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RESUMO
O papel que as revoluções tiveram na evolução da arquitetura
moderna foi tremendo, bem patente no impacto que a crise social resultante
da Primeira Guerra Mundial teve na organização dos espaços e habitações. Os
conflitos históricos e as transformações na sociedade que daí derivaram foram
a alavanca para o nascimento de novos conceitos aplicados até aos dias de hoje.
As transformações sociais espelharam-se, inequivocamente, na
organização do espaço, surgindo visões inovadoras que pretendiam dar resposta
às necessidades e carências agravadas pelos acontecimentos históricos.
As políticas de acesso à habitação definidas no pós-guerra e a
reação das administrações governamentais foram merecedoras de uma análise
meticulosa. A reorganização das sociedades mais fustigadas pelos conflitos
resultou num planeamento prático, direcionado às classes mais baixas, na sua
maioria trabalhadores fabris, que dava primazia ao direito à habitação.
Paralelamente, com o desenvolvimento de novos modelos de
industrialização, a arquitetura e a construção aplicaram os princípios de eficiência
e uso racional do espaço e dos recursos. Filosofias de produção como o Taylorismo
eram transpostas para as habitações, sendo a cozinha um dos exemplos mais
elucidativos deste fenómeno.
A integração da mulher no mundo do trabalho e a necessidade
de repensar o paradigma familiar trazem transformações profundas na figura
feminina, cuja perceção foi sofrendo alterações com a convulsão social e a difusão
da ideologia socialista, impulsionadora das correntes feministas que cresciam em
toda a Europa.
Esta investigação procura abordar as nuances entre dois modelos
distintos – cozinha coletiva e cozinha individual –, duas perspetivas diferenciadas
que, não sendo abordagens paradoxais ou conflituantes, procuravam o mesmo
fim: contribuir para a emancipação da mulher e aliviar a sua carga doméstica.

Palavras-chave: habitação social, espaço mínimo, cozinha coletiva, cozinha
individual, mulher.

ABSTRACT
Revolutions across time have played a tremendous role in the
evolution of modern architecture, clearly visible in the impact that the social crisis
following the First World War had on the organization of spaces and dwellings.
The historical conflicts and the transformations in society that resulted from this
were the levers for the birth of new concepts applied until today.
Social transformations were unequivocally reflected in the
organization of space, lifting innovative visions that intended to respond to the
needs and shortages worsened by historical events.
Social housing policies established during the post-war period and
governmental administrations’ reaction were worthy of meticulous analysis. The
reorganization of the societies most affected by the conflicts resulted in practical
planning aiming at lower classes, mostly factory workers, giving priority to their
housing rights.
Simultaneously, along with the development of new industrialization
models, both architecture and construction started to apply principles of efficiency
and wise use of space and resources. Production philosophies, such as Taylorism,
were implemented in house planning, with the kitchen being one of the most
enlightening examples of this event.
The integration of women in the professional universe and the need
to rethink family paradigms, brought a profound transformation over the female
figure, which perception suffered several changes along with the social outbreak
and the growth of socialist ideologies, the driving forces behind the feminist
currents that were emerging throughout Europe.
This research seeks to address the nuances between two distinct
models - collective and individual kitchen -, two different perspectives that, while
not paradoxical or conflicting approaches, sought the same end: to contribute to
women’s emancipation and to relieve their domestic burden.

Keywords: social housing, minimum space, collective kitchen, individual kitchen,
woman.
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INTRODUÇÃO
Vivi toda a minha vida num bairro de habitação social. Entre o vizinho
que barafustava quando a equipa de futebol perdia, a farinha que tinha de ir pedir
à casa ao lado porque a minha mãe se tinha esquecido de comprar, a carrinha
dos gelados que tocava bairro fora nas noites de verão, ou as brincadeiras de rua
que eu, os meus irmãos e outros tantos miúdos que ali viviam, inventávamos,
até os meus pais nos chamarem da janela, posso dizer que cresci inserida numa
comunidade bastante familiar, feliz, onde não me faltou nada.
Última de cinco filhos numa família de sete, a cozinha sempre foi o
espaço de reunião, e a matriarca nunca estava de fora. Com mais ou com menos
vontade, a minha mãe passava grande parte do seu tempo na cozinha e nas lidas
da casa, que cedo percebi não constituírem tarefa fácil.
À medida que fui crescendo, e assim que o interesse pela arquitetura
surgiu, apercebi-me que o desenho do espaço de uma casa, por pequena ou grande
que seja, influencia decisivamente a qualidade de vida de quem lá reside. Cabeme, agora, com esta dissertação e como futura arquiteta, entender melhor de que
maneira posso exercer a minha profissão, a fim de contribuir na busca do ideal
de habitação, e como o desenho do espaço, neste caso, o espaço da cozinha, pode
melhorar o quotidiano daqueles para quem ele se destina.
*
O início do século XX ficou marcado por alterações estruturais
na reforma habitacional que implicaram uma mudança no modo de vida da
população. Na redefinição das prioridades sociais, prevaleceu a assunção de que
as classes trabalhadoras deveriam ser protegidas no seu direito à habitação e
dignidade, gerando-se uma nova visão na sociedade da época. As condições das
camadas proletárias eram, agora, relevadas, também com o intuito de amenizar as
significativas assimetrias sociais que se verificavam.
Foi também um período em que, pela primeira vez, se legislavam
normas laborais e se legalizava o direito à associação de classe. Estas mudanças
despoletaram o sentimento revolucionário das massas trabalhadoras e culminaram
com a proliferação do socialismo por toda a Europa, que, gradualmente, foi
experimentando um clima de reivindicação social, até então, desconhecido.
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As administrações governamentais procuraram acompanhar as
novas e mais desafiantes exigências populares, começando-se a desenhar uma
reforma das políticas habitacionais. Ao mesmo tempo, estas alterações reformistas
permitiram que novos estudos e experiências arquitetónicas fossem aplicados,
de diversas maneiras, por todo o continente europeu, de maneira a responder às
demandas de uma circunstância emergencial.
Assim, os complexos habitacionais construídos no período pósguerra – com enfase nas cidades de Viena, Moscovo e Frankfurt, constituíram-se
como elementos fundamentais na crescente propagação da arquitetura moderna.
O conceito de habitação social inspirou modelos inovadores na década de 1920
e consolidou-se como uma resposta efetiva aos problemas relacionados com a
moradia.
Simultaneamente, a mulher moderna, que começa a ocupar um lugar
mais destacado na sociedade, protestava para que os seus direitos e liberdades lhe
fossem reconhecidos. “O lugar da mulher é em casa” é uma afirmação que, durante
muito tempo, foi normalizada e, infelizmente, é algo que nos dias de hoje ainda é
replicado pelas vozes menos instruídas.
Com foco no papel que os arquitetos modernos do século XX tiveram
na conceção de diferentes tipos de habitação e as transformações que ocorreram
no espaço doméstico, nomeadamente a cozinha, este trabalho pretende interpretar
os efeitos que os movimentos pela emancipação da mulher tiveram na redefinição
do espaço da casa, a sua aplicação e os seus resultados e críticas.
É exatamente neste contexto que surge o tema desta dissertação.
Numa época em que a propriedade, o lucro e os interesses financeiros eram
privilegiados em detrimento dos direitos civis e da justiça social, é pertinente que
se continue a aprofundar o impacto que as maiores revoluções mundiais tiveram
na contemporaneidade, no direito à habitação, à liberdade, ao trabalho e à própria
dignidade humana.
A cidade tornou-se, assim, um meio com que a humanidade
reconstruiu o mundo, redesenhando-se a si mesmo, em busca de um rumo coletivo,
nem sempre claro ou facilmente identificável, para onde caminhou enquanto
comunidade. Numa conjugação entre a organização do espaço e a dinâmica social
e comunitária sustentaram-se os alicerces que ligaram a arquitetura e a cidade,
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num vínculo complexo que acompanhou a evolução da história da sociedade
moderna do século XX.
Segundo esta cronologia de acontecimentos, a estrutura da presente
dissertação desenvolve-se em três partes:
A parte I elabora uma síntese geral do panorama político e social
europeu no período desde a Revolução Industrial e as suas consequências até
ao final da Primeira Guerra Mundial e da Revolução Russa, terminando com as
transformações sociais que estas despoletaram no continente e a procura pela
resposta à questão habitacional.
A parte II desenvolve os primeiros movimentos feministas do início
do século XX e os seus contributos rumo à revolução doméstica e à emancipação
da mulher. Com base em três países distintos – Áustria, Rússia e Alemanha –,
é feita, em cada um deles, uma contextualização artística e académica, sendo
referidas a Wagnerschule, a Vkhutemas e a Bauhaus, respetivamente, seguidas
pelas novas diretrizes de reforma habitacional e de acesso à moradia, onde a classe
trabalhadora é o foco principal.
Ao longo do desenvolvimento dos países acima referidos, são
inseridos dois conceitos que alteravam, distintamente, o ideal da cozinha, mas
ao mesmo tempo, procuravam atingir o mesmo propósito. De um lado a cozinha
coletiva em edifícios de habitação comunitária e, paralelamente, um modelo de
cozinha individual racionalizada, que, ao contrário da típica cozinha burguesa do
século XIX, reduzia o esforço e simplificava o trabalho da mulher na sua utilização.
O corpo da dissertação termina com a parte III, onde é reunido um
conjunto de reflexões, juntamente com críticas formadas em torno dos conceitos
de cozinha estudados.
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PARTE I
GUERRA E REVOLUÇÃO: A CRISE SOCIAL DO INÍCIO DO SÉCULO XX E A
EMERGÊNCIA DE UM MUNDO MODERNO

“A indústria, fonte de todo o mal e de todo o bem, torna-se a verdadeira
protagonista da transformação da cidade.” (Rossi, 2001, p. 247).
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1. Trabalhadoras mulheres numa fábrica durante a Revolução Industrial.
2. Jovens crianças na indústria durante a Revolução Industrial.
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1 REVOLUÇÃO INDUSTRIAL
Antes da maquinofatura e de toda a introdução das máquinas,
a indústria encontrava-se na própria habitação do trabalhador. O tecelão, o
agricultor ou o sapateiro eram apenas camponeses, arrendatários ou até donos de
uma pequena propriedade. Situavam-se, ainda assim, “num escalão social acima do
moderno operário” e a “sua situação material era bem superior à de seus sucessores”,
como afirma Friedrich Engels1 no seu livro A situação da classe trabalhadora em
Inglaterra. A Revolução Industrial veio transformar radicalmente a vivência desta
classe de trabalhadores, tornando-os, outrora autónomos, em autênticas máquinas
de trabalho (Engels, 2010, p. 47).
Toda a Europa começa a assistir a um extraordinário crescimento do
volume da produção. A produção artesanal é substituída pela maquinofatura e pela
produção em massa. As fábricas, focadas no aperfeiçoamento da produtividade e
no aumento dos lucros da classe burguesa, concentram centenas de trabalhadores
que cada vez mais procuram sair dos arredores e deslocar-se para os centros
urbanos à procura de melhores salários.
Gradualmente, a classe de tecelões e agricultores foi desaparecendo e
os conhecimentos técnicos do seu trabalho artesanal eram agora completamente
inúteis na indústria. O funcionamento da maquinaria produzia autonomamente
e já não exigia um grande processo de aprendizagem pela parte da mão-de-obra
como era, outrora, requerido na manufatura. Ao abrir-se uma oportunidade para
alargar o espectro da classe operária – antes circunscrita apenas a trabalhadores
de género masculino – e tendo sempre em vista de fazer crescer os proveitos
financeiros, os empresários passaram a aumentar a contratação de mulheres e
crianças, com horários de trabalho iguais ou piores aos dos homens (Wolfgang,
1977, p. 14).
Surge, assim, um novo modelo urbano, onde a fábrica funcionava
como o núcleo, que era complementado por um conjunto de equipamentos

1

Friedrich Engels foi um teórico, político e filósofo revolucionário alemão. Escreve A Situação da Classe Trabalhadora em Inglat-

erra após uma temporada a observar a miséria e as condições precárias dos trabalhadores das indústrias. Em parceria com Karl Marx,
desenvolve o socialismo científico (mais conhecido como marxismo) em oposição ao socialismo utópico que lhes antecedia. Engels
baseava-se na análise da realidade económica, da evolução histórica e do capitalismo. Estudou o sistema capitalista e a luta das classes
entre a burguesia e o proletariado e defendia uma sociedade igualitária e sem classes.
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3. Vista do interior de um apartamento no Meyer’s Hof por volta de 1900.
4. Manfred Paul. Quintais de Berlim. Nordeste de Berlim (1979-1990).
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que servissem de apoio às necessidades desta classe. Uma vez que uma grande
indústria empregava um significativo número de operários, surgia a necessidade
de os alojar em comunidade. Com esta conjuntura, as indústrias deslocavam-se
para fora do centro da cidade, e criava-se uma vila onde a população se instalava.
Assim que a oferta já não correspondia à procura que existia, os salários baixavam
e novas indústrias surgiam. Rapidamente, a vila transformava-se numa pequena
cidade, fenómeno este que acarretava vantagens: novas estradas, novas ferrovias
e novos canais. Quanto mais aumentava oferta, mais baixos ficavam os preços
do mercado. A indústria crescia a uma velocidade extraordinária, e, num curto
espaço de tempo, a pequena vila tornava-se uma grande cidade (Engels, 2010, p.
64-65).
Consequentemente, com este aumento da população nas cidades,
o crescimento económico aumentava drasticamente e a procura pelas melhores
condições que a cidade oferecia levou ao êxodo rural, à súbita concentração da
população nesses centros industriais e, por sua vez, à urgência em construir novas
habitações sociais que albergassem toda esta recente classe social que vivia agora
apenas do seu salário e já não tinha posse de qualquer propriedade própria: o
proletariado (Azevedo, 2016, p. 40; Engels, 2010, p. 48).
Porém, devido à sua incapacidade de atender às necessidades
desta massa operária, estas habitações não respeitavam as condições mínimas
de salubridade. Eram construídas para albergar o máximo de pessoas possível,
no mínimo espaço, pondo de parte questões (sociais) indispensáveis como
a ventilação, a luminosidade, o tratamento de lixo e as instalações sanitárias
(Azevedo, 2016, p. 41).
Apesar da melhoria do padrão de vida nas primeiras décadas da
Revolução Industrial, a densa concentração populacional continuava a exigir mais
habitação, melhores salários e acesso a bons serviços de saúde, que não se verificou
suficiente, uma vez que, as condições habitacionais eram péssimas, o cansaço das
longas horas de trabalho era muito, a alimentação era pobre e inadequada, e as
epidemias aumentavam cada vez mais.
Em A situação da classe trabalhadora na Inglaterra, o autor faz um
exaustivo estudo sobre a situação da classe operária. A sua amostra é o Império
Britânico, o único onde conseguiria encontrar as bases para o seu estudo na sua
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5. Pátio das casas "Back-to-back" (1883).
6. Vista aérea do bairro Ancoats em Manchester durante a Revolução Industrial.
7. Gustave Doré. Over London – by Rail. Gravura para o álbum London: A Pilgrimage (1872), onde é produzido um relato da miséria em
Londres em meados da era vitoriana.
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forma plena. Uma vez que Inglaterra foi o primeiro país a entrar na Revolução
Industrial e em tudo o que isso acarreta, Engels considerou que o conhecimento
das condições do proletariado seriam indispensáveis para o pensamento socialista
Alemão, e que este deveria ter conhecimento de todos os fatos e ser capaz de tomar
as medidas necessárias para criar uma base para um novo sistema social e evitar
que os resultados extremos alcançados em Inglaterra se reproduzissem no seu
território (Engels, 2010, p. 42).
Para isso, passou vinte e um meses em Inglaterra, onde observou e
examinou as precárias condições das habitações da classe operária, e as relatou
detalhadamente no seu livro: os bairros localizavam-se maioritariamente nas
zonas mais feias da cidade, “uma longa fila de construções de tijolos” dispostos
irregularmente. As casas tinham um ou dois andares com três ou quatro divisões,
e algumas com porões também habitados. As melhores casas tinham o nome de
cottages e dispunham de uma cozinha. Segundo a descrição do autor, “as ruas não
são planas nem calçadas, são sujas, tomadas por detritos vegetais e animais, sem
esgotos ou canais de escoamento, cheias de charcos estagnados e fétidos”. A ventilação
era insuficiente e, tendo em conta a quantidade de pessoas que habitavam naqueles
pequenos espaços, “é fácil imaginar a qualidade do ar que se respira nessas zonas
operárias” (Engels, 2010, p. 70).
Engels (2010) cita ainda um artigo do The Artizan2 sobre a situação
das mesmas:
“(...) labirintos intermináveis de becos e de wynds onde desembocam a cada
passo pátios e vielas formados por velhas e altíssimas casas, degradadas,
mal arejadas e sem água. Essas casas, literalmente, transbordam de
moradores: abrigam três ou quatro famílias, talvez vinte pessoas, por
andar. Em alguns casos, o andar é alugado como dormitório, de forma que
quinze ou vinte pessoas estão amontoadas – não se pode dizer abrigadas –
num único quarto.” (p. 81).

São abordadas várias cidades de Inglaterra, entre elas, Manchester - o
coração da Revolução Industrial - onde viviam cerca de 20 ou 30 mil habitantes,

2

The Artizan foi a única revista mensal que abordou as artes operativas e construtivas na Grã-Bretanha. É constituída por 29 volumes

publicados entre 1843 e 1871, e o seu objetivo foi fornecer informações práticas relativas aos vários ramos das artes, de modo a registar
as melhorias e investigar todas as novas tendências do público no que diz respeito ao universo artístico e científico.
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8. O impacto da revolução industrial no meio ambiente e na saúda da população.
9. População masculina na maquinofatura.
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cercados de imundice, falta de salubridade e higiene, em edifícios abandonados
pelos seus primeiros moradores e agora reabitados pela massa operária que
a indústria trouxe para a cidade. Edifícios cujas condições não serviriam nem
para animais abrigavam agora, miseravelmente, o operariado como se fossem
habitações dignas de um ser humano. Em cada pequeno espaço livre construíase uma casa, quantas mais casas, mais altos eram os preços da terra e das rendas,
e quanto mais dinheiro os proprietários possuíam, mais casas construíam sem
qualquer preocupação com aqueles que lá iam viver, mas apenas com o objetivo
de obter o máximo lucro possível.
A indústria, principal causa das péssimas condições de vida da
massa operária, permitiu assim que estes “estábulos” fossem arrendados a
preços exorbitantes e consumiu a saúde dos que lá viviam. Ela subsistiu, única e
exclusivamente, com a miséria e a servidão desses pobres proletários.
“(...) por pior que seja um casebre, há sempre um pobre que não pode pagar
outro menos ruim.” (Engels, 2010, p. 96).
17

Na primeira metade do século XIX, a Grã-Bretanha dominava
a produção mundial do carvão, do ferro, aço e do algodão, mas, no que toca à
energia a vapor, dominava apenas 1/3 da produção mundial. Os Estados Unidos,
seus maiores rivais, seguidos pela França, a Alemanha e a Bélgica, começavam a
mostrar os seus rápidos avanços na indústria, fazendo notar-se cada vez mais o
declínio da vantagem britânica em meados de 1880. Na década de 90, a “oficina
mecânica do mundo” é ultrapassada pela Alemanha e pelos Estados Unidos na
produção do aço – principal material da industrialização – e passou a integrar
um grupo de potências mundiais, deixando de ser a líder da produção industrial
(Hobsbawn, 2000, p. 124).
Com a ascensão da indústria fabril, a Europa entrou numa segunda
fase da Revolução Industrial, caracterizada pela inovação tecnológica do fabrico
industrial. A maquinaria passou a ser movida a energia elétrica e exigia uma
mão-de-obra mais qualificada, uma vez que o grau de complexidade era também
maior. No final do século XIX, com a introdução do Taylorismo e, mais tarde, do
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10. Vista aérea das típicas Mietskasernen em Berlim.

GUERRA E REVOLUÇÃO: A CRISE SOCIAL DO INÍCIO DO SÉCULO XX E A EMERGÊNCIA DE UM MUNDO MODERNO

Fordismo3, a fabricação dos produtos mecanizou-se e o processo de montagem
foi economizado. Foi adotado, então, um sistema que permitisse ao operário
produzir em maior quantidade num espaço de tempo mais curto, desempenhando,
repetidamente, somente uma única função. Com a mecanização do seu trabalho,
os operários já não necessitavam de tanta qualificação e viram os seus salários
reduzirem. Como consequência, os capitalistas viram os custos da sua produção a
diminuir e os lucros a aumentar cada vez mais. Hobsbawn (2000) conclui que, “é
a essa evolução – parte técnica, parte organização – que chamamos de ‘produção em
massa’, e que, quando a aplicação do trabalho humano ao processo real de produção
é reduzida ao ponto de imperceptibilidade, damos o nome de ‘automação’.” (p. 162).

2 ALEMANHA E AS MIETSKASERNEN
"Britains, the pioneer, found it more profitable to invest her surpluses
abroad than to modernise her home environment and production. This
meant that the élan of 20th-century industrialism did not emerge in
Britain. It emerged in a newer industrial nation like Germany, which,
wishing to penetrate into new overseas markets traditionally preserved
by the older maritime powers, systematically studied the products of her
competitors, and by typological selection and re-design helped to forge the
machine aesthetic of the 20th century." (Chipnik, 1969, como citado em
Frampton, 1980, p. 109).

Depois da Grã-Bretanha, e apesar de tardia, a industrialização
alemã sofreu um rápido avanço graças ao alto grau de instrução da sua classe
trabalhadora. A entrada direta na “Segunda Revolução Industrial” inseriu-a na
competição com os seus países vizinhos. (Lima, 2009). mas, tal como acontecera
com os seus antecessores, o país sofreu com as graves consequências, estando entre
elas, o rápido crescimento populacional e a concentração massiva da população
3

Associados à Revolução Industrial que se desenvolvia um pouco por toda a Europa, estavam os conceitos Taylorismo e Fordismo.

Indissociáveis, estas filosofias, concebidas por duas mentes norte-americanas, foram-se disseminando pelo “Velho Continente”, importadas pelas principais potências europeias. O Taylorismo apresentava-se como um modelo de económico que se caracteriza pela
eficiência operacional nos meios de produção. Criado pelo norte-americano Frederick Taylor, entre o final do século XIX e o início do
século XX, valorizava a tarefa per si, defendendo a definição rigorosa da função e privilegiando uma administração que economizava
esforços e recursos, com vista à obtenção de lucro e rentabilização eficaz da mão-de-obra. Já o Fordismo caracterizava-se como um conceito económico que incrementava os sistemas de produção em massa em contexto industrial, enfatizando a racionalização de recursos e
direcionado para o consumo em larga escala. Este modelo, que revolucionou o paradigma da indústria automóvel na primeira metade do
século XX, assentava na padronização aplicada à produção, aliada a uma aposta em inovações técnicas, tecnológicas e organizacionais.

19

11

12

11 e 12. Manfred Paul. Quintais de Berlim. Nordeste de Berlim (1979-1990).
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nos centros industriais.
Na crença de que na ciência e nas tecnologias poderiam ser
encontradas as soluções para os problemas sociais e urbanos que intensificavam
a cada dia, James Hobrecht4 desenhou um plano urbanístico para Berlim com
o objetivo de repensar a cidade e conseguir acomodar cerca de dois milhões
de habitantes na cidade. O Hobrecht-Plan, como ficou conhecido, envolvia
não só o centro urbano como também alguma área da periferia, e ainda criava
infraestruturas que tornasse possível a ligação entre ambos os polos. Propôs um
anel de edifícios do tipo residenciais que fizessem a ligação do centro histórico às
zonas suburbanas, apoiando o crescimento urbanístico tendo em consideração a
malha pré-existente.
Hobrecht planeou a delimitação de ruas e blocos sem impor qualquer
regulamentação nova aos quarteirões para além daquela já imposta pelo código
de construção da cidade, levando, por isso, a um crescimento altamente denso e,
consequentemente, a uma especulação imobiliária excessiva.
“Their courtyards were allowed to be as small as seventeen Prussian feet
(about 22 feet/6.7 meters) square, the dimension required for the turning
radius of a Berlin fire department wagon. Hobrecht had envisioned that his
plan would allow large gardens to be laid out in the centres of the blocks, but
nothing prevented these areas from beeing built out with more tenements,
which also usually lacked sewer connections.” (Mumford, 2018, p. 33).

As Mietskasernen5 surgiram, assim, dentro da delimitação desses
quarteirões, como blocos de unidades de habitação dispostas por vários andares e
com variados preços de rendas, uma vez que serviriam para albergar trabalhadores
de vários estratos sociais e com diferentes situações económicas, consoante o
status e função na hierarquia fabril. Hobrecht rejeitava o modelo da habitação
operária inglesa que separava totalmente a classe operária da burguesia, e defendia
a melhoria das Mietskasernen: mais arejamento, mais luz, pátios maiores e menos
pisos de habitação subterrâneos. (Kuck, 2010, p. 4-8).
4

James Friedrich Ludolf Hobrecht (1825-1902) foi o diretor Prussiano do planeamento urbano berlinense. Viajou por cidades como

Hamburgo, Londres e Paris em busca de entender os sistemas de esgotos do urbanismo moderno. Desenhou para Berlim um plano para
o melhor aproveitamento do solo numa área urbana projetada para 2 milhões de habitantes, que ficou conhecido como Plano Hobrecht.
Mais tarde, foi o cabecilha da construção do novo sistema de esgotos da cidade.
5

Edifícios de habitação social coletiva.
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13. Sucessão de pátios no Meyer´s Hof.
14. Alçados da fachada do edifício principal do Meyer´s Hof. (Em cima) Lado virado para a rua. (Em baixo) Lado virado para o pátio
interior.
15. Matthew Busscher. Perspetiva axionométrica do quarteirão do Meyer´s Hof.
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Apesar de ser positivamente comparado com o plano de GeorgesEugène Haussamann para a reestruturação de Paris, o plano para a cidade de
Berlim carecia, essencialmente, de uma organização geral mais objetiva e tornou-a
a maior Mietskasernenstadt6 do mundo criando mais problemas de habitação em
vez de os resolver.
Meyer’s Hof Mietskaserne (Berlim 1875)
Com o país a enfrentar o aumento do êxodo rural e da procura
por trabalho na cidade, Jacques Meyer, dono de uma fábrica de têxtil, procurou
uma solução que alojasse o máximo de pessoas possíveis no mínimo espaço e, ao
mesmo tempo, maximizasse o seu lucro através das rendas do aluguer. Em 1873,
mandou construir a Meyer’s Hof Mietskaserne.
O edifício era composto por sete blocos paralelos, separados
por pátios, cortados por eixo central de passagens abobadadas que os ligava à
rua principal. Os primeiros seis blocos continham sete pisos, sendo um deles
subterrâneo. O último bloco, na parte mais funda do lote, tinha apenas dois
pisos e funcionava como armazém, escritório para administração e balneário. Os
inquilinos podiam tomar banho sem pagar nenhum custo extra (Kuck, 2010, p. 4).
Os pátios que separavam os vários blocos tinham cerca de 400m2
cada, ao contrário da maioria dos pátios de outros edifícios que apenas cumpriam
as medidas mínimas de 5,3m por 5,3m exigidas pelas políticas de construção. Em
três deles, nomeadamente, no primeiro, terceiro e quinto, era possível encontrar
pequenos anexos com casas de banho, que serviriam às unidades de habitação
mais pobres. Na Meyer’s Hof Mietskaserne, os pátios serviam também para outras
múltiplas funcionalidades. Segundo Kurk (2010): “were their playgrounds to the
children (...) the courtyards were used for the storage of goods. And even more the
courtyards gradually developed into marketplaces of its own” (p. 18).
A fachada principal da Meyer’s Hof Mietskaserne, por sua vez, era
opulentamente decorada, como afirma Kurk (2010), relembrando exteriores de
palácios (p. 7). Tinha o objetivo de representar o bem-estar e riqueza do proprietário.
Ao contrário da fachada principal, todas as outras que se encontravam por ela
6

Cidade de habitações sociais.
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16. Destruição de Thiaucort, França, depois de um bombardeamento (1918).
17. A cidade de Verdum, França reduzida a ruínas depois de uma batalha entre tropas francesas e alemãs.
18. Uma família de refugiados olha para a sua casa em ruínas em Amiens, França (1917).
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escondidas e que circundavam os vários pátios, não tinham quaisquer adornos,
nem eram rasgadas por tamanhas janelas. Eram fachadas modestas e mostravam
a real identidade do edifício.
O edifício mandado construir por Jacques Meyer em 1873, tinha
uma estrutura flexível: apenas as paredes paralelas à fachada principal eram
estruturais, e todas as outras - as perpendiculares -, à exceção das que suportavam
as caixas de escadas, podiam ser removidas aumentando a dimensão das unidades.
Esta flexibilidade permitiu que pequenos neócios se instalassem nas unidades e se
fossem adaptando conforme as necessidades (Kurk, 2010, p. 18; 21).
Em 1929, a Meyer’s Hof Mietskaserne foi apelidada de “eine Stadt
in der Stadt”7 na revista alemã Arbeiter-Illustrierte-Zeitung (Swett, 2004, p. 55) e
finalmente demolida em 1972, depois de muitos estragos causados pela Segunda
Guerra Mundial.

3 PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL
25

No meio de um fenómeno de expansão e prosperidade, na transição
entre os séculos XIX e XX, o continente europeu suportou trinta anos de pobreza,
ruína, estagnação industrial e instabilidade política. Os anos que precederam a
Primeira Guerra Mundial ficaram caracterizados pelo processo de globalização
do continente, não só economicamente, como também cultural e politicamente.
A expansão imperialista foi a mais notável manifestação, e projetou as rivalidades
que se sentiam na Europa pelo mundo fora.
Descrever, então, de forma concisa a Primeira Grande Guerra, com
todas as causas e consequências que esta insere, não se afigura um trabalho fácil.
A guerra não começa num dia, traz consigo inúmeros antecedentes, contextos,
e episódios históricos, sendo muitas as razões que justificam os conflitos que
assolaram o território europeu. Todos os acontecimentos e tensões que levam
ao brotar de uma guerra podem durar anos, décadas ou até mesmo séculos. E
esta não foi uma guerra qualquer. Era a Guerra que deveria acabar com todas as
guerras: a Grande Guerra.

7

Uma cidade dentro de uma cidade.
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Entre 1914 e 1918, a Europa deparou-se com um conflito de uma
amplitude e dimensão que não via desde as Guerras Napoleónicas do século
anterior, e o mundo sofreu transformações radicais que vieram a confirmar um
dos cenários mais obscuros alguma vez testemunhados pela humanidade.
No final de 1918, na sequência do armistício de novembro, realizouse, então, a Conferência de Paz em 1919 onde foram assinados vários acordos,
entre eles figurava o conhecido Tratado de Versalhes, estabelecido com o
principal objetivo de responsabilizar o culpado por causar a guerra e por todos
os danos e perdas, financeiras, patrimoniais e, claro, humanas dos Aliados. As
responsabilidades repartiram-se, sendo, no entanto, consensual a identidade do
agente provocador: a Alemanha.
A dureza das punições sobre a Alemanha, “desnecessariamente
antagonizada” (Sondhaus, 2013), deixaram o país numa situação de enorme
fragilidade. A pobreza e precariedade e os termos de paz do Tratado de Versalhes
destruíram o equilíbrio político, social e económico que se sentia antes da guerra,
criando um período de elevada insegurança nas relações internacionais europeias.
Paralelamente, alimentou as doutrinas políticas alemãs assentes em ideais
nacionalistas e totalitários e supremacistas que, no decorrer das duas décadas
seguintes, se mostraram muito mais eficientes do que as propostas mais “frouxas e
convencionais” dos seus antecessores. As restantes potências europeias, que ainda
eram desafiadas pelas consequências da Primeira Grande Guerra, desejavam
nunca mais voltar a testemunhar todo o sofrimento causado pela guerra e, por
isso, canalizaram todos os seus esforços para evitar um novo conflito.

4

“TRABALHAHORES DO MUNDO, UNI-VOS!”8: O MOVIMENTO

OPERÁRIO E A REVOLUÇÃO RUSSA

No meio desta tensão social, as alterações trazidas pela Revolução
Industrial mudaram completamente o panorama social, político e económico
do mundo. Para além da tremenda situação habitacional, o aumento dos
horários de trabalho, a redução dos salários, as condições de trabalho insalubres
8

“Trabalhadores do mundo, uni-vos!” foi o mote celebrizado como um dos grandes slogans de protesto do movimento socialista, tendo

sido retirado da obra Manifesto Comunista (Manifest der Kommunistischen Partei) de Karl Marx e Friedrich Engels.
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19. População russa às vésperas da revolução.
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oferecidas não só a homens, mas também a mulheres e crianças, trouxe a todos os
trabalhadores uma consciencialização de que era necessário defender a sua classe
de modo a corrigir as desigualdades estimuladas por uma sociedade cada vez mais
capitalista. Assim, numa tentativa de se libertarem das condições por ela impostas,
não só o proletariado, mas todos os trabalhadores pobres, procuraram meios que
resolvessem este desequilíbrio. A sua situação era de tal forma precária que a
revolta se tornou não só necessária, como obrigatória. Como afirma Hobsbawm
(1981), “nada foi mais inevitável na primeira metade do século XIX do que o
aparecimento dos movimentos trabalhista e socialista, assim como a intranquilidade
revolucionária de massas”.
O movimento socialista surge, assim, como uma alternativa política
e económica ao capitalismo, uma luta permanente da classe operária que, com o
tempo, foi ficando cada vez mais organizada e corporativa. Surgem os sindicatos
e a prática das greves entre o proletariado volta a ser aplicada, “ampliada e
reformulada pelo proletariado moderno, até ser transformada em meio capaz de
abalar totalmente a sociedade existente” (Coggiola, 2010, p. 31).
A leste da Europa, num período em que o mundo conhecido até então
entrava em declínio, o Império Russo continuava sob um regime absolutista, com
uma estrutura económica e política bastante atrasada quando comparada com
as outras nações europeias. Com a sua entrada na Primeira Guerra Mundial, em
1914, a situação do país tornou-se insustentável e facilitou o sucesso da revolução
que se adivinhava.
Em outubro de 1917, os sovietes e bolcheviques liderados por Lenine,
exigiam a retirada do país da guerra e a revolução para levar o povo ao Poder,
reunindo um exército e conquistando o apoio da restante população prometendo
paz, pão e terra às massas oprimidas. O governo dos mencheviques foi derrubado,
e a vitória não significava unicamente o sucesso bolchevique na Rússia, mas
premeditava uma campanha para o sucesso bolchevique e para a revolução do
proletariado a nível mundial (Hobsbawm, 1995, p. 63).
No início dos anos 20, a economia russa estava em decadência e a
população acusava o governo de trair os ideais que os tinham levado à Revolução
de 1917 e que haviam sustentado a luta anti burguesa em prol da “democracia
dos trabalhadores” (Priestland, 2013, s.p.). A perspetiva de revolução mundial
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20. Poster de campanha do governo bolchevique com o objetivo de promover a educação dos trabalhadores.
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projetada por Lenine e pelos bolcheviques fracassou e deixou a Rússia soviética
atrasada e empobrecida em relação ao resto do continente, porém, plantou o
rastilho nos movimentos socialistas internacionais que, nos anos após a Revolução
de Outubro, gerou uma vaga de greves e manifestações em massa em toda a Europa
Central (Hobsbawm, 1995, p. 73).
“Depois da Revolução Francesa, surgiu na Europa uma Revolução Russa, e
isso mais uma vez ensinou ao mundo que mesmo o mais forte dos invasores
pode ser repelido, assim que o destino da Pátria é realmente confiado ao
povo, aos humildes, aos proletários, à gente trabalhadora.” (Pavone, 1991,
como citado em Hobsbawm, 1995, p. 61).

A luta do proletariado anti burguesia encontrou no comunismo
soviético uma alternativa à doutrina capitalista que, no seu entender, estava na
origem de todas as assimetrias sociais. Assim, a revolução bolchevique, mais do
que trazer os “ventos” de liberdade e socialismo à Rússia, ambicionou estimular
a revolução mundial do proletariado e esperou agir como um detonador para
o movimento operário que crescia nos países mais desenvolvidos do que a
Rússia, onde seria possível encontrar as condições para uma revolução socialista
proletária, condições essas que não se verificavam no território russo. O conflito
favoreceu estas condições, propagando o sentimento anti bélico pela Europa fora
e elevando o status político dos socialistas, perfil que deixou de estar segmentado
e ganhou horizontes além da classe operária.
O movimento operário trouxe à tona a questão habitacional, que
até ao final da guerra não era considerada prioridade, e inseriu-a como uma das
principais preocupações previstas pelos apoios estatais dentro da reforma social e
do planeamento urbanístico. Com uma população em carência pós-guerra, toda
a Europa sentiu-se pressionada para legislar o controlo dos arrendamentos, mas
que se tornava impossível enquanto não se alterasse também a oferta de moradias.
Em Inglaterra no século XIX criaram-se atos de controlo onde
o governo determinava uma série de restrições sobre a livre construção dos
proprietários. Esses atos deram origem ao Public Health Act em 1875 que deu
competência aos poderes locais para controlarem e determinarem padrões e
medidas de sanidade e de detalhes de planeamento urbano como a densidade
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21. Raymond Unwin. Cottages Homes for the People. Planos do Manual de Saúde de 1920 segundo as recomendações do Relatório Tudor
Walters para a habitação.
22. Raymond Unwin. Dois diagramas de estudo para o melhor desenvolvimento e exploração de um terreno com aproximadamente 4
hectares de área. A publicação de Unwin, intitulada Nothing Gained by Overcrowding (1912), permitiu que estes estudos sobre a evolução
dos padrões standard da habitação mostrassem a sua eficiência no contexto dos planos para as cidades-jardim.
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de ocupação, largura entre edifícios e de ruas, entre outros. A legislação sobre
a construção de habitação popular complementou este ato e, no final do século
XIX já existiam, por todo o país, sistemas de administrações capazes de coordenar
ações no sector da habitação. (Fernandes, 1994, p. 115)
O Ato para a Habitação das Classes Trabalhadoras de 1890 permitiu
às autoridades locais comprar grandes áreas para planeamento e construção de
moradias de arrendamento à população. No entanto, Londres viu-se superpopulosa
e o Parlamento foi pressionado pela Comissão da Habitação do Conselho do
Condado de Londres a alterar a legislação para que fosse possível construir fora
dos limites da cidade, onde o solo era mais barato e onde era possível feito um
planeamento de raiz. No início dos anos 1900, os fundadores do urbanismo
começaram a reagir à pavorosa realidade dos bairros pobres das cidades vitorianas.
As grandes cidades industriais levaram as suas fábricas e os seus trabalhadores
para as periferias, acompanhadas por novas redes viárias de transporte. Graças
à intervenção de legisladores, reformadores locais, aos materiais e mão-de-obra
baratos, os custos das novas construções eram muito reduzidos, que, juntando-se
a uma planificação urbana mais cuidada e em cumprimento da legislação levou a
que a cidade se desenvolvesse mais fluidamente e sem os problemas das cidades
industriais do século XIX (Hall, 1996, p. 58). Com estas alterações, até ao ano de
1914, foram construídos 17,000 lares dentro da cidade e mais 11,000 na periferia
(Hall, 1996, pp. 59-60).
No início do século XX já se olhava para a produção de habitação
na Europa com outros olhos, não só com o intuito de acabar com os velhos e
precários blocos sociais que existiam até então, mas também com a intenção
de fazer uma “limpeza social”. A criação da Lei de Habitação e do Planeamento
Urbano de 1919 em Inglaterra influenciou maioritariamente o setor da habitação
criando programas que não se cingissem apenas à demolição dos velhos bairros,
mas que garantissem, também, apoios estatais para atribuir subsídios destinados
à produção de novas casas.
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23. Richard Reiss. Capa do livro The Home I Want (1919) onde é salientada a necessidade de construção de novas habitações para os
heróis de guerra por parte das autoridades locais.
24. A Revolução de novembro de 1918 na Alemanha.
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5 ALTERAÇÕES SOCIAIS E A NECESSIDADE DA HABITAÇÃO
O final de 1918 assinalou o desaparecimento definitivo da Europa
da belle époque. A guerra levou ao seu declínio como maior potência mundial,
deixando-a numa profunda crise económica com elevadas taxas de inflação,
desemprego e miséria. Os Estados Unidos, por sua vez, foram os que mais
beneficiaram do conflito. Ao financiarem proteção aos Aliados e, mais tarde, crédito
a uma Europa desfeita através da concessão de altos empréstimos, colocaram o
“Velho Continente” numa inevitável dependência económica e retiraram-nos do
centro do mundo. O elevado número de mortos da guerra reduziu a população
ativa, deixando a Europa com uma população maioritariamente envelhecida
e feminina. Devido à impossibilidade de pagamento das dívidas anteriores e à
necessidade de reestabelecer a ordem económica, os países europeus viram-se
obrigados a recorrer a novos empréstimos aos Estados Unidos, agravando ainda
mais o défice da balança comercial europeia.
Atingida pela guerra, o continente europeu assistia agora ao
aparecimento de campanhas e reivindicações da população empobrecida por
melhores políticas sociais e económicas. No campo das artes, emergiu uma
transformação na atitude de intelectuais que procuravam ajustar o seu trabalho
às novas mudanças. Dentro da arquitetura, o tema da habitação foi, de todos, o
que mais relevância teve no debate de uma arquitetura social para a reconstrução
de um mundo melhor e igual para todos, e foi nele que se afirmou a vanguarda
internacional arquitetónica dos anos 20. A procura de novas formas artísticas
adaptadas à realidade pós-guerra e na convicção de que o papel do arquiteto
desempenharia uma função essencial na transformação e inovação do novo
mundo, e de que nessas formas se iriam reconstruir os valores de uma arquitetura
social para servir o maior número de pessoas, surge na Rússia o movimento
Construtivista, e na transição para um movimento moderno à escala europeia, o
Neue Sachlichkeit (Nova Objetividade) na Alemanha.
Tal como surgiam várias correntes artísticas na Bauhaus de Weimar,
o Construtivismo nasce também no seio do universo docente da escola de artes
aplicadas de Moscovo - a Vkhutemas -, e onde se agrupam os primeiros arquitetos
construtivistas na chamada União de Arquitetos Contemporâneos (OSA) fundada
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por Moisei Guinzburg e Alexander Vesnin. Defendiam que a arte deveria ser um
processo “intrínsecamente social” e “no podia aislarse como una actividad puramente
formal” (Colquhoun, 2005, p. 121), como desejavam os racionalistas, com quem
tinham uma postura semelhante, apesar dos pontos de vista ideológicos opostos.
Segundo Anatole Kopp (1990):
“(...) encontramos no que se chamava ´arte de esquerda´ duas correntes
que tinham uma origem comum: os movimentos da vanguarda prérevolucionários. Mas uma [racionalista] continua as pesquisas iniciadas
antes da revolução (...). Para a outra [construtivista], a arte deve ser um
instrumento de transformação social. É essa segunda corrente que dá à
arte essa missão social que constitui a verdadeira ´arte de esquerda´” (p.
79).

A Revolução de Outubro despoletou a atenção do mundo para a
arquitetura como arte unificadora capaz de criar um estilo de vida que construísse
uma sociedade progressista e revolucionária, tal como Lenine idealizara. O
Construtivismo tratava assim, não apenas de ajustar a arte aos gostos pessoais
deste “novo consumidor” (Kopp, 1990, p. 79) – o proletariado –, mas “de descobrir
as particularidades dos novos consumidores enquanto coletividade que constrói o
socialismo e de dar prioridade aos princípios de planificação.” (Ginzburg, 1926,
como citado em Kopp, 1990, p. 80).
No entanto, estes objetivos só seriam possíveis em países onde as
agendas políticas tivessem interesse na transformação social, como o caso da
Rússia comunista ou da Alemanha e da França social-democratas, que realmente
procuravam resolver os problemas e as necessidades habitacionais que existiam.
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“When women did enter the traditionally masculine occupations, they were
neither paid nor treated equally. And no political solution to this problem
seemed to be forthcoming. Without an appealing alternative, women
persisted in their loyalty to the familiar ‘Kinder, Küche, Kirche’ ethos and
saw emancipation more often as a threat than as a blessing.” (Bridenthal
Grossman & Kaplan, 1984, p. 56).
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1 MOVIMENTOS FEMINISTAS
“Or is it unnatural, socially unhealthy, and harmful for women generally
to work, a capitalist evil which will and must disappear with the abolition
of capitalism? (...) The so-called emancipation of women goes against the
nature of women and of mankind as a whole. It is unnatural, and hence
impossible to achieve. (...) women’s primary and highest aim in life, which
is deeply embedded in their nature as a woman, is: to be mothers, and to
live for the care and raising of children, while as a rule only unmarried
women want to have economic independence.” (Edmund Fischer, como
citado em, Werner, 1973, p. 98;102).

As transformações sociais dos séculos XIX e XX mudam, por
completa, a conceção do papel da mulher na sociedade. A dominação de género,
abordada por filósofos como Marx ou Engels, é relacionada com a própria
dominação da classe, quando se começa a desenhar uma profunda alteração do
paradigma social que, naturalmente, se espelhou nos meios de produção.
Até ao século XX, as mulheres estavam canalizadas para os trabalhos
no sector agrícola, para a lida da casa e para a educação dos seus filhos. A rápida
industrialização levou milhares de mulheres para as fábricas, à medida que se
evidenciavam os contrastes entre géneros (Evans, 1976, p. 325). Paralelamente,
a ideologia socialista fazia crescer a visão de uma sociedade igualitária, em
detrimento da matriz laboral da época que enquadrava a mulher numa posição
desvantajosa que se traduzia, por exemplo, em remunerações mais baixas do que
os homens.
Assim, as mulheres começaram a ser atraídas para o movimento
socialista, que serviu como alavanca para a denúncia da “desigualdade salarial,
insalubridade e ausência de direitos e de proteção à maternidade” (Andrade, 2008,
p. 2) no contexto laboral. A representação das mulheres na luta de classes aumenta,
sendo a libertação e independência as principais reivindicações do género, que
vivia reprimido num contexto de subordinação em que apenas eram consideradas
as necessidades do homem e do seu agregado por inerência.
“(...) women were beginning to claim the right to birth control, including
abortion. They began to fight for sex education, freedom of partner choice
without certification by church or state, and the decriminalization of
prostitution.” (Meyer, 1980, p. 356).
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27. Clara Zetkin.
28. Rosa Luxemburg.
29. Alexandra Kollontai.
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Os autores do início do século XX contribuem também para a difusão
dos direitos políticos das mulheres, associando-os à partilha dos ideais socialistas.
Na década 1890, figuras como Lily Braun, Clara Zetkin, Rosa Luxemburg, Auguste
Fickert e Alexandra Kollontai, profundas conhecedoras da realidade laboral e social,
personificam esta transformação social, de que começam a resultar associações de
mulheres de caráter reformista. A proliferação de novas organizações de mulheres
operárias foi acompanhada pela comunicação social, em que era divulgada a visão
socialista e reenquadrada a condição da mulher na comunidade.
A filósofa e economista Rosa Luxemburg (1871-1919), associada
a partidos de génese social-democrata, encabeça o movimento, destacando
reivindicações como o direito ao voto, à expressão e à associação, bem como a
independência financeira. Esta reforma, que agitou boa parte das mulheres
operárias, pressupunha, também, a quebra da moral burguesa, dos valores
conservadores que, até então, moldavam o paradigma social e de relação entre
géneros (Andrade, 2008, p. 3).
Desta forma, uma nova conceção da mulher e do feminino começa
a desenvolver, naquela que é considerada uma fase preponderante no movimento
feminista que perdura até aos dias de hoje. Gera-se, por isso, um conflito
geracional, em que eram as mulheres mais novas a assumir a luta revolucionária,
sendo a sua “libertação” integrada na potencial vitória do ideal socialista, já que
“a exploração capitalista” era encarada como a principal causa da subalternização
da mulher, sendo ali, nos meios de produção, espelhada a opressão masculina
(Andrade, 2008, p. 1-4).
Paralelamente ao movimento que crescia na Alemanha, na Rússia
soviética, Alexandra Kollontai (1872-1952), membro do partido bolchevique
e revolucionária social-democrata, canalizou todos os seus esforços para que
a mulher se emancipasse e lhe fosse reconhecida direitos e liberdades que, até
então, lhe estavam vedados. Ativista no recente grupo Genodtel, que estimulava
o papel das mulheres na vida pública e política, Kollontai encabeçou a campanha
para organizar as proletárias russas a reivindicar os seus direitos, reclamando por
melhores condições materiais e procurando envolvê-las no movimento socialista.
O grupo servia-se de iniciativas políticas, publicidade e organização de instituições
como escolas, creches, orfanatos, ou lavandarias para propagar a sua mensagem e
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30. Charles Fourier. Gravura do Phalanstère.
31. Jean-Batiste Godin. Interior do edifício Familistère, inspirado no conceito de Charles Fourier.
32. Jean-Batiste Godin. Lavandaria comum do Familistère.
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aumentar os índices de aceitação junto da comunidade.
Uma prisão. Era desta forma que Kollontai caracterizava a cozinha
na vida comunitária da mulher. Apoiada em Lenine, cuja “repulsa” pela cozinha
individual era quase “obsessive” (Stites, 1977, p. 355-356), defendeu que a
coletivização do espaço doméstico era um passo em direção ao alívio do esforço
da “dona-de-casa” e da mãe. O trabalho doméstico deveria ser uma profissão como
qualquer outra, sendo que as mulheres seriam profissionalmente contratadas e
remuneradas para exercer um trabalho que já faziam sem qualquer gratificação
(Harshman, 2016, p. 15).
Este movimento conhece um dos seus ápices em 1910, quando Clara
Zetkin e Kollontai, durante a Segunda Conferência Internacional das Mulheres
Socialistas, em Copenhaga, sugerem a criação de uma efeméride anual que
celebrasse a luta pelos direitos das mulheres trabalhadoras, sem que tenha sido
proposta uma data em particular.
O dia acaba por ser instituído mais de meio século após a conferência.
A data foi inspirada nos acontecimentos de 8 de março de 1917, quando, na Rússia
Imperial, uma enorme concentração contra o desemprego e a más condições de
vida no país foi protagonizada por mulheres. O protesto acabou por envolver
operários metalúrgicos e revelar-se absolutamente decisivo no desenlace da
Revolução de 1917 e na ascensão do socialismo.
No ano de 1975, as Nações Unidas decretaram o dia 8 de março como
o Dia Internacional da Mulher.

2 ESTUDOS DO ESPAÇO DOMÉSTICO
A meados do século XIX em França, Charles Fourier (17721837), critico anticapitalismo e defensor dos direitos das mulheres, lançou o
Phalanstère, o modelo utópico de uma comunidade independente que organizaria
harmoniosamente a vida dos seus residentes, criando uma estrutura de serviços
coletivos onde homens e mulheres trabalhariam em conjunto. Defendendo a
vida comunitária e a partilha de funções, independentemente do género, Fourier
acreditava que a rutura da estrutura familiar tradicional e a criação de novos
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33. Catherine Beecher. The American Woman´s House.
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ambientes domésticos favoreceriam a ascensão do poder feminino (regularmente
inferiorizado) e apoiariam o papel da mulher numa sociedade industrial.
Num campo teoricamente oposto, a americana Catherine Beecher
(1800-1878), pioneira na educação para mulheres, acreditava que a superioridade
moral da mulher começava dentro do seio familiar, onde esta seria elevada pela
sua alta capacidade de sacrifício-próprio através do trabalho doméstico (Hayden,
1980, p. 55). Dentro das suas teorias e projetos para a habitação, Beecher organizava
a cozinha por funções, onde cada pequeno espaço corresponderia a uma tarefa
específica. Nela inseria um vasto equipamento mecânico, tecnologicamente
avançado, que “profissionalizavam” a dona de casa e as tarefas domésticas,
conferindo uma cuidadosa atenção à construção dos espaços e desses mesmos
equipamentos para o seu melhor e mais rápido manuseamento.
“(…) the parlor has become the ‘home room’; the kitchen has become
the ‘workroom’; the dining room has become the ‘family room.’ Servants
have been dispensed with. Instead of a ‘dark and comfortless’ kitchen, she
produces sunlight, air, and a ‘cooking form’ that rationalizes food storage
and preparation. The stove is enclosed. The workroom opens into the
family room, and Beecher suggests that women may wish to wear their
good clothes in all areas.” (Hayden, 1980, p. 57).

Dentro deste paradoxo, ambos buscavam o mesmo: o reconhecimento
do trabalho da mulher através do desenho da habitação e da organização doméstica.
A cozinha, por estar intrinsecamente ligada à subordinação feminina, foi o espaço
da casa que foi alvo de mais alterações ao longo do tempo.
Isabel Flamínio (2006), determina a origem da tipificação do
espaço da cozinha segundo três fatores: o aparecimento do ferro e consequente
industrialização, o papel da mulher, e o movimento moderno da arquitetura (p.
253).
A introdução do ferro na indústria influenciou a produção em série
e a mecanização das ferramentas da cozinha, tornando-as cada vez mais fáceis de
manusear. Os grandes fogões a lenha do início do século XIX foram substituídos
à medida que o gás e a eletricidade foram introduzidos como fontes de calor.
Em acréscimo, desenvolvem-se novos aparelhos complementares que auxiliam o
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37. As novas tecnologias facilitaram algumas tarefas domésticas. Surge a máquina de costura (1851), a máquina de lavar e o fogão a gás
(1880), o aspirador (1903) e o ferro elétrico (1909).
38. Mulheres trabalhadoras na indústria.
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trabalho doméstico e a própria organização do espaço foi sendo ajustada conforme
as suas necessidades funcionais.
O papel da mulher foi completamente revolucionado, desvanecendose, gradualmente, a concepção convencional de que a esfera feminina estava
circunscrita ao universo doméstico. As mulheres começam a influenciar as
comunidades envolvidas nos movimentos socialistas e a atribuir a mesma
importância à vida familiar e à vida laboral.
Esta emancipação tem um significativo impacto na organização do
espaço da cozinha contemporânea, transformada pela mudança de paradigma
de géneros. A “libertação” da mulher gerou ambiguidades na simbiose entre os
fenómenos sociais e a evolução do espaço, mostrando como as alterações nos
modos de vida têm um papel decisivo na arquitetura.
O movimento da arquitetura moderna do século XX marcou um
ponto de transformação radical da cozinha pela nova conceção de sociedade
moderna e do Homem do futuro. A cozinha passou a ser estudada pelos arquitetos
e concebida como uma peça fulcral, sofisticada e funcional da casa, tendo em
conta os diferentes modos de vida dos seus utilizadores.
Como referi no capítulo anterior, as necessidades do final da guerra
levaram à procura de um novo ideal de habitação que passou pela habitação
em comunidade como a forma económica de oferecer qualidade de vida a toda
a população. Grande parte dos grandes complexos construídos na década de
20, mais que oferecer habitação em larga escala, visaram socializar tarefas que,
habitualmente, eram reservadas apenas às mulheres. Desta forma, seria-lhes
possível assumir uma posição na indústria e escapar à condição “kinder, küche,
kirche” (crianças, cozinha, igreja) que lhes era concedida.
“Na medida em que a maior parte das atividades femininas se desenvolvem
na cozinha, essa peça torna-se o símbolo da servidão da mulher e sua
supressão um passo decisivo no caminho de sua libertação.” (Kopp, 1990,
p. 38).
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39. Panfleto publicitário da Sociedade Einküchenhaus de Berlim: "O edifício de cozinha central e a sua realização como o caminho para
uma nova cultura doméstica".
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3 EINKÜCHENHAUS: A COZINHA COLETIVA
Lily Braun (1865-1916) surge como uma figura proeminente do
movimento feminista. A jovem integrou o partido social-democrata alemão e
começou a propagar a ideia de que o socialismo devia ser o resultado, não da
revolução, mas das forças dos trabalhadores e movimentos progressistas, em que
se inclui o feminista. Na mesma lógica que declarava a luta pela igualdade, Braun
acreditava que a desigualdade entre géneros devia ser combatida.
Na publicação Die Frauenbewegung (O Movimento Feminino),
reclamava apoio para as mulheres qualquer que fosse a sua filiação política e
enfatizava a missão de lutar pela plena igualdade de sexos. Pioneira na utilização do
conceito “Einküchenhaus” na Alemanha, em 1901 publica o manifesto Frauenarbeit
und Hauswirtschaft (Trabalho Feminino e as Cooperativas Domésticas), um apelo
para que a carga doméstica das mulheres fosse aliviada e a proposta para que
fossem organizadas cooperativas domésticas. (Cliff, 1984). Dois anos mais tarde
cria o Sindicato do Trabalho Doméstico (Haushaltsgenssenschaft Bmb H) no
propósito de suprimir as cozinhas individuais da nova habitação e substituí-las
por cozinhas coletivas a serem geridas por profissionais (Kopp, 1990, p. 38).
A sugestão foi caracterizada como utópica por Clara Zetkin, que
entendia que esta solução só beneficiaria as mulheres de classe média e alta, as
únicas com rendimentos próprios e regulares.
Contudo, foram muitas as mulheres que acompanharam a luta de
Braun, reconhecendo-a como a “bandeira” de um movimento que começava a
crescer um pouco por toda a Europa e que se apoiava no ideal socialista e nos
argumentos que sustentavam a luta de classes.
Pela primeira vez, personalidades femininas entravam no debate
das políticas habitacionais, acrescentando as suas ideias à discussão. Iniciam-se
estudos para promover o alívio da carga doméstica através das novas tecnologias,
pensados em paralelo com a necessidade de higienização das condições da estrutura
habitacional. Tendo em conta que ambos exigiam grande esforço manual, surgiu
a necessidade de melhorar a organização dos espaços e dos aparelhos de trabalho
doméstico (Schmid, 2019, p. 81).
O termo “Einküchenhaus” traduz-se, assim, em “edifício com cozinha
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40. Cozinha central na Service House em Copenhaga (1907).
41. Elevador de cozinha na Service House em Copenhaga (1907).
42. Cozinha central na Lichterfelde-West Einküchenhaus em Berlim (1908).
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única” e refere-se ao tipo de habitação comunitária estudada no início do século
XX e que oferecia uma resposta às questões sociais derivadas do processo de
industrialização.
As ideias que sustentam o conceito Einküchenhaus são inspiradas
em August Bebel, líder socialista alemão que estudava o papel da mulher e o seu
valor na sociedade. Para além de Lily Braun, Bebel também convocava a habitação
comunitária com infraestruturas coletivas de apoio, sendo uma personalidade
muito relevante na difusão da ideologia e na captação e integração das mulheres
naquela corrente política (Andrade, 2008, p. 1).
O edifício de cozinha coletiva foi desenvolvido respondendo a várias
questões sociais. Pensado como ferramenta de emancipação feminina e com
uma forte conotação reformista, satisfaziam, também, interesses económicofinanceiros que se prendiam com os desafios laborais. A disponibilidade de
emprego nas fábricas, onde as condições salariais eram melhores, fez com que
os antigos empregados domésticos, geralmente do sexo feminino, começassem a
exigir melhores condições de trabalho. Esta reivindicação levou a que a natureza
capitalista desta indústria fosse reforçada e, para reduzir os custos destes serviços,
canalizava-se o esforço para um pequeno grupo de pessoas que trabalhariam
única e exclusivamente para aquelas funções.
O conceito passava pela reforma radical nos standards do edifício de
habitação tradicional, com foco na centralização e socialização dos espaços sociais
e das tarefas domésticas.
“Not only were the kitchen and other facilities shared, but, in the sense of
‘collectivizing the maid’, the servants were shared as well.” (Schmid, 2019,
p. 82).

Os primeiros exemplos da Einküchenhaus foram edificados nos
primeiros anos de 1900 e encontram-se, maioritariamente, no Norte da Europa
onde “employment rates for women (…) were higher than in the rest of Europe.”
(Schmid, 2019, p. 81). Entre eles, o Service House construído em 1905 em
Copenhaga sob a orientação do arquiteto Otto Fick; o Hemgarden Centralkök
em Estocolmo, erigido em 1907; e o Lichterfelde-West Einküchenhaus em Berlim
datado de 1909, com projeto de Hermann Muthesius.
O edifício Heimhof em Viena e o Narkomfin Dom Kommuna em
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Moscovo foram os mais conhecidos exemplos construídos na Europa, no período
entre guerras, que seguiam os ideais deste conceito que irei aprofundar mais à
frente.
4 ÁUSTRIA: VIENA
A situação em Viena até ao final da primeira guerra não era muito
diferente da do resto da Europa. A cidade era um dos polos industriais de acelerado
crescimento e, inclusive, considerada a segunda capital da cultura europeia.
Com o boom da revolução industrial, e como qualquer outra capital
imperial, a população foi levada até ao centro pela oferta de trabalho e a tecnologia
industrial prosperou com mão-de-obra não qualificada vinda do campo. Em
relação à habitação e segundo a autora Helen Elizabeth Meller (2001), 17% nem
sequer possuía um quarto próprio. Tal como acontecia em Londres ou Berlim, a
camada mais pobre contentava-se com o aluguer de camas num sistema rotativo
onde os horários (de aluguer) eram encaixados dependendo do turno fabril de
cada inquilino. Qualquer um que fosse desempregado, seria um problema para
este sistema (p. 94). Grande parte dos apartamentos não possuía casa de banho1,
água, eletricidade ou ventilação natural, e apenas alguns tinham cozinha.
Estruturalmente, Viena cumpria a tipologia tradicional das cidades
na Europa: o núcleo urbano era propriedade dos grandes poderes – a igreja e a
aristocracia – e quanto mais se afastava do centro, mais baixo era o escalão social.
No fim da guerra e do império Austro-Húngaro em 1918, a cidade
de Viena deparou-se com uma crise social e económica alarmante. Pela primeira
vez viu-se administrada por um grupo social-democrata, que assumiu a aposta
no movimento reformista pela moradia e decidiu canalizar grande parte dos seus
esforços na criação de um experimento social que colocava a habitação como um
bem social à vida humana (Loeb, 1997, p.109). Surgia, assim, a oportunidade de
se modificar o padrão da cidade tradicional e de se reconstruir a cidade a partir
do centro.
A primeira reação dos países a esta necessidade geral que se instalou,

1

No período desde o final do século XIX até aos anos anteriores à Primeira Guerra Mundial, as casas de banho dos bairros mais

pobres (quando existiam) eram, geralmente, agrupadas nos pátios ou traseiras dos edifícios, e de acesso partilhado aos moradores.
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45-46. Otto Wagner. Estação de metro Karsplatz Stadtbahn em Viena, Áustria (1898).
47. Panfleto de apresentação da estação de Karlsplatz em Viena, Áustria (1898).
48. Otto Wagner. Ponte Schemerl em Viena, Áustria (1894-99).
49. Fotografia de Otto Wagner com os seus colegas, entre eles Joseph Maria Olbrich, Josef Plecnik e Josef Hoffmann (1898).
50. Capa da primeira revista Ver Sacrum (1898).

A MULHER MODERNA E A REVOLUÇÃO DOMÉSTICA

foi a aposta em bairros suburbanos com casas individuais e jardins privados.
Porém, e como consequência do cenário bélico, a população vienense, agora mais
solidária, rejeitou o isolamento individual e procurou envolver-se em comunidade.
“Unlike Lenin, Austro-Marxists theorist did not call for the violent
overthrow of capitalism but instead sought to create a new Wohnkultur
(culture of living) that would increase working-class solidarity in the
urban environment and at the same time better provide for basic needs.”
(Mumford, 2016, p. 141).

Anatole Kopp (1990) acrescenta ainda que a conceção de blocos
habitacionais urbanos mais complexos não só facilitava o contato entre os residentes
e garantia uma sensação de “segurança e defesa contra um mundo exterior hostil”,
como também desempenhava “um papel de propaganda para a nova sociedade do
futuro” (p. 45). O complexo Karl-Marx-Hof, construído no final da década de 20,
com a sua “muralha vermelha” foi o expoente máximo dessa teoria.
Artis Sola Domina Necessitas: Otto Wagner e a Wagnerschule2
As primeiras manifestações de modernidade em Viena podem ser
encontradas na obra de Otto Wagner na passagem do século XIX para o século
XX. Arquiteto liberal e racionalista, foi convidado a executar o Plano Regulador de
Viena, onde ganhou asas para explorar novos conceitos urbanísticos e estruturar
a rede de transportes públicos da cidade (Wiener Stadtbahn), ficando responsável
por projetos como pontes, estações, elevadores, e design de elementos decorativos.
A influência de Wagner no mundo do ensino começou no ano
de 1894, quando foi nomeado diretor de umas das escolas de arquitetura da
Academia de Belas-Artes de Viena. Desde a tomada de posse, deixou claras as
suas intenções de quebrar com o historicismo de uma academia ainda presa à
tradição e à memória em busca de uma nova forma para a arquitetura. No livro
Moderne Architektur, insere a sua abordagem pessoal para os princípios teóricos
necessários para a formação dos seus alunos. Sugere que se olhe para o mundo
com uma nova perspetiva, onde a confusão de estilos de décadas passadas fosse,

2

Escola de Wagner.
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51. Otto Wagner. Salão principal da Caixa Postal de Poupança de Viena (1904-12).
52. Otto Wagner. Detalhe do chão em bloco vidro e de uma coluna forrada a alumínio no salão principal.
53. Otto Wagner. Detalhes de uma coluna forrada a alumínio e a sua iluminação.
54. Otto Wagner. Detalhe do chão em bloco vidro e da estrutura metálica de suporte.
55. Otto Wagner. Sala interior.
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agora, substituída por uma visão mais clara e objetiva da sociedade do presente.
Toda a arquitetura deveria passar pelo estudo da engenharia e da tecnicidade da
nova construção, mas também pelas necessidades, possibilidades económicas e
circunstâncias de cada projeto isolado.
“The point of departure for every artistic creation must, be the needs, the
abilities, the means, and the characteristics of ‘our’ times. Artis sola domina
necessitas [art knows only one master – necessity].” (Wagner, como citado
em Brandstätter, 2006, p. 263).

“Artis Sola Domina Necessitas” (A necessidade é a única mestre da
arte) foi o mote que Wagner pregou aos seus discípulos na Academia de BelasArtes em Viena. À Wagnerschule pertenciam nomes como Josef Hoffmann e Joseph
Maria Olbrich3, com quem veio, mais tarde, a trabalhar e a largar gradualmente
a ornamentação curvilínea do historicismo em substituição de um estilo mais
geométrico de superfícies planas e retilíneas (Colquhoun, 2005, p. 28).
O edifício da Caixa Postal de Poupança em Viena (1904-06), é o
exemplo provado dessa influência e da transição de Wagner para uma arquitetura
mais sóbria. A fachada no exterior, coberta com finas placas de mármore, guarda
um interior totalmente vanguardista. Destaca-se o átrio principal, núcleo do
edifício, com grandes planos de vidro que denunciam toda a engenharia da
estrutura em ferro. Aqui o arquiteto não poupou nos detalhes. O chão do átrio,
também em vidro, ilumina os pisos inferiores. O alumínio, material geralmente
usado apenas na indústria, preenche os recantos do edifício, seja nos painéis que
forram os pilares, nos rebites que seguram os painéis de mármore no exterior ou
mesmo nos pormenores decorativos e no mobiliário.
A intenção de expor os materiais crus à vista acompanharam a
doutrina de que o moderno deveria seguir as demandas da atualidade para
conseguir atingir a sua plenitude. Esta visão inovadora que mostrava a “verdade
dos materiais” e se cruzava com a herança industrial do século XIX abriu as portas
3

Josef Hoffmann e Joseph Maria Olbrich foram membros associados ao movimento da Secessão Vienense, fundado em 1897 e

liderado por Gustav Klimt. O movimento desejava acabar com as correntes de artes decorativas e tradicionais da época representadas
pela academia e pelo Estado. Inspirados no dinamismo artístico alemão, introduzem o Jugendstil na Áustria com o objetivo principal de
modernizar as artes aplicadas a fim de produzir uma arte unificada. Para isso, desenvolvem o seu estudo na revista Ver Sacrum, órgão
oficial do movimento. Para mais informações, ver Brandstätter, C. (2006). Viena 1900: Art, life & culture. [Versão eletrónica]. Disponível
em: https://archive.org/details/vienna190000chri/mode/2up
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56. 25000 volkswohnunguen. Darum wahlet sozialdemokratisch. Cartaz eleitoral de 1923 a prometer a construção de 25000 habitações
sociais e a apelar ao voto social-democrata.
57. "Ringstrasse do Proletariado", a alternativa política dos sociais democratas à Ringstrasse burguesa.
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para “o golpe de misericórdia na cultura burguesa” (Carvalho, 2000) e, finalmente,
para a entrada da arquitetura austríaca na era moderna.
“All modern creations must correspond to the new materials and demands
of the present if they are to suit modern man; they must illustrate our own
better, democratic, self-confident, ideal nature and take into account man’s
colossal technical and scientific achievements, as well as his thoroughly
practical tendency – that is surely self-evident.” (Wagner, 1896, p. 78).

Políticas e programas de reforma habitacional
O ano de 1919 trouxe ao partido político dos trabalhadores die Sozialdemokratische Arbeiterpartei (SDAP), a hipótese de criar um programa político
que abordasse os problemas sociais e económicos de Viena. A seu favor tinham os
impostos arrecadados pelo município da cidade e alguns recursos do Estado, os
serviços municipais públicos que poderiam colocar empresas municipais ao seu
dispor, e por fim, uma ligação ao movimento sindical que lhes colocava numa boa
posição entre a classe trabalhadora. Em acréscimo, algumas figuras intelectuais e
influentes estariam ligadas ao SDAP, tal como Julius Tandler, médico-professor
na Faculdade de Medicina de Viena, que na questão da necessidade de criar essa
política social, deu uso à sua formação para estabelecer uma visão sustentada em
alterações demográficas. Considerava o que era “demographically positive” e o que
era “demographically negative” (Meller, 2001, p. 97), isto é, baseava a sua teoria
segundo um critério de “custos produtivos e improdutivos” (Mattl, 2013, p.197), que,
por si, justificariam a atribuição de apoios sociais. Numa comunidade com parcos
recursos, esta visão acreditava que a política de apoio social deveria ser canalizada
para a camada populacional que representasse um trabalho mais produtivo e que
contribuísse para a riqueza da cidade, em detrimento de, por exemplo, pessoas
com alguma forma de limitação física.
Apesar desta teoria ter sido altamente criticada, e mais tarde,
substituída pela liberalização do apoio às pessoas com mais debilidade
(anteriormente disponível apenas às classes mais favorecidas da sociedade), foi
neste contexto que o SDAP iniciou o maior programa social de acesso à habitação
em Viena.
Em 1922, após ser reconhecida com o estatuto de governo estatal
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(Randverbauung)
58. Hubert Gessner. Planta do complexo Reumannhof em Viena, (1924).
59. Hubert Gessner. Complexo Reumannhof
60-61. Hubert Gessner. Complexo Reumannhof.
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e com a missão de criar uma reforma tributária que reorganizasse o sistema
financeiro da cidade, foram estabelecidos novos regulamentos e impostos.
O Ato de Controlo dos Arrendamentos de 1922 exigia que os valor
dos arrendamentos pagos pelos arrendatários fosse divido em três partes, sendo
que, a primeira era dada ao proprietário em si; a segunda era destacada para o
pagamento de eletricidade, limpezas ou eventuais reformas necessárias; e a terceira,
deveria ser utilizada para renovações ou melhorias nas habitações. Com isto, quem
possuísse imóveis no mercado não poderia lucrar acima do valor estabelecido pelo
município o que levou a uma consequente diminuição do investimento privado.
Foi ainda criado um Imposto de Habitação (Wohnbausteuer) em
1923, maioritariamente sobre propriedades particulares, que cobrava uma taxa de
acordo com a área total do edifício. Quanto maior fosse, mais alta era o valor do
imposto.
O programa municipal de habitação da cidade de Viena estabeleceu
uma série de outros impostos4, sendo que todas as respetivas receitas eram
dedicadas ao financiamento dos gemeidenbauten5. Este programa abrangia também
a construção de serviços, tais como, bibliotecas, creches, parques infantis, clínicas
de apoio à saúde, e áreas de lazer. Ambicionava, assim, maximizar o conceito de
“bem-estar social” da população e de uma “cidade igualitária” (Mattl, 2013, p. 192),
tinha como foco os estratos mais pobres e frágeis da classe operária, e o acesso às
moradias era feito dependendo das carências financeiras de cada família, sendo
que, mesmo as famílias mais pobres tinham a possibilidade de se candidatar.
Em 1924, mais de 50 arquitetos foram contratados para os 5 anos
do programa de construção dos Sociais-Democratas. O desenho dos edifícios
mantinha-se no padrão tradicional da cidade histórica e criava uma base sólida
para soluções respiráveis e soalheiras em toda uma “atmosfera” salubre, ao mesmo
tempo que fugia do conceito das cidades-satélite isoladas das siedlungen alemãs.
Os novos projetos deveriam não só ajustar-se ao plano geral de desenvolvimento
(Generalregulierungsplan) da cidade, como deveriam também, modificar o próprio
plano de maneira a incluir novos requisitos impostos pelo próprio município para

4

Ver Mattl, S. (2013). O caso da Viena vermelha. (M. Camargo Mota Trad.) Lua Nova (89), 191-213 (pp. 199-200).

5

Gemeindebau (singular)/Gemeidenbauten (plural) foi o nome dado aos edifícios municipais de habitação construídos em Viena no

período entre guerras.
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(Lückenverbauung)
62. Alfred Rodler, Alfred Stutterheim e Wilhelm Tremmel. Complexo Schüttauhof (1924).
63-66. Heinrich Schmid e Hermann Aichinger. Complexo Rabenhof em Viena (1925–28).
67. Heinrich Ried. Planta de implantação e fachada principal do edifício na rua Gründorfgasse (1928).
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a construção dos edifícios (Blau, 1999, p. 254).
Uma vez que o município tinha de se restringir a terrenos pertencentes
à cidade, a escolha de construir perto do centro urbano não foi difícil. A recente
infraestrutura viária facilitou a decisão de concentrar os complexos juntos às linhas
de transporte. Alguns dos blocos foram mesmo integrados na malha urbana préexistente da cidade preenchendo vazios em áreas mais densamente construídas.
Uma vez que estes conjuntos se dedicavam à classe trabalhadora, foi possível
dinamizar a cidade envolvendo e interligando estes bairros na sua totalidade.
“Clearly, it affirmed the city itself as a habitat, and staked the claim of the
working people - for whom the majority of Red Vienna´s housing was built
- to that city.” (Loeb, 1997, p. 110).

Os gemeindebauten foram concebidos como um todo. Afastavamse do modelo moderno defendido pelo Congresso Internacional de Arquitetura
Moderna (CIAM) das siedlungen suburbanas alemãs e inseriam-se como grandes
blocos monumentais interligados na malha urbana existente, ao mesmo tempo
que respeitavam a topografia burguesa antiga.
Entre 1920 e 1933 foram construídas cerca de 60 mil residências que
abrigaram 200 mil pessoas, maioritariamente da classe operária (Mattl, 2013, p.
192). Estas novas construções ganharam o nome de “Viena Vermelha”, tornaramse o símbolo arquitetónico da época e uma referência na política socialista do
período entre guerras, não só por ter feito da problemática da habitação uma
prioridade máxima, mas também por estender a política social ao universo da
saúde pública e da educação e formação de crianças e jovens.
“Although similar social reforms were carried out under socialist
initiative in Berlin, Frankfurt, Hannover, Brussels, Paris, Lyons, London,
Stockholm, and other major cities, nowhere else did the socialists aspire
to as comprehensive a goal of transforming the municipal environment
or succeed in making so many starts toward its realization as in Vienna.”
(Gruber, 1991, p. 6).

Características gerais
Com a ideia de reurbanizar a cidade de Viena como um todo,
a política habitacional deste período fundamentou-se em diferentes tipos de
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(Grosswohnanlage)
68. Karl Ehn. Planta de implantação do edifício Karl-Marx Hof em Viena, Áustria (1926-30).
69. Karl Ehn. Vista aérea do pátio central do complexo habitacional Karl-Marx-Hof.
70. Karl Ehn. Fachada do edifício principal. (Fotografia de Anna Blau).
71. Hubert Gessner. Planta de implantação do complexo habitacional Karl-Seitz-Hof (1926-33).
72-73. Hubert Gessner. Complexo habitacional Karl-Seitz-Hof.
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edifícios, dependendo da área de implantação de cada um. Eve Blau (1999) e
Siegfried Mattl (2013), descrevem-nos da seguinte maneira:
1. Randverbauung: o edifício que ocupa um quarteirão inteiro,
geralmente com uma forma quadriculada, que é rodeado por ruas já existentes e
com espaçosos pátios no interior;
2. Lückenverbauung: edifícios em lotes com pré-existências
construídas, cuja solução preenche os espaços vazios, ao mesmo tempo que
conserva uma área suficiente para pátios e jardins;
3. Grosswohnanlage: edifícios que se localizam em quarteirões
municipais aglomerados. As ruas que os separam são fechadas ao trânsito de
veículos e a circulação é redirecionada de forma a criar um superbloco;
4. Wohnviertel: edifícios dispersos em áreas residenciais, localizados
em zonas de expansão, na periferia da cidade onde não é necessário pesar as
diretrizes do plano de desenvolvimento vienense e onde os arquitetos tinham
liberdade para desenhar com mais autonomia.
Todos as tipologias apresentavam pátios ou jardins que serviriam
de espaços comuns de recreio para incentivar relações mais próximas dentro da
comunidade.
Espaços públicos e privados, instalações de apoio aos moradores,
zonas exteriores e ajardinadas, todos eles foram cuidadosamente pensados de
modo a criar espaços “híbridos”, isto é, áreas que anteriormente seriam privadas
eram agora transformadas e equipadas com serviços públicos como creches,
lavandarias ou zonas de recreio. Desta forma, os arquitetos desejavam fundir os
complexos à cidade burguesa e suprimir a obsoleta separação de classes.
“Red Vienna was not the model for a housing program but rather for a more
just urban society. […]The individual apartments in the Gemeidebauten
were considered by their sponsors to be only a small part of the actual
dwelling space provided by the city.” (Blau, 2016).

Apesar da utilização de recursos padronizados e económicos como
janelas, portas, e outros elementos construtivos, os edifícios municipais de Viena
não respeitavam uma só diretriz arquitetónica. O envolvimento de centenas de
profissionais responsáveis pelos projetos, entre eles alunos e ex-alunos da Escola
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(Wohnviertel)
74. E. Hoppe, O. Schönthal, F. Matouschek, S. Theiss, H. Jaksch, F. Krauss e J. Tölk. Complexo Sandleitenhof (1924-28).
75. E. Hoppe, O. Schönthal, F. Matouschek, S. Theiss, H. Jaksch, F. Krauss e J. Tölk. Complexo Sandleitenhof.
76. Vista aérea do complexo Sandleitenhof em 1957.
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de Wagner que haviam aprendido “clear ideas about the role of space in politics,
and more particularly, the role that architecture and urban form could play in
the construction of urban socialist society” (Blau, 1999, p. 386) conduziu a uma
multiplicidade de soluções que tornaram os complexos únicos e diferentes em
todos os detalhes, ao mesmo tempo que, espelhou a visão da política socialdemocrata de adequar o espaço físico da cidade a uma comunidade moderna e
desenvolvida através da edificação.
“(…) the municipal project of Red Vienna was not a housing program, but
an urban program. It was a comprehensive urban project that set itself task
of making Vienna a more equitable environment for modern urban living.
[It] was a project to change society by changing the city.” (Blau, 2016).
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77. Anúncio do primeiro edifício Heimhof em Döbling, patrocinado pela cooperativa Gemeinnützige Bau- und Wohnungsgenossenschaft
Heimhof.
78. Primeiro edifício Heimhof em Döblin, Viena (1911).
79. Desenho perspético do novo edifício Heimhof.
80-81. Otto Polak-Hellwig. Edifício Heimhof (1921-26).
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Heimhof (1911-26)
A

socialista

Auguste

Fickert

(1855-1910)

influenciou

significativamente a criação do primeiro (e raramente mencionado) Heimhof e a
história do movimento feminista austríaco. Entre os seus objetivos encontravamse a formação das mulheres, reformas no ensino, aulas gratuitas, e a abolição do
celibato dos professores (regulamentação legal que incompatibilizava a profissão
com o casamento e, assim, controlava a quota parte de mulheres no quadro de
professores).
Em 1893, Fickert fundou a “Associação Geral de Mulheres
Austríacas”, contribuindo para a igualdade política das mulheres, ao mesmo
tempo que trouxe para a opinião pública questões sociais como as licenças de
maternidade, a prostituição, o desemprego, e outros assuntos. Dezasseis anos
depois, em 1909, participa na criação da cooperativa Gemeinnützigen Bau- und
Wohnungsgenossenschaft Heimhof e impulsiona a construção do Heimhof.
Situado na Peter-Jordan-Strasse e destinado ao alojamento de
mulheres solteiras trabalhadoras, seria o primeiro edifício vienense de habitação
coletiva com cozinha única (Einküchenhaus), tendo como arquitetos Karl
Dorfmeister e Karl Weigang (Maslowski, 2017, p. 16).
Já o segundo (e principal) edifício, de proporção superior, foi
construído na Pilgerimgasse e havia sido pensado como uma adição necessária
ao primeiro Heimhof, que, devido ao início da Primeira Guerra, não conseguiu
concluir os seus planos. Edificado e inaugurado com 24 unidades de habitação
(de 1 ou 2 quartos cada), os pequenos apartamentos eram constituídos por um
pequeno nicho que funcionaria como espaço de preparação de pequenas refeições.
Em ambas as tipologias, uma antecâmara separava a zona privada das unidades
dos corredores semipúblicos de acesso (Maslowski, 2017, p. 30).
Foram ainda inseridos outros equipamentos no desenho do
complexo, como uma sala de estar comum, instalações sanitárias, uma lavandaria
e um terraço na cobertura do edifício. Espaços anteriormente apenas destinados
aos homens, seriam agora acessíveis como ponto de encontro para a população
feminina.
Em 1925, quando a cooperativa de construção encontrou dificuldades
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82. Otto Polak-Hellwig. Planta do piso inferior, onde se encontra a cozinha central, a sala de jantar e outras divisões coletivas (B – forno;
M – maquinaria; S – elevador de comida; T – telefone; K – chaleira; A – aparador).
83. Cozinheiros na cozinha central.
84. Maquinaria da cozinha central.
85. Sala de jantar.
86. Lavandaria comunitária.
87-88. O terraço na cobertura do Heimhof.
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financeiras em terminar o projeto de ampliação de Carl Whitzmann, o município
da cidade de Viena abraçou o projeto e concluiu a construção de cerca de 250
apartamentos, agora um pouco maiores, tendo em conta que seriam destinados
não apenas a mulheres solteiras, mas também a casais ou famílias (Schmid,
2019, p. 94). Destacam-se elementos como, a cozinha central com elevador (de
distribuição de comida para o hall de acesso às unidades de habitação) e a sala de
jantar.
O conceito de edifício com cozinha única coletiva manteve-se, o
edifício principal foi aumentado e tornado um bloco fechado acrescido de uma
creche municipal construída no pátio exterior. Uma vez que a dimensão da
cozinha havia sido pensada para o projeto final, não foram necessários acréscimos
nesta divisão.
A lavandaria situava-se no último piso, contudo, durante a última
ampliação, foi transferida para a cave que oferecia modernas comodidades para
tratamento de roupa. Tinha, ainda, clubes para os moradores, salas de lazer e
comércio. Devido à grande variedade de oferta de serviços, os apartamentos,
com cerca de 30m², eram mais pequenos em comparação com outras unidades
habitacionais em complexos de trabalhadores.
O interior do edifício beneficiava de aquecimento central e instalações
sanitárias na cave. Para além do auxílio de uma empregada doméstica que tratava
da limpeza dos apartamentos uma vez por semana, eram disponibilizados
aspiradores elétricos, um depósito para o lixo e uma sala com acesso a água e a
uma casa-de-banho (Maslowski, 2017, p. 31).
Quando a funcionalidade das instalações comuns deixou de existir
(exceto a lavandaria e os balneários que foram utilizador até à década de 60)
(Maslowski, 2017, p. 43), o conceito principal do Heimhof também se perdeu. Nos
anos que sucederam, as células habitacionais foram sofrendo pequenas adaptações
até se tornarem apartamentos independentes com a remodelação encomendada
pelo município de Viena na década de 90.
A particularidade deste complexo não reside no desenho do espaço
em si, mas na sua invulgar conceção de espaço e de forma de viver alternativa,
criada no intuito de preservar o descanso e aliviar a carga doméstica da família.
Foi o único edifício em Viena com esta tipologia.
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5 RÚSSIA: MOSCOVO
“Se a revolução de Fevereiro de 1917 levou ao fim da monarquia na Rússia
e à implantação de uma república democrática e pluralista, aproximada
mais da Europa Ocidental, a Revolução Bolchevique de Outubro do mesmo
ano mudou radicalmente as relações existentes com a Europa Ocidental.
pela primeira vez, na sua História, a Rússia (União Soviética a partir
de 1922) deixou de se comparar com essa Europa e transformou-se, ela
própria, num modelo ideológico, não só para o Velho Continente mas,
também, para todo o mundo.” (Milhazes, 2016).

Ao final do século XIX, a Rússia ainda era um país maioritariamente
rural. A Revolução Industrial e a chegada do capitalismo à Rússia surtiram os
mesmos efeitos que nos países vizinhos, contudo, com algum atraso, que se refletiu
na evolução tardia da própria arquitetura russa. O crescimento das indústrias
nos centros urbanos não foi devidamente acompanhado pela oferta de moradia
necessária e a população operária vivia em condições abomináveis.
No início do século XX, o país encontrava-se num estado de
devastação quase irrecuperável: a produção têxtil e industrial permanecia ao nível
dos séculos anteriores, e a agricultura e a indústria construtiva estavam ambas em
decadência. A arquitetura soviética, muito atrasada em comparação com o resto
do continente, contentava-se com materiais e mão-de-obra qualificada escassas.
Os arquitetos não tinham o background científico e académico de países como
a Alemanha ou os Estados Unidos, e como afirma Anatole Kopp (1970), não
houve qualquer esforço preliminar nesta esfera. Enquanto na engenharia, as novas
técnicas iam sendo aperfeiçoadas com a evolução das tecnologias, a arquitetura
apresentava um estilo eclético à base de influências clássicas e ornamentação.
“Their task, as they conceived it, was simply to apply a given ‘style’ to a
structure engineered by others. The ‘styles’ were merely trappings from
which the client chose according to his personal taste. […] The client was of
the Russian bourgeoisie, and although in this respect there were, as always,
exceptions, the Russian bourgeois, typically a businessman and parvenu,
was not particularly famous for either his refinement or his good taste.
[…] was reducing architecture to mere ornamentation.” (Kopp, 1970, pp.
23-24).
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89. (Autor desconhecido). "For peaceful existence of all nations! Fight the bourgeoisie in every country" (1918).
90. Aleksei Radakov. "Knowledge will break the chains of slavery" (1920).
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O final da guerra e o aparecimento de movimentos radicais,
intensificaram as discussões no campo político e artístico. A arte da vanguarda
era disseminada como “arte bolchevique” e a revolução contra o regime foi o
sinal para uma renovação total nesta área. Toda a nova criação deveria espelhar
a imagem comum de uma jovem mentalidade social moldada às novas relações
humanas. Com o triunfo bolchevique e o fim do regime imperial, o país de Lenine
abarcava uma missão ainda mais complexa: “dar ao povo russo, grosseiro, inculto,
em sua maioria camponês, uma cultura nova à altura da Revolução e do projeto de
sociedade que ela implicava.”. Não se tratando de uma simples aprendizagem, esta
noção de “cultura” abrangia todos os campos da vida humana: era uma “cultura
de modo de vida” (novyi byt6) e foi nela que se estabeleceram os alicerces das
teorias arquitetónicas dos anos posteriores, resultando em conceções de habitação
completamente inovadoras e baseadas nos ideais de “sociedade do futuro” dos
revolucionários (Kopp, 1990, p. 19).
“The October revolution destroyed established traditions of every kind, the
universe of ‘prewar ideas’, whether ‘received ideas’, ‘artistic ideals’, or ‘moral
concepts’, etc., collapsed. In the fury of the civil war, in the savage fight for
a new way of life, the proletariat reappraised, in the heat of action, all the
so-called ‘spiritual values’. In the flames of the revolution a new moral code
was forged, Marxist science was consolidated, and a revolutionary art was
born. This process is equally apparent in architecture, in the artistic and
technical circles of the intelligentsia close to the October revolution who,
like the proletariat, saw in it the beginnings of a new cultural era.” (Khuger,
1933, como citado em Kopp, 1970, pp. 32).

À medida que movimentos vanguardistas do pós-guerra começaram
a criar programas de transformação cultural aliados às recentes transformações
políticas trazidas pela Revolução, as influências de tradição do passado burguês
czarista desvaneceram (Doordan, 2001, p. 111). O espírito coletivista e popular
da nova sociedade soviética trazia liberdade ao debate artístico, possibilidades
infinitas e espaço para teorizar e projetar a arquitetura do futuro. A segunda
década do século XX distinguiu-se, assim, em dois períodos: o primeiro – de 1920
6

Novyi byt foi uma expressão atribuída pelos sovietes ao “novo modo de vida” e à vida em comunidade que o novo governo socialista

tentava criar no início da década de 20.
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91. Vladimir Tatlin. Construção da primeira maquete da Torre de Tatlin (Monumento à Terceira Internacional) (1920).
92. Vladimir Tatlin. O autor e um assistente junto à maquete da Torre de Tatlin (Moscovo, 1919-20). O projeto nunca foi construído à
escala real por falta de fundos. Exemplo do construtivismo russo ligado às experiências artísticas durante a revolução socialista.
93. Alexander e Viktor Vesnin. Desenho para a competição do edifício de escritórios em "Leningradskaya Pravda" (1924).
94. El Lissitzky. Desenho axionométrico para um "Horizontal Skyscraper" em Moscovo (1923-25).
95. El Lissitzky. Desenho em perspetiva de um estudo para um "Horizontal Skyscraper" em Moscovo (1923-25).
96-97. Ilya Golosov. Zuev Club em Moscovo (1927-29).
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a 1925 – definido pela procura de uma nova linguagem formal e pelo estudo e
desenvolvimento da vanguarda soviética; e o segundo – de 1925 a 1932 – marcado
pelo auge do modernismo russo sob o domínio da ala construtivista.
Durante este percurso, e no propósito comum de contribuir para
a socialização da sociedade através do planeamento do espaço, surgem em
Moscovo dois grupos, a Associação dos Novos Arquitetos (ASNOVA) em 1923,
e a Sociedade dos Arquitetos Contemporâneos (OSA) em 1925. Ambos se
identificavam com a nova arquitetura “de esquerda” e com o design das novas
técnicas industriais já aplicadas na construção nos países ocidentais. Procuravam
direcionar a arquitetura em direção ao futuro, mas à parte destes pontos,
distanciavam-se na sua ideologia primária. A ASNOVA, organização de arquitetos
racionalistas da vanguarda e de onde faziam parte personalidades como Nikolai
Ladovsky (fundador do grupo), El Lissitsky e Konstantin Melnikov, procurou,
sobretudo, criar uma linguagem arquitetónica nova contrariando o que restava da
velha ordem. A OSA, por sua vez e assumidamente associada ao construtivismo,
desejava resolver os problemas sociais através da “transformação revolucionária
da sociedade” (Kopp, 1990, p. 75). Liderado por Moisei Ginzburg e Alexander
Vesnin, o grupo envolvia alguns ex-membros da ASNOVA e conferia um novo
ideal à arquitetura, defendendo e construindo cada obra com a representação de
um novyi byt socialista baseado na vivência em comunidade. Por essa razão, “(…)
after 1926 the history of modern architecture in the U.S.S.R. was to become more and
more closely identified with the history of the O.S.A.” (Kopp, 1970, p. 86). Assim, o
valor do ornamento tradicionalista pré-industrialização foi eliminado em prol de
uma lógica funcionalista apoiada nos avanços científicos e tecnológicos da nova
era moderna (Colquhoun, 2005, p. 123).
“The work of architecture should respond fully to material utility and at
the same time should express the new political ideas in emotional terms:
the concrete results were heavily contrived, spectacular designs (…)”
(Benevolo, 1971, p. 556).

A habitação e o urbanismo foram os instrumentos de construção do
socialismo deste grupo de arquitetos, que, em 1926, através da revista Sovremennaya
Arkhitektura (órgão de comunicação da OSA), organizou um concurso intitulado
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98-100. Konstantin Melnikov. Rusakov Workers’ Club em Moscovo, Rússia (1927-28).
101. Desenhos axonométricos das oito propostas submetidas na Comradely Competition em 1926: Moisei Ginzburg (1), Gregoriy
Vegman (2), Vyacheslav Vladimirov (3), Andrey Ol’ (4), Nina Vorotyntseva and Raisa Polyak (5), Aleksandr Nikol’skiy (6), Aleksandr
Pasternak (7) and Ivan Sobolev (8).

A MULHER MODERNA E A REVOLUÇÃO DOMÉSTICA

Comradely Competition for Preliminary Design of Housing for Workers com
o intuito de definir as normas e tipologias dos novos edifícios de habitação de
modo a facilitar “new relations falling under the notion of community” (Ginzburg
et al., 1926, como citado em Vega, 2020, p. 1). Um dos objetivos principais desta
competição era criar um organismo-tipo que facilitasse a relação entre os seus
residentes e atendesse às necessidades reais da habitação e do trabalhador. Entre as
propostas, oito pertenciam a membros da OSA, apresentavam células residenciais
de medidas mínimas, e dessas oito, sete continham elementos coletivos como,
“Communal kitchens and dining rooms, libraries and reading rooms, workshops,
washrooms, creches and kindergartens (…) to relieve women of the burden of
domestic work and childcare, and to grant residents access to culture and leisure.”
(Vega, 2020, p. 2).
Em 1928, Moisei Ginzburg viria a expôr a sua proposta de
“Condensador Social” que seria canonizada nos anos posteriores e aplicada nas
novas construções na União Soviética. O termo “condensador social” sintetizava o
pensamento construtivista russo da vanguarda e referia-se a um tipo de arquitetura
que espelhasse o homem do futuro e, ao mesmo tempo, construísse uma vivência
que estimulasse a vida social e adensasse as atividades coletivas entre os residentes.
As obras que cumprissem a função de “condensadores sociais” deveriam levar os
seus utilizadores a romper com os hábitos individualistas, facilitando as tarefas do
quotidiano. A partir dessas ideias surgiu o Dom Kommuna ou Casa Comunitária,
um tipo de edifício que respondia às questões da habitação contemporânea
funcionando como instrumento de transformação social. Visando a socialização e
a melhoria do estilo de vida dos trabalhadores, essas unidades deveriam respeitar
medidas mínimas, não deveriam ser habitadas por mais de duas pessoas, “deviam
também abolir (…) tudo que pudesse lembrar as estruturas da vida familiar antiga”
(Kopp, 1970, p. 93), e ser providas com equipamentos de uso coletivo, como
cozinhas, creches, lavandarias, etc. A mais nobre obra construída segundo estes
conceitos foi o Narkomfin Dom Kommuna, a qual abordarei mais à frente.
De facto, os conceitos revolucionários da ação política e social da
arquitetura soviética no período entre guerras consagraram a Rússia como a mais
relevante referência da arte de esquerda, tornando-se a nova bandeira da revolução
e da cultura avant-garde.
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102. Trabalhos de alunos da cadeira "Espaço" da Vkhutemas.
103. Exposição de trabalhos de alunos da cadeira "Espaço" da Vkutemas (1927).
104. Alunos na cadeira "Espaço" na Vkhutemas.
105. Diagramas de Anna Bokov. Comparação das estruturas educacionais entre o programa de ensino da Vkhutemas (em cima) e o
programa da Bauhaus (em baixo).
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Vkhutemas
A instalação de um governo bolchevique levou à necessidade de
uma total reforma nas infraestruturas educacionais. No período de formação de
organizações como a ASNOVA e a OSA, surge também a Vhkutemas (Academia
Superior de Arte) em 1920 numa união entre as principais escolas artísticas de
Moscovo: a Escola de Pintura, Escultura e Arquitetura e a Academia Stroganov
de Desenho Industrial (Colquhoun, 2005, p. 121). Estas instituições foram
convertidas em oficinas de arte estatais e gratuitas (State Free Art Workshops) e,
pela primeira vez, baseavam-se em princípios de liberdade e democracia.
Numa altura de grandes transformações sociais, o novo governo
apostou na formação e educação da classe trabalhadora, para que, desta forma,
esta pudesse contribuir para o desenvolvimento e crescimento socioeconómico
do país. Para além do ensino gratuito, foram admitidos ainda, jovens provenientes
de contextos mais carenciados preparando-os para “advanced artistic and technical
training (…) to prepare highly qualified artist-practitioners for modern industry”
(Lenine, como citado em Bokov, 2017). Contou com mais de duas mil matrículas
e dividia-se em oito departamentos: Arquitetura, Pintura, Escultura, Cerâmica,
Carpintaria, Metalurgia, Design Gráfico e Têxteis, cada um deles composto por
um programa básico introdutório (Solomon R. Guggenheim Museum, 1992, p.
286).
Considerada uma das entidades mais significativas da avant-garde
russa e frequentemente chamada de “Bauhaus Soviética” pelos seus pontos de
interesse comuns, a Vkhutemas também havia sido financiada pelo Estado e
funcionava como centro de educação de arte, arquitetura e design, procurando
a unificação da cultura da arte à produção industrial. Distanciavam-se, porém,
no ponto em que no curso na Bauhaus todas as componentes educativas eram
reunidas, mas o conceito construtivo “Building” continuava a ser o último estágio
da formação (exemplificado no diagrama de ensino da Bauhaus). Como afirma
Anna Bokov (2017), na escola de Moscovo, o treino e a experimentação no campo
da Arquitetura encontravam-se “side by side. (…) The continuous feedback between
the educational process, research, and testing performed at various scientific cabinets
and laboratories at Vkhutemas ensured continuous design innovation and prompted
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106. Alexander Rodchenko. Desenho para a competição de um quiosque (1919).
107. Nikolay Ladovsky. Desenhos experimentais (1919-20).
108. Arkady Arkin. Torre para o processamento de soda cáustica: trabalho de um aluno na demonstração da relação de volume e espaço
no curso de Ladovsky na Vkhutemas (1922).
109. Torre para o processamento de soda cáustica: trabalho de um aluno na demonstração da relação de volume e espaço no curso de
Ladovsky na Vkhutemas (1922).
110. Nikolay Ladovsky com estudantes da Vkhutemas e colegas membros da ASNOVA (1925).
111. Trabalho sobre a organização de formas expressivas num espaço confinado durante a cadeira "Espaço" do curso básico da
Vkhutemas.
112. Exercício abstrato sobre a organização do espaço dentro de um cubo na cadeira "Espaço" da Vkhutemas.
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an enormous leap in the development of both the theory and practice of modern
space and form.”.
A multidisciplinariedade do sistema educativo da Academia e a
noção de unidade formal de todas as artes, unia diversas tendências no corpo
docente e incluía vários arquitetos progressistas da vanguarda soviética. Nicolai
Ladovsky na ala racionalista; Vladimir Tatlin, El Lissitzky, Alexander Vesnin e
Moisei Ginzburg na construtivista (Solomon R. Guggenheim Museum, 1992, p.
289; Colquhoun, 2005, p. 121).
Ao longo da sua existência, a Vkhutemas foi sofrendo algumas
mudanças estruturais no programa de formação. Iniciou-se com uma abordagem
teórica, em que imperava uma série de debates sobre a arte contemporânea que
desejava romper com a herança tradicionalista do século XIX; num momento
posterior, quando deixa de ser uma academia de arte para se transformar no
Instituto Superior de Arte (Vkhutein). A reforma, influenciada pelas mudanças
económicas e políticas, levou a uma aceleração no processo formativo, com vista a
colmatar a lacuna provocada pela crescente atividade no setor industrial; e numa
última fase, quando o programa artístico do curso básico inicial foi encurtado de
uma duração de dois anos, para apenas um período. Nos últimos anos, os estudos e
experimentos que marcaram o início da década foram substituídos por uma visão
mais monótona do Estilo Internacional devido ao início do programa quinquenal7
e à priorização da produção industrial massificada em território nacional.
Políticas e programas de reforma habitacional
A Rússia enfrentava uma aguda crise habitacional, consequência
direta das recentes guerras sofridas e das políticas habitacionais imperiais. A
crescente migração do campo para a cidade e o setor da construção civil afetado
pela guerra civil de 1917 causaram uma sobrelotação das habitações existentes,
não só nas grandes cidades, mas em toda a União Soviética (Parkins, 1953, p. 269).
Na tentativa de resolver essa questão, o governo soviético, sustentado
7

O Plano Quinquenal ou “Five-Year Plans” (1928-45) de Joseph Estaline foi um ambicioso programa de planificação e expansão da

política económica soviética através do desenvolvimento industrial acelerado e acumulação de capitais. Veio substituir a Nova Política
Económica de Lenine e visava tornar a União Soviética autossuficiente. O plano criava metas que o país deveria alcançar, e o não cumprimento dos seus objetivos era, inclusive, considerado crime de Estado. Apesar das severas medidas, o Plano Quinquenal gerou milhões
de empregos e inseriu a Rússia como uma das grandes potências mundiais.
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113. Nikolai Travin (membro da ASNOVA, graduado na Vkhutemas). Vista aérea do complexo comunitário Khavsko-Shabolovsky em
Moscovo (1927-29).
114-115. Nikolai Travin. Complexo Khavsko-Shabolovsky.
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numa ideologia comunista, aplicou novas políticas que providenciassem habitação
para toda a população.
A emissão do decreto de agosto de 1918 nacionalizava toda a
propriedade privada de solo, das construções e de bens imobiliários. Todas as
casas disponíveis foram distribuídas, e os bens expropriados eram aqueles
considerados “ricos” – edifícios de pedra ou madeira cuja área fosse superior a
115 m² (Kholodilin & Meerovich, 2018, p. 937) - ou onde o número de quartos
fosse igual ou superior ao número de elementos da família. Nestes casos, as
divisões maiores eram subdivididas e alocadas para o alojamento partilhado de
trabalhadores.
Porém, nem todos os imóveis foram expropriados: aqueles que eram
considerados imóveis de pequena dimensão ou de baixo valor não eram alvo
de interferências. Foi, inclusive, criada uma lei que incentivava a construção de
habitações “of a certain size by private individuals” (Parkins, 1953, p. 270), sendo
que, os terrenos continuavam a pertencer ao governo, mas eram arrendados
por tempo indeterminado e com rendas muitos baixas. Ao mesmo tempo, era
permitido a esses investidores privados que hipotecassem, vendessem ou até
passassem as propriedades aos seus descendentes.
O Estado canalizava todos os impostos resultantes das rendas para
o financiamento da construção e gestão das novas habitações, assim como, das
despesas associadas a manutenções, reparações de espaços comuns e outras
necessidades. O valor a cobrar do arrendamento era fixado segundo a área per
capita e não podia exceder 1/10 do rendimento familiar (Parkins, 1953, p. 272). A
somar a estas intenções, os inquilinos não estavam protegidos contra o despejo,
facilitando que este fosse consumado para certas classes sociais. O direito à
habitação passava a ser um “privilégio” de quem mantinha uma relação regular
com o trabalho, criando um sistema legal condicionante, em que todos eram
conduzidos a serem empregados em instituições estatais ou governamentais:
“People could only obtain housing from companies and state agencies after
becoming employed.” (Kholodilin & Meerovich, 2018, p. 939).

No final de 1918, foi ainda designado um órgão de organização
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116-121. Ivan Nikolaev. Complexo comunitário para o Instituto Têxtil em Moscovo (1929-31).
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e planificação urbanística das cidades, sendo mais tarde, no ano de 1922 e
conjuntamente com as diretrizes do primeiro plano quinquenal, promulgada uma
lei que tornaria obrigatório o planeamento urbano na Rússia. (Corbusier, 1993).
O clima pós-revolução propiciou as discussões sobre as questões
urbanísticas e os problemas arquitetónicos dentro da noção geral de “planeamento
socialista”, delimitando soluções para os pontos supracitados. Entre elas estavam,
o zoneamento funcional das cidades e a organização mais flexível no planeamento
urbano, a criação de uma rede de serviços públicos e de centros comunitários, e
a construção de um novo tipo de habitação. (Khan-Magomedov, 1987, p. 271).
Dentro deste debate, surgiram visões opostas no melhor modelo a adotar para
a reformulação das cidades. A primeira, defendida por militantes do conceito
de cidade-jardim, propunha adotar os modelos pré-revolucionários de modo
a resolver o conflito entre cidade-campo e indústria-agricultura. Apesar das
vantagens estéticas e dos princípios higienistas deste tipo de solução, no início
da década de 20, a ideia da descentralização da habitação para pequenas cidades
suburbanas deu lugar a projetos para complexos habitacionais dentro das grandes
cidades. O ideal da cidade-jardim para além de economicamente insustentável,
revelou-se “unrealistic” (Khan-Magomedov, 1987, p. 275). A segunda, defendia
que o tipo de habitação do futuro surgiria juntamente com a construção do
comunismo e a solução passava, então, pelo organismo habitacional urbano,
com unidades standard e dotado de uma infraestrutura de apoio de uso social
(cozinhas, creches, lavandarias, balneários, entre outros).
A introdução da NEP (Nova Política Económica) em 1921 que
ressuscita o modelo de capitalismo de Estado, colocou em prática as questões
debatidas e possibilitou o restabelecimento da atividade da construção que vinha
a decair desde o início de 1914, ao mesmo tempo que aplicou alterações ao uso do
solo. O direito às edificações privadas, foi legalizado segundo rigorosas normas e
regulamentos, onde os proprietários privados ou cooperativas de construção eram
obrigados a assinar contratos que previam um conjunto de condições:
“The amount of the rent, character and size of structures, terms of
building (…) The builder has been obligated to meet established norms
of the construction, fire hazard regulations and sanitary rules. Also the
quality of the sites allocated under the building was regulated. So the site
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122-125. Aleksandr Fufaev. Complexo residencial da cooperativa Dukstroy em Moscovo (1927-28).
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has to be dry or drained. Sites have to be provided with the infrastructure.
It was forbidden to allocate the sites near city dumps, slaughterhouses and
cemeteries” (Mikulenok, 2018, p. 153).

Outras diretrizes construtivas como tamanho, altura, densidade,
materiais, equipamentos de apoio às unidades habitacionais ou infraestruturas
de abastecimento de água, esgotos e iluminação foram, também, regulamentadas
pelas autoridades competentes. Com a legalização da construção privada, surgem
os edifícios de habitação coletiva, naturalmente compostos por vários andares e
com equipamentos de uso coletivo.
Em 1924 as rendas nas unidades de habitação foram atualizadas e
regulamentadas segundo as suas características qualitativas “such as availability
of water or electricity, whether the dwelling was in basement level or in the third
or higher floor in a building without an elevator.” (Kholodilin & Meerovich, 2018,
p. 940). O número de dependentes do agregado familiar do inquilino também
passou a ser um fator considerado no valor da renda, sendo que não podia ficar
abaixo do montante mínimo estipulado pela lei. A partir de 1925 as rendas foram
novamente ajustadas de maneira a cobrir os custos de manutenção, desvalorização
e/ou juros do proprietário.
Apesar de se ter mostrado insuficiente, até ao final da década de 20 a
oferta de habitação praticamente duplicou. Entre 1918 e 1924 foi disponibilizado
alojamento em Moscovo a cerca de meio milhão de operários e às suas famílias
(Mikulenok, 2018, p. 149).
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126. Moisei Ginzburg e Ignaty Milinis. Gravura do edifício habitacional Narkomfin Dom Kommuna.
127. Vista interior do bloco de equipamentos coletivos.
128. Vista exterior do bloco de equipamentos coletivos e do bloco principal. Fotografia de Alexander Katkov (2020).
129. Ginzburg Architects. Projeto de reabilitação do complexo Narkomfin (2015-17).
130. Vista exterior da ponte de ligação entre o bloco principal e o bloco de equipamentos coletivos. Fotografia de Alexander Katkov
(2020).
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Narkomfin Dom Kommuna (1928-32)
Em 1928, Moisei Ginzburg liderou a Secção de Tipificação do Comité
da Construção (STROIKOM) do Conselho Económico da Rússia Soviética. No
intuito de regulamentar e organizar toda da construção em território nacional,
foram estabelecidos os objetivos de desenvolver regulamentos para a própria
arquitetura e construção, definir soluções-tipo (nomeadamente, métodos de
construção, requisitos mínimos e protótipos) para vários edifícios, e desenvolver
cálculos para a indústria da construção (Argote, Ollero & Per, 2013, p. 66).
Baseados na eficiência e estandardização, o STROIKOM respondeu à
necessidade de resolver os problemas relacionados com a habitação e a produção
em massa. Dentro deste panorama, que coincidia com o tema “Unidade Mínima de
Habitação” da segunda edição do CIAM (1929), e onde Ginzburg se destacava como
delegado soviético, foram desenvolvidos modelos que beneficiavam a economia
nacional, considerando sempre o conforto e dignidade dos seus residentes:
“His programme, in other words, was the humanisation of Modernism (…)
within the framework of Stroikom.” (Vronskava, 2017).

Assim, nasce o conceito de edifício que combinava, dentro de si,
vários tipos de células habitacionais desenvolvidos no STROIKOM, desde o
privado e familiar (Tipo K) ao apartamento-dormitório totalmente coletivizado
(Tipo F), a que se juntavam áreas comunitárias de socialização incentivando os
seus moradores a desacostumarem-se do antigo ideal burguês, transitando para
um estilo de vida coletivo e promovendo o seu desenvolvimento pessoal.
Obra de Moisei Ginzburg e Ignaty Milinis para os trabalhadores do
Ministério das Finanças, o edifício Narfomfin é o exemplo vivo dos estudos do
STROIKOM. Iniciado em 1928 e concluído em 1932, é composto por 6 andares, 54
apartamentos de medidas mínimas, instalações coletivas de apoio e apresenta-se
como o exemplo do modelo de “Condensador Social” de Ginzburg que tencionava
servir como protótipo de todas as futuras habitações comunitárias da Rússia.
Foi concebido como um conjunto de quatro edifícios e incorporava
os ideais construtivistas da aposta nas estruturas geométricas e na utilização
de materiais novos, em que se destacava o recurso a betão armado, aço e vidro.
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131. Plantas tipo F.
132. Plantas tipo 2-F.
133. Plantas tipo K.
134. Cortes transversais (direita: bloco residencial; centro: caixa de escadas do bloco residencial; direita: bloco de equipamentos coletivos).
135-136. Vista interior de unidades habitacionais.
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Descartando as técnicas de construção convencionais, o projeto incidia na criação
de instrumentos coletivos disponíveis para a utilização da comunidade residente
(Silva, 2018, p. 111).
O complexo era organizado por um longo edifício principal, onde
o piso térreo era totalmente livre e assente sobre pilotis, disposto por diferentes
unidades de habitação e com um terraço na cobertura. Os corredores de acesso
às unidades situavam-se no primeiro e no quarto pisos, sendo que o primeiro
dava acesso aos apartamentos situados nesse e no segundo piso, enquanto o do
quarto piso dava acesso aos restantes andares. As extremidades do terceiro, quarto
e quinto piso eram compostos por unidades tipo K modificadas e aumentadas
(tipo 2-F).
As células Tipo K, eram duplexes e situavam-se nos pisos mais baixos.
Funcionavam como unidades autossuficientes para famílias financeiramente
independentes que desejavam manter-se autónomos da comunidade e não
depender dos espaços coletivos do edifício (Vega, 2020, p. 9). A entrada era feita
pelo piso inferior onde dispunham de uma pequena cozinha com cerca de 4m² e
uma sala de estar com cerca de 5m de pé-direito. Era considerada a unidade do
“tipo transitório” como define Anatole Kopp (1990), que estimularia o espírito da
vida coletiva sem, por isso, se tornar obrigatório (p. 98).
As células Tipo F eram apartamentos-dormitório, destinados a
solteiros ou casais sem filhos, e serviam essencialmente para dormir, estudar e
aquecer comida, sendo que o restante seria realizado nos espaços comuns. A sala
de estar era dotada de uma extensa janela e os quartos tinham janelas em toda uma
faixa horizontal, que permitia que a luz solar nascente penetrasse pela manhã.
Ambas as divisões se abriam um para a outra, de maneira a que o ar circulasse em
todas as divisões da unidade. Em adição, o pé direito era variável: o quarto tinha
2,3 m² e a sala 3,6 m². Assim era possível colocar pequenos fogões a gás onde os
residentes poderiam aquecer porções de comida “previously prepared in comunal
kitchens” (Vega, 2020, p. 9). As unidades F tentaram eliminar todas as possíveis
comparações com a casa burguesa (Buchli, 1998, p. 172).
As Tipo 2-F dividiam-se em dois estilos: o duplex, composto por
cozinha completa de proporções racionalizadas, casa de banho, quartos e sala de
jantar, tendo as duas últimas divisões um pé-direito com cerca de 5m; e o de piso-
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137. Plantas do edifício Narkomfin Dom Kommuna.
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único, com a mesma composição que o duplex, mas apenas de um andar.
Por fim, no último piso, incluía cinco células de tamanhos diferentes,
entre elas uma penthouse desenhada para Nikolay Milyutin (Comissário das
Finanças, para quem o Narkomfin foi encomendado), semelhante ao tipo K mas
de maior proporção, e quatro unidade tipo C, pequenos quartos com medidas
mínimas entre os 9 e os 15m² (Vega, 2020, p. 9).
Numa tentativa de contradizer o estilo burguês relativamente
à privacidade, nas unidades K e F, a sala e o quarto principal abriam-se
propositadamente um para o outro. As cozinhas, casas de banho e quarto das
crianças, por sua vez, foram “privatizadas” do resto do apartamento, fechando-se
sobre si:
“Spaces for functions defying socialized living patters were literally
hidden from public view, such as the separate room for children not sent
to communal creches and the individual kitchens used to prepare food at
home rather than in communal dining facilities. (…) Everything else that
could not be socialized either for reasons of propriety or the retention of
bourgeois patterns was safely hidden from view within these domestic
spaces.” (Buchli, 1998, p. 171).

Ao edifício principal, juntava-se uma ponte coberta que fazia a
ligação ao edifício (A), onde se encontravam todos os serviços coletivos às
unidades-dormitório (cozinha, sala de jantar, ginásio e biblioteca). Uma terceira
estrutura (D) compunha o conjunto com uma lavandaria partilhada. O edifício
de forma circular (C) serviria para a creche comunitária, mas nunca chegou a ser
construído (Buchli, 1998, p. 162).
Nesta disposição da estrutura imperava o objetivo da partilha e
socialização, ao invés das tarefas e espaços individuais, justificando-se, por
isso, o epiteto de “condensador social”. Nascia, com este projeto, uma profunda
transformação social que aproximava a comunidade e suscitava novos hábitos, com
implicações estruturais no quotidiano da mulher que beneficiava das lavandarias
coletivas e da cozinha central. Desta forma, Ginzburg e Milinis revolucionaram
o paradigma para as comunidades proletárias, conjugando as medidas mínimas
com a conceção de que os espaços deveriam ser facilmente partilhados pelos
residentes.
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138. Vista exterior do bloco residencial.
139. Corredor de circulação no interior do bloco residencial com a sua janela em fita.
140. Ginzburg Architects. Projeto de reabilitação do complexo Narkomfin (2015-17).
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Implantado numa das mais prestigiadas localizações de Moscovo, a
paisagem natural que rodeava o edifício revelou-se o melhor pano de fundo para
a concretização da habitação socialista. Ginzburg exigiu especificamente que,
durante a construção, o máximo número de árvores fosse preservado. Desta forma,
os residentes poderiam desfrutar de toda a vegetação como espaço de desporto ou
lazer e os espaços interiores da sua habitação estariam intimamente ligados a toda
a natureza envolvente.
"The windows open accordion like and transform the living cell into an
open terrace, surrounded by greenery. The sense of a room is lost: it becomes
a platform integrated within nature." (Ginzburg, 1930, como citado em
Buchli, 1998, p. 169).

A edificação do complexo patenteava os cinco princípios de Le
Corbusier – construção sobre pilotis, planta livre da estrutura, fachada livre da
estrutura, janela em fita por toda a fachada e o terraço-jardim – enfatizando-se,
justamente, a sua configuração austera e o planeamento de todo o espaço baseado
no conceito social que propiciava a socialização no interior do edifício (Villac,
2018, p. 101).
Narkomfin, mais do que um edifício, caracterizou-se como o
protótipo das Dom Kommuna ou “Casas-Comunitárias”, numa harmonia perfeita
entre a necessidade de criar melhores condições de habitabilidade para a classe
trabalhadora e a lógica de economizar os recursos e espaços, ao mesmo tempo que
realizou um novo lar para estas famílias (Kopp, 1990, p. 99).
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141. Peter Behrens. Fábrica de turbinas da AEG em Berlim, Alemanha (1908-09).
142. Detalhe da fachada exterior.
143. Vista interior da fachada envidraçada.
144-145. Walter Gropius. Fábrica Fagus em Alfeld/Leine, Alemanha (1910-1914).
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6 ALEMANHA: FRANKFURT
A Alemanha de Weimar foi um dos países onde a problemática da
habitação se mostrou mais eficaz, e onde o programa de acesso à moradia foi
mais amadurecido. O rápido desenvolvimento industrial alemão e todas as suas
consequências tornou o país favorável à necessidade de reforma e à criação de
uma nova mentalidade social progressista.
Em 1907 surge o grupo Deutscher Werkbund8 formado por artistas,
arquitetos e empresários, entre eles, Mies van der Rohe, Peter Behrens e Walter
Gropius. Apesar dos vários debates heterogéneos – a procura pela individualidade
artística dos tradicionalistas encabeçados por Henry van de Velde versus a
padronização da indústria dos racionalistas encabeçados por Hermann Muthesius
– uma das posições surgiu mais alta: a de que a unificação da arte à indústria era
o ideal para aperfeiçoar a produção industrial. Já não se tratava de produzir peças
individuais, mas de criar protótipos que pudessem ser reproduzidos em série.
Os arquitetos passaram a ter um vasto leque de possibilidades e
mostraram numa série de edifícios, como a Fábrica de turbinas AEG (1910) de
Behrens, ou a Fábrica Fagus (1913) de Gropius, que a arquitetura devia adaptar-se
às novas técnicas do design industrial trazidas pela indústria e aos novos materiais.
A decoração desnecessária foi eliminada, os detalhes afastaram-se das linhas
sinuosas características do Jugenstil9 e tornaram-se mais geométricos. Embora
em ambos os casos tenham sido aplicadas várias inovações técnicas da indústria
como as grandes fachadas de vidro e ferro, Gropius acrescentou que o desenho
exterior devia, também, transparecer e desmascarar o esqueleto estrutural do
edifício de uma forma não só opcional, mas estética, acabando por colocar nessa
transparência um dos propósitos da arquitetura moderna.
A ala racionalista da Werkbund baseava-se em conceitos de
padronização e procurava aumentar e controlar os parâmetros de qualidade da
produção massificada unindo o útil ao belo, e preferindo o fabrico industrial ao
fabrico artesanal. Com a estagnação económica do final da guerra, a comunidade
arquitetónica alemã passou a desenvolver inúmeros estudos, publicações,
8

Associação Alemã de Artesãos.

9

Jugendstil foi o nome dado ao estilo internacional art nouveau na Alemanha.
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146. Bruno Taut. Maquete iluminada do Pavilhão de Vidro.
147. Escadaria do interior do Pavilhão de Vidro.
148. Walter Gropius. Edifício Bauhaus em Dessau, Alemanha (1925-26).
149. Walter Gropius. Caixa de escadas do edifício de escritórios para a Exposição Werkbund em Colónia (1914).
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exposições sobre a necessidade de uma arquitetura progressista e aquilo que ela
deveria representar. Uma nova sociedade revolucionária de artistas e arquitetos,
nascida no Expressionismo alemão, direcionava agora as suas manifestações
políticas para questões sociais e culturais, destinadas ao “homem novo e a cidade
do futuro”. A arquitetura não deveria, portanto, distinguir classes nem ser o
“privilégio de uma minoria” (Ferreira, 2011, p. 33). Embora este grupo radical
fosse apenas um de muitos, contribuiu para que questões relacionadas com a
reconstrução do país e com o déficit habitacional merecessem um grande debate
na opinião pública.
Walter Gropius e a Bauhaus
Ao início do século, Walter Gropius já havia trabalhado com Peter
Behrens – o pioneiro do design industrial – no mesmo escritório onde Le Corbusier
e Mies van der Rohe viriam, mais tarde, a integrar.
Desde cedo deixou claras as suas influências nos projetos construídos
da Fábrica Fagus (1910) e da fábrica-modelo da exposição da Werkbund em
Colónia (1914) com a aplicação dos novos métodos industriais de construção.
Para além dos projetos de índole industrial, os edifícios da Bauhaus em Dessau
e o complexo de habitação para os trabalhadores da Siemens (Siemensstadt) em
Berlim definiram-no como um dos marcos do movimento moderno.
Mais do que isto, a preferência de Walter Gropius ao trabalho
cooperativista, fosse com outros arquitetos ou entre pintores, escultores,
designers, e outros, fê-lo ingressar no mundo do ensino. Em 1919, inaugura a
escola de artes Bauhaus na cidade de Dessau, acreditando que com esta união se
alcançasse uma linguagem “híbrida”, e implementando nela as mesmas inovações
propostas na Werkbund em 1907, à exceção de que agora, propunha regressar aos
princípios básicos do artesanato a fim de encontrar uma redefinição da identidade
da expressão artística.
O estilo Bauhaus tornou-se um símbolo da arte internacional dos
anos 20, conferindo-lhe o nome de Estilo Internacional e caracterizado pela
simplificação das formas e a racionalidade entre a função e o seu design individual.
“They made art, like politics, a «serious thing» in Weimar Germany. (...)
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150. Theo van Doesburg. Modelo para uma villa (1923).
151. Theo van Doesburg e Cornelis van Esteren. Estudos axonométricos de uma casa particular (1923).
152. Os mestres da Bauhaus no terraço do edifício da Bauhaus em Dessau. Da esquerda para a direita: Josef Albers, Hinnerk Scheper,
Georg Muche, László Moholy-Nagy, Herbert Bayer, Joost Schmidt, Walter Gropius, Marcel Breuer, Vassily Kandinsky, Paul Klee, Lyonel
Feininger, Gunta Stölzl and Oskar Schlemmer.
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Weimar art was about the totality of being and was infused with powerful,
utopian visions of transforming society - and humanity – once and for all.”
(Weitz, 2007, p. 170).

Na área da arquitetura, afirmavam que não deveria existir distinção
entre forma e função, mas sim, atender às necessidades da sociedade na sua
forma mais pura. A construção modular ganhou popularidade no ensino da
Bauhaus, tanto na criação de edifícios industriais ou públicos como em complexos
habitacionais acessíveis à população. Os ideais expressionistas alemães foram
abandonados e seguidos por um novo debate artístico racionalista que procurou
clareza, realismo e pureza formal, e a que se deu o nome de Neue Sachlichkeit10 .
Segundo Lampugnani (1985), os princípios do Racionalismo dividiam-se em sete
pontos:
1. O conceito de planeamento urbano e produção arquitetónica e
industrial do desenho como símbolo de progresso social e educação democrática.
A procura de uma forma específica deixa de ser pessoal passando a ser uma
responsabilidade ética para servir de uma sociedade melhor.
2. A maximização económica no uso do solo e no construído:
utilização racionalizada nos meios de produção, nos materiais de construção, na
simplificação das plantas.
3. Uso sistemático de técnicas industriais: pré-fabricação desde
o planeamento urbano ao design detalhado de elementos soltos (mobiliário de
jardim, janelas, portas, etc.). Embora ainda não tivesse sido concretamente
realizado, a ideia da pré-fabricação continuou a ser um dos ideais do Racionalismo.
4. Prioridade do planeamento urbano sobre a arquitetura. Dadas as
necessidades circunstanciais de falta de habitação, as intervenções individuais não
são tão importantes nem urgentes.
5. Prioridade de trabalho em equipa sobre o trabalho individual:
a complexidade dos problemas torna necessário o envolvimento de vários
especialistas. Na realidade prática, o Racionalismo foi dominado pelos três
grandes nomes: Walter Gropius, Le Corbusier e Ludwig Mies van der Rohe.
6. A “forma” tem um objetivo puramente funcional e construtivo; não
10

Nova Objetividade. Nome dado à arquitetura moderna que surgiu na Alemanha no início da década de 20. É também muitas vezes

referida como Neues Bauen (Nova Arquitetura).
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153. Exposição montada por Walter Gropius e os seus estudantes em Weimar, Alemanha (1922).
154. Laszlo Monohy-Nagy. Capa do livro para a Bauhaus-Bauten-Dessau que mostra o projeto habitacional de Walter Gropius em
Törten, Dessau (1926-28).
155. Walter Gropius e Adolf Meyer. Diagramas concetuais para a construção em série de uma habitação-tipo.
156. Herbert Bayer. Projeto para um quiosque com recurso a volumes cúbicos e cores primarias durante a docência na Bauhaus e com
influências de Kandinsky (1924).
157. Johannes Heinz. Capa do livro Neues Bauen in Berlin: Ein Führer mit 168 bilder (1931).
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está à mercê da individualidade do seu criador, mas é controlada coletivamente.
7. Rejeição de um estilo. A “forma” varia de caso para caso, e na
teoria, não tem uma linguagem comum. Na prática, porém, revelou um resultado
estilisticamente uniforme.
A renúncia à tradição e o emprego de formas cúbicas carecidas de
qualquer ornamentação na Escola de Weimar foi, segundo Silva (2014), duramente
criticado pelos conservadores, como “arte primitiva de raças inferiores”, e acusada
de “mecanizar a habitação e submeter o homem à máquina”, e consequentemente
“a uma destruição da cultura” (p. 23). A Bauhaus foi o primeiro “projeto”
financiando pelo Estado a favor do movimento moderno. Os seus ideais radicais e
revolucionários trouxeram uma grande instabilidade política, uma vez que tinha
sido instalada numa cidade histórica maioritariamente conservadora acusando-a,
inclusive, de praticar um “estilo bolchevique” (Lane, 1968, p. 4-5).
Apesar de toda a controvérsia, o ensino na Bauhaus foi fundamental
na consolidação da Neues Bauen e os seus arquitetos acreditaram que as suas obras
correspondiam à melhor versão que a Era moderna podia oferecer, e que com eles
podiam transformar a arquitetura numa arte harmoniosa capaz de dinamizar uma
relação saudável entre a natureza e a vida industrial urbana, evidenciando assim o
melhor do espírito de Weimar (Weitz, 2007, p. 170).
Políticas e programas de reforma habitacional
“Germany attacked her housing shortage with every conceivable weapon
short of outright socialization - construction subsidies, rent subsidies,
low-interest mortgage loans, rent controls, tenant protection laws, urban
renewal, outskirts settlements, Kleinstwohnungen, partition and repair of
old apartments, and rationalization of construction techniques. (...) Such a
comparison would place Weimar Germany forty years ahead of the United
States in developing a wide range of imaginative approaches to the housing
problem.” (Silverman, 1970, p. 136).

A primeira sociedade de construção sem fins lucrativos (Gemeinnützige
Baugesellschaft) foi fundada na cidade de Berlim, em 1847, pelo arquiteto Carl
Wilhelm Hoffmann, e procurava definir critérios com vista a melhorar as
condições de vida da classe operária de acordo com as suas necessidades básicas
(Arin, 1991, p. 199). Nos anos seguintes, e coincidindo com uma altura de rápido
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158-160. Primeira cidade-jardim em Hellerau, Alemanha (1909-12).
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crescimento urbano e de migração para as cidades, a habitação tornou-se um dos
principais temas da questão social em toda a Europa.
A situação de sobrelotação das Mietskasernen, abordadas no capítulo
anterior, é um dos maiores exemplos das deploráveis condições das massas
operárias. Embora o interesse na situação habitacional tenha ganhado terreno
dentro dos governos municipais que, aos poucos, foram financiando as sociedades
de construção pré-existentes (Ladd, 1990, p. 141), as insuficientes propostas
edificadas (como a primeira cidade-jardim em Hellerau, na periferia de Dresden
– 1909-12) pouco ou nada resolviam o grande problema da densidade urbana.
Havia duas soluções: a reabilitação ou reconstrução destes bairros, ou
a construção de novos bairros, de baixo custo, fora do centro da cidade. Contudo,
iam surgindo várias reações antagónicas a estas propostas, como a preferência
da classe operária em estar perto do núcleo urbano, independentemente da falta
de espaço dentro dos centros, ou o fato de não existirem linhas de transporte
suficientemente desenvolvidas para servir à população dos bairros fora dos limites
das cidades (Ladd, 1990, p. 149).
Nos anos que precederam a guerra, o governo imperialista iniciou,
então, a sua intervenção no mercado imobiliário estabelecendo departamentos
que lidassem com queixas relativas ao acesso à habitação e criando novas medidas
de apoio à população: as rendas eram ajustadas, o aumento do seu valor era,
temporariamente, interrompido, os despejos eram proibidos e eram concedidos
subsídios àqueles que não conseguiam suportar os custos das rendas (Silverman,
1970, p. 117).
Em 1918, já instalado o governo de Weimar, foi adotada uma lei,
criada anteriormente pelo governo da Prússia, que segundo Diefendorf (1993),
não só incentivava a construção de novas e modernas habitações, como estimulava
a introdução de novas estruturas de apoio como jardins, parques, etc. Esta lei
estabelecia ainda subsídios públicos para o financiamento de novas habitações, que
não se tornaram mais do que visões utópicas de uma reforma social impraticável,
num panorama económico pós-guerra (p. 110).
No início dos anos 20, a economia alemã batalhava contra as
consequências deixadas pela guerra, a exigência de novas habitações falhava
e as novas edificações eram praticamente inexistentes, obrigando o governo a
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responsabilizar-se sobre os imóveis pré-existentes e a criar novas regulamentações:
1. A lei de escassez habitacional de 1920, que proibia a demolição de
edifícios ou a transformação de edifícios de caráter habitacional em comercial;
2. Em 1922, a lei de controlo de arrendamento que estabelecia
uma “renda legal” para todas as moradias erigidas até ao ano de 1918
(Reichsmietengesetz);
3. Em 1923 a lei de proteção aos inquilinos que recusava aos
proprietários o direito de despejo (Mieterschutzgeset);
4. A lei de escassez habitacional de 1923 que obrigava os arrendatários
a informar as autoridades municipais sobre a existência de apartamentos ou
quartos vagos. As moradias deviam ser preenchidas à sua máxima capacidade
e/ou podiam ser requisitadas pelo município para albergar famílias sem-abrigo
(Reichswohnungsmangegesetz) (Silverman, 1970, p. 118);
5. O decreto de 1924 que impôs uma taxa sobre o arrendamento de
todas as casas construídas antes de julho de 1918 (Hauszinssteuer). Parte dessa
receita era reencaminhada para a nova construção habitacional (Silverman, 1970,
p. 122-123).
A Nova Arquitetura só começou a ganhar forma, a partir de 1924,
no período da estabilização da economia alemã com o financiamento de capital
americano do Plano Dawes. Diefendorf (1993) adianta ainda que entre 40 a
50% da construção no setor habitacional expandiu maioritariamente graças
ao financiamento do governo a cooperativas de construção, e que no período
entre 1924 e 1930, cerca de 70% de todos os edifícios haviam recebido algum
tipo de financiamento público (p. 111), como por exemplo, a instauração de um
sistema onde 15% do valor dos arrendamentos de moradias já existentes eram
encaminhadas para a construção dos novos alojamentos (Willett, 1978, p. 96).
As administrações públicas trabalharam assim, em colaboração com
estas sociedades e, amiudamente, acompanhadas por arquitetos modernistas que,
por sua vez, passaram a desempenhar papéis importantes no desenvolvimento dos
programas.
“Because the construction of detached single-family housing units, the
ideal of most conservative German architects, failed to solve the housing
crises, city planning offices and cooperative housing corporations turned
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161. Ernst May. Frankfurter Montageverfahren: Construção com aplicação de painéis de betão pré-fabricados em Praunheim (1926).
162. Ernst May. Complexo habitacional Praunheim em Frankfurt, Alemanha (1926-28).
163. Ernst May. Complexo Buschfeldenstrasse em Frankfurt, Alemanha (1927-34).
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increasingly to modernist architects, who had been preaching the virtues of
standardized housing construction.” (Liedendorf, 1993, p. 111).

Ernst May e o Plano de Frankfurt
Em 1918, a produção habitacional não conseguia acompanhar o
crescente aumento de população e a oferta disponível era escassa. Apenas através
de um planeamento em grande-escala, seria possível resolver esta questão.
“With a massive influx of new residents, runaway inflation, high
unemployment, and a national government beset with problems concerning
external reparations and internal public safety, some legal measure to
stimulate the economy at the local level was needed.” (Mullin, 1977, p.
4-5).

Ernst May surge neste contexto como um aprendiz de Raymond
Unwin e membro do Deustcher Werkbund. Moderado na sua posição, May revelouse uma influência não em contribuições teóricas, como os seus contemporâneos
Gropius ou Bruno Taut, mas na aplicação prática dos seus estudos. Em 1925 é
convidado pelo social-democrata Ludwig Landmann a dirigir o planeamento
urbano da cidade de Frankfurt (Das Neue Frankfurt) para um prazo de 10 anos,
ficando inteiramente responsável pela política habitacional, métodos construtivos,
gestão de recursos e pela organização da habitação da cidade (Zapatel, 2015, p. 67).
O plano recebeu financiamentos derivados das receitas da lei de 1924
(Hauszinssteuer) e ambicionava oferecer todo um ambiente urbano atrativo que
“estimulasse a produtividade” dos seus habitantes, numa estimativa de que seriam
construídas 1200 moradias por ano (aumentada em 1928 para 4000 por ano).
“The town planner (…) must also create for the town’s living productive
forces, i.e. the town’s inhabitants, a place in which to live, work and
relax, which raises the physical, economic and cultural well-being, of the
townspeople to the highest level” (Martin Wagner, 1925, como citado em
Fehl, 1983, p. 186).

A primeira tarefa designada por May foi o desenvolvimento de
um plano geral, de forma a resolver os problemas urbanísticos causados pelo
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164. Crianças a brincar ao ar livre na zona interna do complexo habitacional Bruschfeldstrasse em Frankfurt.
165. Casal desfruta do terraço no complexo Buschfeldenstrasse.
166. Família no exterior de uma moradia no complexo Westhausen em Frankfurt.
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planeamento desatento da era imperial. A rejeição da política de expropriação
e a procura de terrenos baratos, sem interesse agrícola e que não tivessem sido
designados para exploração, definiu-se como outra das medidas. Desta forma, era
possível evitar grandes lucros por parte de especuladores, tornando-se, inclusive,
economicamente mais vantajoso para o município (Mullin, 1977, p. 7).
Os planos iniciam-se com estudos da forma urbana e de conceitos
de padronização, intercalados com o desejo de criar uma ligação espacial entre a
esfera pública e privada da comunidade. Inspirado nos ideais do movimento das
Cidades-Jardim e no entendimento de que era necessária uma nova arquitetura,
May estabeleceu que o seu trabalho transcenderia a questão do planeamento
urbano para o nível de organização de um novo modo de vida (Wohnkultur),
guiado pelas reais necessidades da população e pelos valores democráticos de uma
sociedade moderna (Mullin, 1977, p. 6).
May demonstrava o seu interesse em desenvolver comunidades
suburbanas, com vista a expandir a cidade, e onde seria possível retirar o máximo
proveito do sol, do ar, e da natureza, elementos essenciais para a saúde e bemestar dos seus residentes. Assim, grande parte das siedlungen em Frankfurt foram
realizadas em zonas marginais, interligadas ao centro da cidade por uma rede de
infraestruturas viárias. Aplicavam os princípios do Neues Bauen relativamente à
construção em série, utilizando processos racionalizados de pré-fabricação mais
económicos e elementos padronizados de baixo custo, mostrando-se um fator
imprescindível para que o valor das rendas das casas pudesse ser mais baixo e
fosse menos penoso para as camadas mais pobres da população.
A motivação económica da racionalização estabeleceu como um
outro objetivo, a definição de um padrão mínimo para a célula habitacional
através da criação de unidades-tipo. Este ideal passou também para o interior
das unidades que incluíam camas dobráveis, armários embutidos, estantes, e
a chamada “Cozinha de Frankfurt”, um modelo organizado e racionalizado da
cozinha, desenvolvido por Margarete Schütte-Lihotzky (Lampugnani, 1985, p.
131).
Os blocos eram separados por amplos jardins cultiváveis e espaços
coletivos foram, também, introduzidos na composição do programa habitacional,
uma vez que “(…) without promoting a community spirit, it only partially achieves
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its purpose” (May, 1930, como citado em Porotto, 2016, p. 92). Equipamentos
como escolas, igrejas, centros comunitários, parques infantis, comércio e serviços
completavam estes bairros sem, por isso, os tornarem independentes do centro
urbano. Para além dos atrás referidos, lavandarias centrais e jardins de infância
eram também adicionados para libertar a mulher de algum peso doméstico.
A cidade foi pioneira na aplicação de um programa estatal em grande
escala e a recorrer, exclusivamente, a projetos de arquitetos radicais. Até 1930, o
programa habitacional instaurado por May construiu cerca de 15 mil unidades de
habitação.
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7 COZINHA INDIVIDUAL
“The problem is paradoxical: women cannot improve their status in the
home unless their overall economic position in society is altered; women
cannot improve their status in the paid labour force unless their domestic
responsibilities are altered. Therefore, a program to achieve economic and
environmental justice for women requires, by definition, a solution that
overcomes the traditional divisions between the household and the market
company, the private dwelling and the workplace.” (Hayden, 1980, p. 176).

A cozinha individual é o modelo concebido que melhor conhecemos
nos dias de hoje. O ideal de cozinha tem sido alvo de várias modificações e ajustes
conforme os gostos e necessidades de cada individuo.
Dentro do contexto desta dissertação, numa fase em que a Europa
se tentava recuperar do déficit habitacional e da crise financeira do pós-guerra,
os estudos para o espaço da casa procuraram atender, não o particular, mas uma
sociedade inteira em permanente evolução, constituindo-se como um estímulo
para os estudos dos arquitetos da época e servindo, mais tarde, como base para a
questão da habitação mínima desenvolvida no 2.º CIAM separada em três pontos
por Anatole Kopp (1990):
“(…) o problema da habitação mínima não é apenas aquele colocado por
sua área, composição e o preço do seu aluguel. Trata-se também de obter que
seus habitantes vivam ‘de outra maneira’. Para isso, não apenas a concepção
e a construção devem ser racionalizadas, mas também o comportamento
dos habitantes dentro das residências deve tornar-se racional. Para essa
racionalização três condições são essenciais… Viver de outra maneira, ou
seja, que cada habitante tenha seu próprio quarto (…); que a cozinha seja
concebida de maneira a simplificar ao máximo o trabalho doméstico e que
a mobília, enfim, não imite o mobiliário burguês, mas seja, ao contrário,
concebida em função de uma manutenção simples, de condições de vida
higiénicas e de um preço baixo. Assim, é toda a concepção de habitação que
deve ser posta em causa.” (p. 53).

À medida que as mulheres começaram a inserir-se cada vez mais no
mercado de trabalho, percebeu-se que a cozinha necessitava de ser adequada à
crescente sobrecarga laboral. A aposta em soluções racionalizadas e económicas,
inspiradas em filosofias de produção industrial que emergiam à época, transformou
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168. Georg Muche e Adolf Meyer. Plantas, corte transversal, alçados e planta de implantação da casa experimental Haus am Horn.
169. Desenho tridimensional da casa, com perceção dos espaços interiores.
170. Sala central.
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por completo o universo doméstico e o próprio design do seu espaço interior.
A cozinha deixa de ser pensada num contexto comunitário, mas
antes, enquadrada no núcleo familiar. Esta reforma habitacional e as propostas
para cozinhas modernas pretendiam, assim como os modelos coletivos, aliviar o
esforço despendido pela mulher, figura ainda muito desapoiada na execução das
tarefas quotidianas. O espaço passa a privilegiar a sua função primordial, e a ser
pensado como exclusivo na preparação e confeção de alimentos, reduzindo-o a
uma medida estritamente necessária para reduzir e agilizar os movimentos do
utilizador.
Surgem vários exemplos de estudo na década de 20, entre eles, a
Bauhauküche, inserida na casa experimental para a Exposição da Bauhaus de
1923, e mais tarde, em 1926 a oficial Frankfurter Kücke de Margarete SchütteLihotzky para as siedlungen de Frankfurt.
Casa experimental Haus am Horn e a Bauhausküche (1923)
Construída como parte da Exposição da Bauhaus em 1923, a casa
experimental Haus am Horn foi desenhada por Georg Muche (jovem mestre da
escola alemã) e Adolf Meyer, e pretendia mostrar ao público todas as áreas de
estudo do programa de ensino Bauhaus inseridas num modelo habitacional que
permitiria a sua reprodução massificada e económica (Droste, 1998, p. 105).
A simplicidade do plano espacial desenvolve-se segundo uma
hierarquia: de planta quadrada, a sala de estar funciona com espaço central e está
rodeado por um “anel” com todas as outras divisões menores. Ocupa 36m², perto
de 1/3 da área total da casa, e recebe maior destaque pela altura do seu pé-direito.
Uma vez situado no centro da planta, o pé-direito alto e centralizado permite que
a divisão receba iluminação natural por janelas de clerestório, que avançam acima
da altura das restantes áreas da casa, e projetam a sala como um volume saliente
quando visto do exterior.
A Haus am Horn pretendia, acima de tudo, oferecer um estilo de vida
acessível e confortável. As conexões entre as diversas divisões foram abertas para
atender de melhor forma os movimentos dos seus residentes, sendo de referir
o eixo comunicador entre a cozinha e o quarto das crianças, que tornava mais
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171-173. Interior da Haus am Horn. A cozinha vista do quarto de brincar.
174. A cozinha com todos os espaços racionalizados.
175. Armário embutido na cozinha.
176. Vista exterior.
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ágil a simultaneidade entre a execução de tarefas domésticas e a vigia dos filhos
(Fiederer, 2017, s.d.).
A Bauhausküche, “the first modern one of its kind” (Droste, 1998,
p. 105) é a divisão que merece o maior destaque. Desenhada exclusivamente
para a função a que se destina sem que pudesse ser utilizada para qualquer
outro propósito, foi concebida como um “laboratório culinário no qual todos
os componentes teriam dimensões padronizadas” (Kopp, 1990, p. 56) e contava
com um conjunto de armários colocados na parede, em cima de uma bancada
corrida em frente à janela. Todas as superfícies eram lisas, esteticamente simples
e colocadas à mesma altura de modo a uniformizar o plano de trabalho e facilitar
a sua limpeza e manutenção. Dispunha, ainda, dos mais recentes equipamentos
elétricos (fogão a gás, caldeira de água quente e uma lavandaria na cave, com
máquinas de lavar e secar).
“No room better expressed the newfound Bauhaus commitment to
Modernism that the kitchen.” (Fiederer, 2017).
125

Beneficiando da colaboração de todas as artes lecionadas na Bauhaus,
e assumindo a missão de enquadrar novos aspetos técnicos com a componente
social, a casa experimental Haus am Horn foi um dos exemplos construídos de um
novo conceito de vida segundo as necessidades da sociedade moderna.
A Cozinha de Frankfurt
“As raparigas devem começar a compreender que qualquer prestação laboral
melhorará notavelmente se se considerar de modo exacto o seu processo
executivo, dispondo as coisas de maneira correcta, poupando os passos e os
movimentos e, não menos importante, utilizando o equipamento idóneo”
(Margarete Schütte-Lihotzky, como citado em, Neves, 2006, p. 322).

A Cozinha de Frankfurt surge, não como um exemplo único de um
caso particular, mas como o resultado de uma longa pesquisa conjugada com a
missão de estabelecer novos pressupostos na relação da cozinha com o utilizador.
Convidada pelo arquiteto Ernst May a desenvolver o espaço da
cozinha no programa de planeamento municipal de Frankfurt, Margarete Schütte-
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177-182. Margarete Schütte-Lihotzky. Cozinha de Frankfurt em duas moradias distintas.
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Lihotzky transpôs os princípios do Taylorismo para a organização da divisão. O
espaço passa a ser desenvolvido num modelo “cozinha-laboratório”, que facilita
as tarefas domésticas, simplificando processos e tornando o trabalho muito mais
prático (Kopp, 1990, p. 30).
Símbolo da racionalização, a Cozinha de Frankfurt baseia a sua
natureza nos métodos e na função, beneficiando as ações realizadas naquela divisão
da casa (Porotto, 2017, p. 15). Assumido como um espaço central na habitação,
Schütte-Lihotzky aplica a ideia de que todas as ferramentas e equipamentos
devem estar facilmente acessíveis ao utilizador, num paradigma industrial de
otimização de recursos. A industrialização que este modelo pressupunha implicou
a padronização de equipamentos e móveis.
A otimização do trabalho doméstico enquadra-se numa visão
social, que considera a casa como núcleo familiar, aplicando inovações que
transformaram o modo de vida da época. Por isso, Schütte-Lihotzky desenvolveu
um estudo meticuloso sobre as ações e movimentos a que as tarefas domésticas
obrigavam. (Zapatel, 2015, p. 70). A arquiteta cria, assim, uma cozinha prática e
cómoda com uma dimensão de 3,44m x 1,90m onde se concentram a maioria das
tarefas domésticas.
A colocação da tábua para passar a roupa na parede, de forma a
rentabilizar melhor o espaço foi um dos exemplos desta adequação da cozinha.
O escorredor de pratos, por exemplo, posicionou-se estrategicamente sobre uma
superfície inclinada que leva a água para o lavatório. Entre o fogão e as gavetas
metálicas na bancada oposta (para o armazenamento de alimentos secos como
a farinha, o açúcar ou o arroz), imaginou-se um círculo correspondente ao
movimento do corpo, criando uma lógica de poupança de passos.
O conceito de eficiência do espaço espelhava-se na constituição de
elementos como equipamentos embutidos, um banco giratório, luzes ajustáveis ou
gavetas de lixo removíveis, facilitando a missão de quem passava boa parte do seu
dia na cozinha.
De forma inequívoca, a cozinha de Frankfurt foi um fator decisivo
na história e evolução da cozinha, com um desenho assente no conforto,
eficiência e economia. Este modelo revolucionou o paradigma da habitação
social, diferenciando de forma clara a cozinha das outras divisões e criando uma
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183. Vista aérea do complexo Römerstadt.
184. Muros de suporte em Römerstadt.
185-186. Edifício longitudinal curvo que delimita a separação entre a zona Norte e a zona Sul do complexo, e onde se encontra algum
comércio.
187-188. Jardins no vale do Nidda.
189. Mapa de localização do complexo Römerstadt com a marcação das várias tipologias habitacionais (Editado pela autora).
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distinção entre áreas de trabalho e áreas de lazer, traduzida, por exemplo, numa
porta de correr entre a cozinha e a sala de estar.
Na medida em que diminuiu o tempo de trabalho naquela divisão, a
Cozinha de Frankfurt contribuiu de grande forma para a emancipação da mulher,
que já laborava nas fábricas. Este conceito assumiu-se, portanto, como uma das
correntes de maior expressão na arquitetura moderna e o mais replicado na
Alemanha, em particular, na cidade para que foi idealizado - Frankfurt.
Römerstadt (1927-28)
O complexo Römerstadt foi iniciado em 1927 sob o plano de Ernst
May e Carl-Hermann Rudloff e faz parte do plano Das Neue Frankfurt idealizado
por Landmann e May na segunda metade da década de 20. Tenta responder à
necessária expansão urbana da cidade com vista a melhorar a situação habitacional
da camada trabalhadora alemã.
No total, compreende 1182 unidades de habitação (54% são moradias
de dois pisos unifamiliares ou bifamiliares quando os pisos se dividem em
apartamentos diferentes; 46% são habitações em edifícios multifamiliares), situase ao longo da estrada In der Römerstadt. (Zapatel, 2015, p. 69) e faz ligação aos
complexos Westhausen e Praunheim, sendo este caso de estudo, o mais famoso
dos conjuntos planeados. A sua localização junto ao vale do Nidda fez com que
o assentamento tivesse de ser feito através de socalcos sustentados por muros de
contenção que se estendem ao longo do rio, oferecendo uma coroa de jardins com
vista para o vale e para o rio (Siedlung Römerstadt, 1928, p. 134).
O complexo oferece um design moderno dentro de uma paisagem
natural e apresenta um traçado rigoroso, característico da arquitetura racionalista
do Neues Bauen, seguindo formas cuidadosamente pensadas que acompanham a
topografia e as ligações viárias ao seu redor. O planeamento de baixa densidade
e a sua relação com a natureza envolvente mostram as influências de Unwin e da
filosofia da Cidade-Jardim no percurso de May.
Os edifícios afastam-se da estrada e entre si através de jardins.
Estes espaços verdes exteriores, dispostos perpendicularmente às moradias,
foram tratados como se fossem espaços habitáveis, instigando o contato com a
natureza. Num cenário pós-guerra caracterizado pela escassez de recursos, estes
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190-191. Moradia unifamiliar (Im Burgfeld).
192-193. Moradia unifamiliar (Im Burgfeld).
194-195. Moradia unifamiliar (An der Ringmauer).
196-197. Moradia unifamiliar (Am Forum).
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jardins foram planeados com atenção à subsistência das famílias e promoviam
o cultivo próprio e a autossuficiência dos residentes. A quem vivesse nos blocos
de habitação plurifamiliar, era permitido “arrendar” uma porção do terreno
disponível (Jaenicke, 2005, p. 2).
Römerstadt foi desenvolvido como um organismo autónomo, estando
equipado como estruturas coletivas a fim de estimular o novo modo de vida
moderno e criando ambientes “designed to create a positive sense of community and
desirable living conditions” (Mullin, 1977, p. 13). Entre elas, encontram-se creches,
lavandarias comuns, parques, escolas, um teatro, e algum comércio de apoio ao
assentamento.
Os edifícios do complexo dividem-se em quatro tipologias: a moradia
unifamiliar de dois pisos, a moradia unifamiliar de três pisos; a moradia bifamiliar
de dois pisos (com entradas separadas), e o bloco multifamiliar de vários pisos
localizado, maioritariamente, nas extremidades da área do complexo.
A tipologia predominante é o edifício unifamiliar de dois pisos,
acrescido de mais um piso enterrado (cave), e divide-se em dois modelos, um
concentrado no lado norte do complexo (Exemplo e - fig. 194 e 195) e o outro
no lado sul (Exemplo a - fig. 190 e 191). O exemplo e, tem cerca de 88m² oferece
uma generosa entrada (7m²) que funciona como hall de distribuição, uma cozinha
(8m²), uma sala de estar e de jantar (18m²) e uma divisão para usar como escritório
(11m²). No piso superior, a disposição repete-se sendo composta por dois quartos
(18m² e 12 m²), uma pequena divisão (4,5m²) e uma casa de banho (2,5m²).
O exemplo a, por sua vez, tem 76m², foi mais racionalizado e pensado
de acordo com a sua exposição solar. Dispõe de um hall de entrada (6m²), uma
sala com dimensão superior à do tipo 1 (25m²), e a cozinha, um pouco inferior à
unidade do lado Norte (6m²). No piso superior tem uma casa de banho (4m²) e
dois quartos (20m² e 10m²) (Porotto, 2017, p. 14-15).
Todas as áreas da casa apresentavam melhorias significativas na sua
disposição e organização, especialmente a cozinha, que recebeu a aplicação do
modelo “Cozinha de Frankfurt” de Margarete Schütte-Lihotzky.
Concebido com recurso a elementos industriais produzidos em série,
tanto a nível construtivo como a detalhes interiores (janelas, portas, mobiliário,
etc.) o complexo atende aos padrões estéticos da Nova Arquitetura e ao conceito
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198-199. Habitação plurifamiliar (In der Römerstadt).
200-201. Habitação plurifamiliar (Hadrianstrasse).
202-203. Moradia bifamiliar com entradas distintas (Im Hinderfeld).
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Existenzminum (mínimo para subsistência):
“The right scale is the minimum scale, for it would be wrong to design our
chairs, larger or heavier than they need to be, or for reasons of display.
All they need to do is meet our requirements, that is to say, they should
be light and mobile. Our objects are to be on a human scale (…). Modern
architecture is therefore fighting against prestige designs, against excess”
(Mart Stam, como citado em Mullin, 1977, p. 13).

As habitações seguiram o princípio de máxima economia e
conforto no mínimo espaço necessário. Elementos como a casa de banho com
chuveiro ou banheira, a água quente e a eletricidade foram uma novidade na
Alemanha (Jaenicke, 2005, p. 2). Para além destes, a cozinha racionalizada como
minimizadora de esforço doméstico, a sala de estar de dimensões consideráveis e
o número de quartos suficiente para separar pais e filhos foram imprescindíveis
no novo paradigma familiar e habitacional, diferente do que se conhecia até então.

8 2.º CONGRESSO INTERNACIONAL DA ARQUITETURA
MODERNA: DIE WOHNUNG FÜR DAS EXISTENZMINIMUM
O percurso explanado até aqui, e toda a questão da necessidade
de repensar os modelos habitacionais existentes, culminaram na realização do
Congresso Internacional de Arquitetura Moderna (CIAM), iniciativa valiosa
na transferência de conhecimento e partilha de experiências entre a elite da
arquitetura moderna.
Organizado como um ponto de convergência entre grupos
vanguardistas de toda a Europa, o CIAM reuniu alguns dos principais protagonistas
da arquitetura da época e contribuiu para o debate e formulação dos “elementos
básicos de una nueva aproximación a la arquitectura y el urbanismo.” (Mumford,
2007, p. 97). O foco desta aliança estava no objetivo de redesenhar as cidades do
século XX, assente numa ideia de que estas deveriam ser adaptadas às necessidades
biológicas, psicológicas e sociais das classes trabalhadoras.
A fase inicial do congresso ficou marcada pela conceção do futuro do
urbanismo, integrado à escala das grandes cidades, desenvolvida por um grupo de
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205. Poster da exposição do 2.º CIAM em Frankfurt (1929).
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arquitetos que incluía nomes como Le Corbusier ou Ernst May, arquiteto oficial de
Frankfurt, precisamente a cidade que viria a acolher a segunda edição do encontro,
em 1929. Ali, foi debatida e formulada a ideia de que as cidades industrializadas
deviam ser pensadas com o propósito de melhorar a habitabilidade e, dessa forma,
implementar uma estratégia de eficiência económicas que pudesse servir a maioria
da comunidade.
Em 1929, o congresso reúne-se num encontro subordinado ao tema
“Die Wohnung Für das Existenzminimum” ou “Unidade Mínima de Habitação”.
Assente numa ideia de considerar as novidades tecnológicas, tanto na construção
dos espaços como na utilização dos seus equipamentos domésticos, o conceito é
alvo de discussão, levando em conta os vários projetos de Ernst May, concebidos
para a cidade de Frankfurt. Os referidos projetos apresentavam espaços pequenos,
em que se destacavam as portas de correr, camas dobráveis ou armários embutidos,
exemplos de como o espaço poderia ser melhor rentabilizado. Daí, resultavam
habitações com 40 a 60m², com uma área média de 10m² por residente (A habitação
social e a afirmação da arquitetura e do urbanismo modernos, 2010, p. 6).
O debate centrava-se na construção industrializada, bem como na
importância de projetar de forma mais eficiente as habitações coletivas, numa
linguagem modernista, de forma a dar resposta às necessidades da classe média e
baixa e ajustar o urbanismo ao panorama socioeconómico do pós-guerra.
Esta perceção integrava a ideia moderna de que as cidades deviam
garantir condições de habitabilidade para as grandes comunidades industrializadas
com a teoria naturalista, em que os jardins e o meio ambiente eram valorizados
numa harmonia urbanística inspirada na teoria da “Cidade-Jardim”.
A ideologia pesava já a entrada da mulher no universo laboral,
propondo, por isso, espaços centralizados e aglomerantes, de acesso fácil,
pensados para grandes comunas, em que imperava a essência estandardizada e
em que a simplificação das habitações era privilegiada. Amplamente promovida
pelo arquiteto Hans Schmidt, esta visão entendia as unidades habitacionais como
espaços mínimos e práticos integrados numa estrutura homogénea, com custos de
construção mais reduzidos.
Os aspetos relacionados com a construção foram desenvolvidos por
Le Corbusier, neste 2.º CIAM, onde elaborou sobre as características fundamentais
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destas unidades mínimas. A necessidade de aplicar uma lógica de industrialização,
focando o aumento da eficiência na componente operacional da construção e
respeitando o ideal da habitação standard, foram os pontos focados pelo arquiteto,
adepto de uma organização dos espaços estabelecida pela funcionalidade de cada
lugar (Mumford, 2007, p. 98).
O novo movimento, que marcou definitivamente o conteúdo
programático do 2.º CIAM, enquadrava-se numa ideologia social-democrata. A
responsabilidade do Estado de garantir habitações a baixo custo às classes mais
desfavorecidas, às comunidades que corporizavam o universo fabril e industrial,
começa a ser enfatizada pelos principais arquitetos da época, que, paralelamente,
integram esta filosofia na lógica da produção em série, no período entre as duas
Grandes Guerras.
Um ano depois (1930), em Bruxelas, a nova corrente vanguardista
é transportada para a 3.ª edição do Congresso Internacional de Arquitetura
Moderna. Ali, os especialistas reuniram-se sob o mote “Rationelle Bebauungsweisen”
(“Métodos de Construção Racional”), alargando a discussão à planificação dos
bairros para habitação social.

137

“‘Wem Gehört die Welt?’ A quem pertence o mundo? Antes de mais nada,
às multidões anónimas que povoam os casebres das grandes cidades, aos
trabalhadores, às massas que, se esperava, viriam a ser os verdadeiros
autores da história, a estas responderam, cada um a seu modo e segundo
a situação existente em seu país, os pioneiros da arquitetura ‘moderna’,
colocando seus conhecimentos, seu talento e seu entusiasmo a serviço do
que eles acreditavam ser o ‘sentido da história’. É por isso que o ‘moderno’
não foi para eles um estilo, mas sim uma causa pela qual frequentemente
sacrificaram aquilo que, para a maior parte de seus colegas, constituía
justamente a gratificação que se poderia esperar do exercício tradicional
da profissão de arquiteto: dinheiro e fama.” (Kopp, 1990, p. 24).
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Reflexões Finais
Novos materiais e técnicas, “importados” da Revolução Industrial,
foram aplicados na transformação arquitetónica por arquitetos dos anos 20 e 30,
que partilhavam pesquisas e métodos de trabalho até então desconhecidos. De
forma inovadora, procurou-se conjugar as técnicas recentes com as fontes de saber
do passado, abrindo o espaço, conferindo-lhe luz e dando protagonismo à vertente
ambiental.
Coletivamente, os arquitetos tentaram superar o conceito da casa
como meramente funcional, aquele que encarava o espaço e a habitação numa
perspetiva utilitária e prática. Esta corrente progressista interpretava a missão da
arquitetura como uma harmonia entre a função e os elementos, não se restringindo
a satisfazer as necessidades biológicas mais primárias (Kopp, 1990, p. 23).
Paralelamente, a estrutura do modo de vida sofreu uma transformação
que alterou a conceção da importância do direito pessoal dando lugar a uma
renovada identidade social. A mulher, cada vez mais autónoma, desejou a sua
emancipação e o seu lugar fora do seio doméstico, direcionando a sua atenção
para novas propostas de coabitação que ambicionavam libertar o género feminino
da sobrecarga doméstica. Mas até que ponto é que as instalações comunitárias
alcançaram o objetivo de devolver a liberdade à mulher?
A cozinha coletiva teve o mérito de aliviar o quotidiano da mulher,
que conseguiu dosear o seu esforço, repartindo o seu trabalho e desenvolvendo
uma vida social mais ativa, com as salas de jantar como pano de fundo que, agora,
assumiam-se como lugares de convívio e comunicação.
Ao mesmo tempo, este conceito aproximava os residentes e potenciava
a vida em comunidade. Os recursos, esses, eram economizados, permitindo uma
poupança significativa em combustíveis como o carvão (Maslowski, 2017, p. 2324).
Os espaços comuns tiveram, ainda, o condão de suprir as carências
de equipamentos e estruturas das unidades individuais. Comparativamente ao
modelo convencional, os moradores da habitação comunitária tinham acesso
a equipamentos como máquinas de tratamento de roupa, não precisando de
adquirir os seus próprios, as creches prestavam apoio nas horas laborais e, por
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fim, a cozinha central dava espaço às famílias para terem algum tempo livre, já
que poupariam tempo em tarefas como a confeção das refeições ou a limpeza do
espaço.
Ao contrário do Heimhof em Viena, o sucesso do caso Narkomfin
Dom Kommuna em Moscovo, deve-se ao facto do arquiteto não ter imposto o
estilo de vida comunitário a todos os seus residentes. A variedade de células
habitacionais, desde o dormitório ao apartamento totalmente independente,
permitia que o edifício não se restringisse à tipologia da partilha de espaços,
captando o interesse dos mais céticos ou menos conformados. Por essa razão,
Ginzburg nomeou o seu edifício como “experimental house of the transitional type”
(Kopylova & Tarabarina, 2018).
Por outro lado, o paradigma da família burguesa, assente num
núcleo fechado, foi completamente revolucionado. A partilha de espaços e a
maior sociabilização em comunidade desvaneceu a unidade das famílias que se
dispersavam e passavam menos tempo juntas.
Esta profunda alteração social levou a que muitos intelectuais
criticassem o modelo de cozinha comum, argumentando que esse fator estaria a
destruir os princípios morais das famílias e a desestruturá-las (Maslowski, 2017,
p. 22). Entendiam que esta deveria ser uma solução provisória, num contexto pósguerra, e que, no futuro, já não seria uma alternativa desejável. A necessidade de
integrar as mulheres no meio laboral tinha encaminhado para este modelo que,
no seu entender, colocaria em causa a união das famílias. (Maslowski, 2017, p. 24).
Elisabeth Eichler, argumentou a rejeição do Einküchenhaus, dizendo
que a individualidade da mulher ficava comprometida, e que a sua autonomia
devia ser priorizada “allowing the resident to cook her own meals”. Apesar de apoiar
vivamente a ideologia do Einküchenhaus, Eichler dava preferência a apartamentos
individuais com a sua própria cozinha (Stratigakos, 2008, p. 80).
A verdade é que as ideias de Lily Braun fracassaram, maioritariamente
devido à orientação da sua organização, que direcionou este tipo de imóvel para
uma classe que “não evoluiu o suficiente para entender qual o seu interesse efetivo”
(Kopp, 1990, p. 38) - o proletariado. Para além dos mencionados, o conceito de
edifício de cozinha central exigia a produção de receitas suficientes para cobrir
os gastos dos serviços, o que só seria alcançado com residentes de classe média,
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os únicos financeiramente abastados para arcar com custos jamais possíveis
numa habitação popular (Schmid, 2019, p.84). Quando a mudança de públicoalvo foi efetuada, e tendo em conta que as mulheres que anteriormente vinham
para os centros urbanos trabalhar como empregadas domésticas preferiam agora
a indústria e as suas remunerações mais apetecíveis e seguras, o propósito de
alcançar a emancipação feminina foi substituído pela necessidade de solucionar
a carência de pessoal no contexto doméstico e que forçava as mulheres de classe
média a assumirem a responsabilidade da gestão da casa.
O resultado destas experiências foi a transformação dos apartamentos
comunitários em “apartamentos-hotel”, direcionados essencialmente para as
famílias mais ricas que se serviam dos cozinheiros profissionais para receber as
suas refeições em casa. Noutros casos, as células habitacionais foram convertidas
de modo a possuírem a sua própria cozinha privada (Kopp, 1990, p. 38-39).
A coabitação a que os espaços partilhados obrigava gerou problemas
entre os residentes, colocando em causa o próprio projeto de habitação comunitária.
O equilíbrio entre a relação da vida privada e da vida coletiva estava longe de ser
alcançado, levando a que muitos autores descrevessem este programa como um
fracasso, chegando à conclusão de que este ideal teórico de organização social era
bem mais complexo do que seria perspetivado.
Sem que este paradigma estivesse enraizado na sociedade, a
modernidade desta resposta colidiu com as crenças, vontades e necessidades das
comunidades, cuja convivência desmentiu os méritos do projeto.
Assim, a idílica cozinha central não conseguiu cumprir um dos
objetivos para o qual tinha sido criada: contribuir para enquadrar as mulheres
no universo laboral. As contradições desta estrutura ficaram bem patentes na
evolução das décadas seguintes que confirmaram o homem como a principal
fonte de rendimento das famílias. As mulheres continuaram a assumir a gestão
da casa, agora, com um estatuto de donas de casa “profissionais”, num estágio de
emancipação circunscrito ao núcleo familiar.
A cozinha individual racionalizada, de que é exemplo a Cozinha
de Frankfurt, nasce como resultado deste fenómeno, gerando um sentimento
paradoxal em que a mulher não alcança a sua afirmação através do trabalho
remunerado, como era inicialmente pretendido, mas vê o seu papel reforçado na
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gestão da habitação, agora gerida por si de uma forma mais autónoma (Schmid,
2019, p. 84).
Por outro lado, as correntes feministas encaravam esta evolução
como um retrocesso, que mantinha a mulher confinada no espaço da cozinha.
As proporções reduzidas para benefício do utilizador acabavam por ter um efeito
contraproducente, uma vez que não permitiam que outras pessoas pudessem
utilizar a divisão em simultâneo, o que entregava por completo o trabalho
doméstico à mulher.
Noutra perspetiva, a cozinha da habitação mínima, anteriormente
projetada para o fundo das casas, deixa de estar relegada a um papel secundário,
tornando-se um dos elementos centrais na organização habitacional. Esta mudança
trouxe a mulher para o centro da habitação, passando a ter todas as suas tarefas
realizadas ao lado da família, acentuada pela união dos “espaços de serviços e os
espaços da vida” (Kopp, 1990, p. 54).
Ao mesmo tempo, as funções dentro da cozinha passam a ser muito
organizadas e mais rápidas, uma vez que os dispositivos estão todos ao alcance
próximo do seu utilizador. A dificuldade do trabalho doméstico é suavizada
permitindo que a passagem da cozinha para a sala de jantar se torne mais prática.
Em relação à crítica sobre o confinamento da mulher, a minimização da divisão
possibilitou que outras divisões importantes, como a sala ou os quartos, associados
ao descanso e ao tempo livre, pudessem ser beneficiados. O conceito de “habitação
para o mínimo de subsistência”, mais tarde abordado em detalhe no 2.º CIAM
e onde este modelo se inseria, permitiu que um maior número de habitações
pudesse ser instalado para o maior número de famílias desfavorecidas, facto que
argumentava contra análises menos positivas acerca dos tamanhos reduzidos das
casas.
Essencialmente, a racionalização de Schütte-Lihotzky nesta área da
casa, juntamente com a colocação de outras estruturas coletivas, permitiu que,
acima de tudo, a mulher não despendesse o seu dia completo na lida da casa e
da família, acabando por ter mais tempo livre para atividades de lazer do seu
interesse.
*
O conflito entre as duas visões e as transformações no espaço e na
habitação revolucionaram o modus vivendi das cidades e das sociedades. Ao longo
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de décadas, o coletivo e o individual entrelaçaram-se numa relação raramente
harmoniosa, trazendo importantes mudanças que ainda hoje marcam a história
da habitação social na arquitetura moderna.
Neste período, reforça-se a ideia de que o teórico nem sempre
coincide com o prático, as nuances sociais, culturais e económicas complexificamse e, por vezes, comprometem visões aparentemente promissoras ou exequíveis,
provando à saciedade que os caminhos para o progresso estão longe de ser óbvios
e que os trilhos da história podem criar obstáculos que nem o mais digno dos
ideais consegue superar.
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