pelo investimento 

turístico, é importante que sejam pensadas soluções habitacionais no centro da 

cidade. Uma cidade vive dos seus habitantes. 

Álvaro Siza, numa recente entrevista sobre a relação do arquitecto e da cidade 

afirmou: 

“O turismo, sim senhor, é óptimo para a cidade, e óptimo para toda a gente, 

inclusive para os turistas, mas não pode constituir objectivo único, sob pena de 

passado algum tempo, nem turisticamente ser interessante.” 148 

148 _ SIZA VIEIRA, Álvaro - entrevista em: www.revistapunkto.com/2016/09/o-arquitecto-e-cidade-entrevista-al-

varo_20.html
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III _ CONSIDERAÇÕES FINAIS
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A ideia inicial da dissertação surgiu da vontade de desenvolver o tema da habitação. 

A Habitação é a base da arquitectura, acompanhando a necessidade do homem 

em criar um abrigo de sobrevivência, desde a sua existência. Todos os arquitectos 

desenvolvem investigações ou experimentações na área da habitação. 

No entanto, a Habitação e a arquitectura são infinitamente exploráveis, tendo 
que se ir definindo um caminho de exploração. Como tal, surgiu a vontade de 
desenvolver três temas que despertavam curiosidade na habitação. 

O tema do colectivo, que englobasse o carácter da habitação vertical e em massa. 

O tema do social, que explorasse não só a habitação social mas também o carácter 

e conceito social presentes em alguns projectos. E por fim o Evolutivo, como tema 
de exploração da habitação com um carácter de evolução no tempo e no espaço, 

através da presença da flexibilidade e liberdade de sua produção. 
Enquanto se defenia o caminho e se desenvolvia alguma investigação temática 

através da exploração de diversos e diferentes livros, o projecto foi surgindo e 

consolidando. Realizar um único volume com todo o programa incluído no mesmo, 

tornou-se o elo de ligação de todos os temas pensados e investigados. Um único 

edifício que englobasse o carácter colectivo de distribuição vertical e horizontal em 

galeria, que se relacionasse com a envolvente e a forte presença de ilhas através da 

criação de espaços de contacto social dentro do edifício e em relação constante 

com o exterior da cidade. E por fim o desenvolvimento do módulo habitacional, 
explorando a liberdade de áreas e organizações funcionais. 

“A forma criada pelo homem é prolongamento dele – com as suas qualidades e 

com os seus defeitos”. 149 

Com a definição dos temas a desenvolver e após a pesquisa de variados casos 
de estudo possíveis e válidos, foi o momento de sintetizar e limitar o campo de 

investigação. 

A Unidade de Habitação de Marselha e Le Corbusier foi um dos casos de estudo, 

não só pelo que representou na história da arquitectura, mas por ser a base de 

investigação do conceito multifuncional num único bloco habitacional, também 

explorado no projecto das Fontainhas. 

Optou-se que os três casos de estudo se inserissem no continente europeu num 

contexto de pós guerra. Para além disso, todos os edifícios deveriam representar 

ou inserirem-se numa densidade habitacional e volumétrica. 

149 _ TÁVORA, Fernando - Da organização do espaço / Fernando Távora ; pref. Nuno Portas. -  3ª ed. - Porto : 

Faup Publicações, 1996 – pág 73
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“Antes de arquitecto, o arquitecto é homem, e homem que utiliza a sua profissão 
como um instrumento em benefício dos outros homens, da sociedade a que 

pertence.

Porque é homem e porque a sua acção não é fatalmente determinada, ele deve 

procurar criar aquelas formas que melhor serviço possam prestar quer à sociedade 

quer ao seu semelhante, e para tal a sua acção implicará, para além do drama da 

escolha, um sentido, um alvo, um desejo permanente de servir. (...) 

Para ele porém, projectar, planear, desenhar, devem significar apenas encontrar a 
forma justa, a forma correcta, a forma que realiza com eficiência a beleza a síntese 
entre o necessário e o possível, tendo em atenção que essa forma vai ter uma vida, 

vai constituir circunstância.

Sendo assim, projectar, planear, desenhar, não deverão traduzir-se para o arquitecto 

na criação de formas vazias de sentido, impostas por capricho da moda ou por 

capricho de qualquer outra natureza. As formas que ele criará deverão resultar, 

antes, de um equilíbrio sábio entre a sua visão pessoal e a circunstância que o 

envolve e para tanto deverá ele conhecê-la intensamente, tão intensamente que 

conhecer e ser se confundem.” 150 

150 _ TÁVORA, Fernando - Da organização do espaço / Fernando Távora ; pref. Nuno Portas. -  3ª ed. - Porto : 

Faup Publicações, 1996 – pág 74

Numa sequência cronológica, surgiu o Robin Hood Gardens, dos Smithson, em 

Londres, que representa a arquitectura de um bloco denso, mas contrariamente 

à Unidade de Marselha, apenas de habitação social. A habitação social representa 

a incapacidade económica e a dificuldade de inserção social, e como tal a sua 
massificação e isolamento da restante cidade e sociedade, exponenciam os 
problemas que aí se vão criando. É um exemplo interessante a nível arquitectónico, 

mas com falhas a nível social, talvez pela falta de desenvolvimento urbano na sua 

envolvente ou simplesmente pelo desinteresse político e económico da sociedade 

londrina. 

Por fim, optou-se por explorar o Gallaratese, de Aldo Rossi. Um edifício com 
uma escala menor a nível de densidade vertical, numa aproximação à tradição 

habitacional mais contida maioritariamente desenvolvida tanto em Itália como 

em Portugal. Cronologicamente foi posterior aos dois casos de estudo anteriores, 

representando uma fase da história europeia de Pós-Modernismo, num retorno ao 

racionalismo e aos ideiais clássicos. Para além disso, este edifício diferenciava-se dos 

anteriores, por se inserir num projecto de um complexo urbano estruturado.

Estes três edifícios assemelham-se. Provocam a construção de uma cidade 

independente e isolada da verdadeira cidade onde se inserem. Em Marselha, a 

cidade vertical, criando todos os elementos necessários de subsistência num único 

volume. No Robin Hood Gardens, cria-se um perímetro fechado, construindo um 

ambiente salúbre num núcleo de uma zona industrial. O Gallaratese consistiu na 

construção de um complexo nos arredores de Milão, criando uma microcidade. 

Um edifício pode ser uma junção de diferentes funções, mas mantendo sempre a 

relação com o exterior da cidade. Essas variadas funções devem servir como um 

meio de cativação do público exterior a essa microcidade vertical ou horizontal. A 

diversidade humana e relacional é a chave para o equilíbrio social e da sociedade. 

O isolamento exponencia a diferença e a diferença cria o ódio que conduz ao 

rompimento da sociedade de liberdade e igualdade.
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