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RESUMO 

NUNES JUNIOR, Joaquim da Silva. Morar no Mínimo, reflexões sobre o Conjunto Residencial Morar no Mínimo, reflexões sobre o Conjunto Residencial Morar no Mínimo, reflexões sobre o Conjunto Residencial Morar no Mínimo, reflexões sobre o Conjunto Residencial 
Salvador Salvador Salvador Salvador ––––    IAPIIAPIIAPIIAPI. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo). Salvador: Programa de 
Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAUFBA, 2020. 

Nesta dissertação refletiu-se sobre o Conjunto Residencial Salvador, o qual foi produzido no 

final da década de 1940 pelo Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários – IAPI 

na capital baiana.  As análises que resultaram neste trabalho, foram desenvolvidas partindo 

da relação deste conjunto habitacional com as diferentes categorias de “modernidades” e 

da aplicação de distintos conceitos de “habitações mínimas”. Amparado por procedimentos 

metodológicos que englobaram discussões teóricas, estudos de casos e análises de dados, 

buscou-se alcançar os propósitos da pesquisa a partir das seguintes etapas: identificação dos 

conceitos e questionamentos de modernidade(s) dominantes a partir de publicações Latino-

Americanas, com o propósito de expor algumas categorias de análise do objeto da pesquisa; 

reflexões sobre os debates a respeito da habitação mínima, principalmente aqueles 

relacionados com o segundo Congresso Internacional de Arquitetura Moderna (CIAM) e com 

os primeiros Congressos Pan-Americano de Arquitetos (CPA), os possíveis ecos desses 

debates  em território nacional no início do século XX, marcados sobretudo pelas atuações 

habitacionais do IAPI, assim como aqueles ocorridos em solos baianos, promovidos 

principalmente pelo Escritório do Plano de Urbanismo da cidade do Salvador (EPUCS); 

desenvolvimento de análises a respeito do Conjunto Residencial Salvador (CRS), abordando 

desde a escolha do sítio, passando por seus aspectos arquitetônicos que apontaram 

aproximações com determinados conceitos da habitação mínima, assim como apresentação 

de possíveis relações com outros conjuntos produzidos pelo IAPI, seguida por explorações a 

respeito das apropriações e transformações contemporâneas; por fim, reflexões finais do 

autor sobre o CRS, apoiadas nas bases teóricas previamente apresentadas. 

Palavras chaves: Palavras chaves: Palavras chaves: Palavras chaves: Habitação Mínima, Modernidade, Conjunto Residencial Salvador, IAPI. 

  



ABSTRACT 

NUNES JUNIOR, Joaquim da Silva. Living at Minimum, reflections on theLiving at Minimum, reflections on theLiving at Minimum, reflections on theLiving at Minimum, reflections on the    Conjunto Residencial Conjunto Residencial Conjunto Residencial Conjunto Residencial 
Salvador Salvador Salvador Salvador ––––    IAPIIAPIIAPIIAPI. Master Dissertation (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo). Salvador: 
Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAUFBA, 2020. 

This dissertation reflected on the Conjunto Residencial Salvador, which was produced in the 

late 1940s by the Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários - IAPI in the capital 

of Bahia. The analyzes that resulted in this work, were developed starting from the relation 

of this housing with the different categories of "modernities" and the application of different 

concepts of "minimal housing". Supported by methodological procedures that included 

theoretical discussions, case studies and data analysis, we sought to achieve the purposes of 

the research from the following steps: Identification of the dominant concepts and questions 

of modernity (s) from Latin American publications, with the purpose of exposing some 

categories of analysis of the research object; Reflections on the debates regarding the 

minimum housing, mainly those related to the second International Congress of Modern 

Architecture (CIAM) and the first Pan American Congresses of Architects (CPA), the possible 

echoes of these debates in national territory in the beginning of the 20th century, marked 

especially in the housing activities of IAPI, as well as those that took place in Bahia soils, 

promoted mainly by Escritório do Plano de Urbanismo da cidade do Salvador (EPUCS); 

Develop analyzes regarding the Conjunto Residencial Salvador (CRS), addressing from the 

choice of the site, going through its architectural aspects that pointed to approaches with 

certain concepts of minimum housing, as well as presenting possible relationships to other 

complexes produced by IAPI, followed by explorations a respect for contemporary 

appropriations and transformations;  finally, the author's final reflections on the CRS, 

supported by the theoretical bases related to contact. 

Keywords: Keywords: Keywords: Keywords: Minimal Housing, Modernity, Conjunto Residencial Salvador, IAPI.    
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O tema escolhido para esta dissertação relaciona-se diretamente com a minha vida 

profissional já que, ao longo de nove anos, de 2009 até 2018, trabalhei na Companhia de 

Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER, desenvolvendo a função de técnico 

em Arquitetura e Urbanismo na Diretoria de Habitação. Essa experiência permitiu ter contato 

com a produção habitacional, tanto nos processos de elaboração de novos conjuntos, quanto 

de melhorias urbanas em áreas precárias. Aquele período provocou indagações relacionadas 

à produção arquitetônica de unidades mínimas habitacionais, que se tornaram as primeiras 

motivações para a realização desta pesquisa. 

INTRODUÇÃO 

O crescimento demográfico nas cidades, comumente associado aos processos de 

industrialização, ocasionou uma inflexão na história sobre o pensar e produzir habitação. 

Essa situação foi impulsionada na Europa entre os séculos XVIII e o XIX, culminando em 

cidades mais densas no início do século XX, principalmente no período após Primeira Guerra, 

como exposto por Aymonino (1973): “as cidades industriais das províncias aumentaram – 

em número de habitantes – em no mínimo três e no máximo dez vezes” (p. 09)1. Essa 

situação apontou para uma nova forma de desenvolver projetos arquitetônicos 

habitacionais. 

(...) para cobrir o déficit de habitações acumulado durante a guerra, e substituir os 
cortiços operários do século XIX, o simples retorno aos métodos de antes da guerra 
não seria suficiente. Era necessário pôr em prática outros métodos de construção, 
mas também – e sem dúvida este é o ponto mais importante – a própria concepção 
de habitação precisava ser revista (KOPP, 1990, p. 44). 

O crescimento demográfico ocorreu em diversas localidades em diferentes temporalidades, 

que se unem e assemelham pela busca de soluções racionais para alojar uma crescente 

população urbana. Como ocorreu por exemplo na cidade de Buenos Aires na Argentina, que 

de acordo com Aboy (2012) teve um aumento demográfico resultante, principalmente, de 

uma expressiva chegada de imigrantes na cidade, na ordem de “quatro milhões de europeus 

                                                      
1 Tradução livre do original: “[...] las ciudades industriales de províncias, se han engrandecido – en el número 

de habitantes – en un minimo de tres y un máximo de diez veces” (AYMONINO, 1973, p. 09). 
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entre 1880 e 1914”, (p. 73)2. Déficit que posteriormente foi agravado pela “migração de um 

milhão de argentinos das províncias para a capital, entre 1935 e 1945” (p. 73)3. Assim como 

na cidade de São Paulo, conforme foi apresentado por Bonduki (2017), houve um aumento 

populacional entre 1890 e 1893 de 28%, onde “a carência de habitações tornou-se notória” 

(p.26). 

Situação que não se difere na cidade de Salvador, que registrou um crescimento 

populacional mais acentuado entre as décadas de 1940 e 1950.  Sampaio (2015) revelou que 

no referido período “a cidade vai passar de 290 mil para 417 mil habitantes, representando 

um excedente de cerca de 127 mil pessoas, das quais 70% eram imigrantes” (p.85). Dessa 

forma, compreende-se que, desde aquela época, cresceu a demanda por soluções 

habitacionais na capital baiana. 

O crescimento da população nos centros urbanos e sua demanda por habitação têm forte 

relação com a oferta de postos de trabalho, e esses fenômenos seriam as principais 

justificativas para adoção de métodos racionais para provisão de alojamentos voltados para 

as necessidades da massa de trabalhadores, tornando-se tema central da arquitetura 

moderna europeia no início do século XX. As propostas buscavam alinhar as seguintes 

diretrizes: atender as carências de habitabilidade da população; utilizar técnicas construtivas 

industrializadas; e serem viáveis e acessíveis financeiramente.4 

O conceito de habitação mínima apareceu articulando-se inicialmente com essas diretrizes. 

Essa solução não representaria apenas um abrigo, mas também passou a significar um 

instrumento de transformação social, partindo de uma nova lógica do habitar. Sua 

concepção, sobretudo na Alemanha entre guerras, buscava romper com as formas de pensar 

a moradia tradicional daquela época. As propostas não deveriam seguir as aspirações dos 

futuros usuários, mas sim assinalar aquilo que deveriam desejar (KOPP, 1990), disciplinados 

por alojamentos racionais concebidos a partir de bases científicas. Pressupostos que 

                                                      
2 Tradução livre do original: “[...] cuatro millones de europeos entre 1880 y 1914” (ABOY, 2012, p. 73). 
3 Tradução livre do original: “la migración de un millón de argentinos desde las províncias a la capital, entre 

1935 y 1945” (ABOY, 2012, p. 73). 
4 Paulo Bruna (2010) argumentou que o caráter racional e objetivo pretendido pelos arquitetos alemães 

modernistas na elaboração de ambientes domésticos, seria uma atitude frente ao problema habitacional no 
início do século XX. “Em face das dificuldades econômicas e financeiras da época, a questão central para os 
arquitetos era: o que se pode e o que se deve dar a cada um em matéria de habitação? Quais as necessidades 
que devem ser satisfeitas individualmente e quais podem ser resolvidas coletivamente? Qual a superfície 
habitável compatível com a dignidade do trabalhador e de sua família?” (BRUNA, 2010, p.27). 
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aparentemente foram paradigmáticos na atuação de brasileiros modernistas, que 

comungavam com o fato de que para construir uma nova sociedade, seria necessária a 

concepção de uma nova forma de morar (BONDUKI, 2017). Essa postura dialoga com o 

conceito de modernidade, que se ampara no futuro como orientação para transformações 

do presente. Opõe-se às tradições, por motivo dessas representarem um elemento de 

resistência às mudanças pretendidas (BRUNA, 2010). 

Também foi importante aqui discorrer sobre o morar, que para além de representar o ato 

de residir, de habitar (FERREIRA, 2010), pode também ser compreendido como o resultado 

das práticas e hábitos de pessoas e grupos, com limitações impostas pelo abrigo. O ato de 

morar molda e é moldado pela habitação e, para além desses termos, torna o espaço 

identificável por aquele(s) que o(s) ocupa(m) (REIS-ALVES, 2007).   

A habitação, ou a casa, de forma geral pode ser entendida como o suporte para o morar. 

Pode ser compreendida enquanto o espaço de mediação entre a desordem exterior e a paz 

controlada interior, como argumentado por Bierrenbach (2018) “A casa manifesta não só 

que as existências humanas e naturais são extremamente preciosas, mas, principalmente, 

que são consideravelmente frágeis. A arquitetura consegue, de certo modo, protegê-las das 

ameaças a que estão submetidas” (p.41). Assim como a estrutura formada por elementos 

físicos de apoio para o suporte existencial, conformado por espaços que têm o caráter de 

atender às necessidades daqueles que o habitam. 

Em geral, a casa expressa a estrutura de vida com todos os seus aspectos físicos e 
psíquicos. Imagina-se como um sistema de atividades significativas concretizado 
como um espaço constituído por lugares dotados de caráter distinto. (...) A imagem 
da casa depende, portanto, da existência de lugares diferentes que se influenciam 
uns sobre os outros de diversas maneiras. Principalmente, porém, o caráter é 
determinado por coisas concretas, como a lareira, a mesa e a cama (NORBERG-
SCHULZ, 1975, p. 39)5. 

 
Sobre o tema da habitação mínima vinculado a um projeto de modernidade, tem-se como 

marco o segundo Congresso Internacional da Arquitetura Moderna (CIAM) que ocorreu em 

1929, em Frankfurt na Alemanha. Momento considerado emblemático por irradiar algumas 

                                                      
5 Tradução livre do original: “En general, la casa expresa la estructura del habitar con todos sus aspectos físicos 

e síquicos. Está imaginada como un sistema de significativas actividades concretizado como un espacio que 
consta de lugares dotados de diverso carácter (...) la imagen de la casa, por consiguiente, depende de la 
existencia de lugares diferenciados que influyen unos sobre los otros y sobre su alrededor de diversas maneras. 
Principalmente, sin embargo, el carácter está determinado por cosas concretas tales como la chimenea, la mesa 
y la cama” (NORBERG-SCHULZ, 1975, p. 39). 
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diretrizes referentes ao projeto arquitetônico da habitação mínima, pautadas na 

racionalidade e estandardização.  O debate sobre habitação mínima e sua vinculação com a 

modernidade passou a ser referência para questionamentos, que motivaram o 

desenvolvimento desta dissertação.  Desdobra-se em indagações sobre como ocorreram os 

debates e propostas sobre a habitação mínima fora do centro referenciado (EUROPA – CIAM) 

e, articula-se com reflexões “exógenas”, procurando entender se a modernidade referente 

a estas produções seriam entendidas como uma expressão genérica de caráter universal, ou 

múltiplas, relacionadas aos contextos das culturas locais. 

Discussões que podem resultar em várias reflexões, como por exemplo, se podem ser 

percebidos ecos do tema sobre o mínimo nas realizações dos padrões habitacionais 

contemporâneos de interesses sociais, replicados ostensivamente por programas 

habitacionais de interesse social no Brasil. 

Para tratar desse tema que articula os conceitos de habitação mínima com aqueles de 

modernidade, decidiu-se focar em um estudo de caso específico, o Conjunto Residencial 

Salvador – CRS (Figura 1). Sua escolha como objeto de análise, deveu-se por ser o primeiro 

conjunto verticalizado de moradia social da cidade, além de apresentar aspectos 

arquitetônicos que o tornaram uma referência de modernidade para a capital baiana. O 

conjunto foi tão representativo para a cidade que o nome do bairro no qual se insere passou 

a ser chamado de IAPI. 

O Conjunto Residencial Salvador para habitação popular foi a realização de 
destaque, tendo sido o primeiro onde foram aplicados os princípios da arquitetura 
modernista em Salvador. Implantado pelo antigo IAPI - Instituto de Aposentadoria 
e Pensões dos Industriários - um dos IAPs que, em outras cidades do Brasil, 
constituíram grandes empreendimentos, seu projeto é de 1948 (ARAUJO, 2004, p. 
293). 
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Figura Figura Figura Figura 1111- Localização e composição esquemática do Conjunto Residencial Salvador. 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Diante das circunstâncias e reflexões apresentadas, o objetivo geralobjetivo geralobjetivo geralobjetivo geral desta dissertação é 

refletir sobre o Conjunto Residencial Salvador – IAPI, a partir da sua relação com diferentes 

projetos de modernidade e da aplicação de distintos conceitos de “mínimo”. Como objetivos objetivos objetivos objetivos 

específicos, específicos, específicos, específicos, a pesquisa procura identificar os projetos de modernidade dominantes e seus 

questionamentos, além de refletir sobre os conceitos de habitação mínima, suas 

repercussões internacionais (europeias e latino-americanas) e nacionais no início do século 

XX. Ademais, apresentam-se considerações sobre o Conjunto IAPI, em momentos 

diferenciados, durante a sua concepção e nos momentos atuais.  Aborda-se desde a escolha 

do sítio, passando pelas suas concepções arquitetônicas que adotam determinados 

conceitos de unidade mínima, até as apropriações e o grau de satisfação dos moradores do 

conjunto na atualidade. Pretende-se refletir se existem tensões entre tais concepções 

originais do Conjunto Salvador, pautado em espaços que “disciplinam” o habitar, baseados 

na cultura da habitação moderna (KOPP, 1990) e as apropriações dos indivíduos realizadas 

no decorrer do tempo, que externam singularidades com seus hábitos de habitar. Assim, 

resumidamente, os objetivos propostos pela dissertação transitam entre análises de 

aspectos espaciais e sociais do Conjunto.  

Para que se possa tratar do tema e alcançar os objetivos, este trabalho adota dois campos 

de referenciais teóricosreferenciais teóricosreferenciais teóricosreferenciais teóricos: um relacionado com os projetos de modernidade e o outro com os 

conceitos de habitação mínima. Em relação ao primeiro campo, que trata dos projetos de 

modernidade (explorados na seção I), propõe-se expor algumas categorias de análise do 

objeto da pesquisa, a partir de publicações Latino-Americanas, tais como Cristián Fernández 
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Cox, Enrique Browne, Marina Waisman, Adrián Gorelik e Jorge Liernur. Essas publicações 

comungam na busca por alternativas aos parâmetros de modernidade positivistas e 

universalizantes difundidos pelos países “centrais” (como os Europeus e os Estados Unidos), 

partindo da compreensão de que a modernidade na arquitetura e urbanismo deveria 

dialogar com as realidades e singularidades locais. 

Apesar de presente, não se pretendeu exaltar tais categorias como fundamentais para 

compreensão dos fenômenos da modernidade na arquitetura. E sim utilizá-las como ponto 

de partida para engendrar reflexões sobre o objeto. Direcionamento que pôde trazer mais 

complexidade sobre o trânsito e acolhimento das ideias sobre o mínimo, e dos processos 

que envolvem aspectos arquitetônicos do Conjunto Residencial Salvador. 

Em relação aos conceitos do segundo campo, de habitação mínima (aprofundados na seção 

II), foram problematizados a partir de algumas referências bibliográficas como: a publicação 

“La Vivienda Racional” de Aymonino, (1973) que tem grande importância por trazer 

informações sobre o Segundo CIAM, que elegeu o debate sobre a habitação mínima. O autor 

apresenta nesta publicação as atas do congresso, composta por nomes como Le Corbusier e 

Walter Gropius, dentre outros; como contraponto, optou-se por apresentar informações 

sobre Congresso Pan-Americano de Arquitetos, que em período paralelo às experiências 

alemãs, também abordou o tema da habitação popular racional, onde a questão do custo 

tomou outra dimensão, apoiado em publicações de Fernando Atique, Sarah Feldman e Nilce 

Aravecchia-Botas. Também se tratou da habitação mínima a partir de experiências 

brasileiras, sobretudo daquelas que ecoaram a produção das vanguardas europeias a partir 

das moradias realizadas pelos IAPs. Para analisá-las foram tomadas como base publicações 

de Nabil Bonduki e Paulo Bruna. No caso de Salvador, foram somadas a estas referências 

apresentadas, publicações produzidas por Nivaldo Vieira de Andrade Junior, Ana Fernandes, 

dentre outros, que foram fundamentais para entender os debates locais sobre habitação 

mínima, sobretudo aqueles produzidos pelo Escritório do Plano de Urbanismo da Cidade do 

Salvador (EPUCS).  

Os termos “habitação mínima”, “célula habitacional mínima”, “habitação econômica” 

apresentados ao longo da dissertação, referem-se ao mesmo objeto, que é o local ou casa 

onde se habita (FERREIRA, 2010), concebida e produzida a partir da lógica da racionalização 

e da padronização. No entanto, a recorrência da utilização desses termos se diferencia a 
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depender do local e dos contextos que os evocam, como por exemplo, a “habitação mínima” 

foi mais presente nos debates europeus, sobretudo nos CIAMs, e “habitação econômica” ou 

“habitação barata”, mais comuns na América Latina, percebidos por exemplo, no legado dos 

CPAs. 

Quanto aos procedimentos metodológicos, a pesquisa se deu por discussões teóricas, 

estudos de casos e análises de dados, os quais fundamentaram a construção das seções que 

compõem esta dissertação.  

 

Na primeira etapaprimeira etapaprimeira etapaprimeira etapa foram feitas:  

▪ As revisões bibliográficas e documentais, que ofertaram insumos para a estruturação 

do referencial teórico. Para tal foram pesquisados artigos, livros e anais de seminários 

sobre os projetos de modernidade e sobre os conceitos de habitação mínima. 

Também foram pesquisadas publicações a respeito das edificações habitacionais de 

interesse social vertical realizadas no Brasil sob parâmetros da arquitetura moderna 

e aquelas construídas na cidade de Salvador na primeira metade do século XX. 

Publicações que foram determinantes para a escolha do Conjunto Residencial 

Salvador – IAPI. Os documentos coletados nesta etapa foram: fotografias e peças 

técnicas do acervo do (EPUCS), que se localiza na Fundação Gregório de Mattos 

(FGM), sobre propostas de habitações mínimas em Salvador, assim como sugestões 

para a Vila do IAPI. Essas peças não possuem identificação autoral, fato que 

ocasionou dificuldades nas análises; reportagens do Jornal ‘A Tarde’ (algumas 

publicações ocorridas entre 1948 e 1949), as quais forneceram informações sobre o 

IAPI na Bahia, assim como dados sobre a construção do conjunto; fotografias do 

conjunto em diferentes épocas foram fornecidas pela Fundação Mário Leal Ferreira 

(FMLF), assim como também de acervos pessoais de alguns moradores do conjunto. 

A segunda A segunda A segunda A segunda etapaetapaetapaetapa consistiu no desenvolvimento do estudo de caso, que abrangeu as seguintes 

atividades realizadas:  

▪ Levantamento cadastral de unidade mínima do CRS, que foi feita a partir das suas 

circunstâncias contemporâneas, mas que também permitiram que se alcançasse uma 

noção mais precisa sobre suas configurações originais. Tal cadastro foi realizado pelo 
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autor com a colaboração de João Henrique Porto (aluno da graduação em 

Arquitetura – UFBA). O levantamento da lavanderia coletiva (atualmente desativada), 

foi realizado a partir de diálogos com os moradores e da verificação em campo de 

vestígios existentes. A planta com a inserção da área coletiva foi desenvolvida partir 

de fotografias aéreas com suporte de programas de vetorização (CAD-COREL DRAW), 

como verificado por exemplo na figura 58 que compõe a seção III. 

▪ Observação direta por parte do autor, que ocorreu durante as visitas ao conjunto e 

ao seu entorno imediato. Foram realizadas ao longo da pesquisa, com o 

consentimento prévio dos moradores. Foi possível desenvolver: conversas informais, 

anotações, fotografias e croquis referentes ao residencial. Importante admitir que a 

história e bagagem do autor sobre o tema pesquisado podem exercer algum tipo de 

reverberação na condução dessas apreensões, assim como na análise de todas as 

fontes que compõem essa pesquisa. 

▪ Realização de questionários - (apêndice) - foram aplicados no conjunto questionários 

entre outubro e novembro de 2019 (dois meses), com um público preferencial, com 

intenção de evidenciar as apropriações: moradores mais antigos e/ou quantidade 

maior de habitantes por unidade. A finalidade foi fornecer informações sobre os usos, 

transformações e o grau de satisfação dos moradores referente às unidades mínimas 

e às áreas coletivas do conjunto. Os questionários foram compostos por 16 

perguntas, sendo dez abertas (objetivas) e seis semiestruturadas (subjetivas), para 

além de dados básicos sobre o morador. Um questionário inicial foi elaborado junto 

com a turma da disciplina “Tópico em Arquitetura e Urbanismo: Metodologias 

participativas para projetos urbanos”, da Faculdade de Arquitetura da UFBA, no 

segundo semestre de 2018, ministrada pela professora Aline Barroso (Figura 2). Cabe 

ressaltar que um primeiro formulário foi desenvolvido e testado em campo, e 

apresentou problemas pelo seu excesso de perguntas, dificultando o envolvimento 

do entrevistado. Com a participação dos alunos, foi reformulado e testado, 

resultando no questionário final.  Após a realização dos questionários, foram 

realizadas entrevistas com moradores, com o intuito de confirmar alguns dados 

levantados pelo questionário, assim como a obtenção de informações gerais sobre o 

conjunto. 
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Figura Figura Figura Figura 2222    ---- Fotografias da aplicação do questionário e da dinâmica relacionado à unidade mínima. 

 
Fonte: Registrado pelo autor. 

 
▪ Dinâmica dos moradores e suas relações com a unidade mínima - tratou-se de uma 

atividade desenvolvida em campo, junto ao questionário (para os mesmos 

moradores e no mesmo recorte temporal antes mencionado). Esse exercício 

intencionou evidenciar as diferentes formas de habitar contemporaneamente na 

unidade mínima do conjunto, assim como as possíveis transformações espaciais 

ocorridas no decorrer do tempo.  A atividade consistiu na apresentação de uma 

planta impressa em papel A4 (apêndice) da unidade mínima sem layout, que deveria 

ser preenchida pelo autor sob orientação do morador entrevistado. Deveria constar 

no preenchimento da planta a disposição dos mobiliários, equipamentos domésticos, 

dentre outros utensílios que, porventura, impactavam na circulação da habitação e 

quais transformações físicas aconteceram (caso tenham ocorrido) a partir de 

reformas na unidade. Posteriormente, somado às informações geradas no 

questionário, foram digitalizadas em formas de Fichas por Unidade Mínima - FUM 

(apêndice) em programas tipo CAD e COREL DRAW para sistematização.  A atividade 

foi originada junto com o questionário, inicialmente a dinâmica foi pensada para ser 

uma planta única, impressa em formato A3, com as peças de mobiliários soltas. Essa 

solução apresentou problemas em campo, pela dimensão do formato que dificultava 

a locomoção e apoio, assim como as peças soltas, que acabavam sendo levadas pelo 

vento.   

Na última etapaúltima etapaúltima etapaúltima etapa foram realizadas as análises de dados, e para essa etapa foram efetuados os 

seguintes procedimentos:  
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▪ Diagramas como estratégia para o desenvolvimento das subseções IV e V (com 

principal atenção às unidades mínimas). O referido dispositivo permite ter uma visão 

esquemática, partindo de uma síntese dos elementos espaciais e arquitetônicos, ou 

como colocado por Montaner (2017) é uma “ferramenta gráfica que permite 

visualizar fenômenos, ou fluxos, tanto da realidade como de projetos” (p. 23). 

Instrumento esse que possibilitou, de uma forma conscientemente superficial, 

evidenciar elementos arquitetônicos pertinentes para as reflexões pretendidas por 

esta pesquisa. 

▪ As análises das apropriações contemporâneas partiram das FUM, as quais foram 

geradas a partir dos questionários das dinâmicas relacionadas com as unidades 

mínimas, e dos diagramas, que representaram parâmetros para investigação de usos 

na habitação mínima do CRS. O termo contemporâneo, que remete a ser próprio do 

seu tempo, pode entrar em contradição com a categoria espírito do tempo (que 

tende às respostas universais) apresentada na seção I – modernidade(s). Porém, sem 

ter a intenção de aprofundamentos em discussões filosóficas sobre os conceitos de 

contemporaneidade, pode ser valorosa a contribuição de Agamben (2007), ao se 

referir que o termo “é uma singular relação com o próprio tempo, que adere a este 

e, ao mesmo tempo, dele toma distâncias; mais precisamente, essa é a relação com 

o tempo que a este adere através de uma dissociação e um anacronismo” (p. 59). 

Então, o uso contemporâneo que será utilizado nesta pesquisa, remete a uma 

investigação recente, com um breve distanciamento temporal para ser analisado. 

No que diz respeito à estrutura da dissertaçãoestrutura da dissertaçãoestrutura da dissertaçãoestrutura da dissertação, essa acontece do seguinte modo: Foi iniciada 

com uma breve apresentação, seguida pela introdução da dissertação com seu tema, 

justificativas, objetos, objetivos, referenciais teóricos e procedimentos metodológicos;  a 

primeira seção tratou das categorias de análise com base nos projetos de modernidade, 

explorando conceitos de modernização, modernidade apropriada e espírito do lugar dentre 

outros; a segunda propôs leituras sobre a habitação mínima desde o Segundo Congresso de 

Arquitetura Moderna até os debates soteropolitanos; a terceira apresentou o Conjunto 

Residencial Salvador, partindo da escolha do terreno, passando pelas suas concepções 

originais até as apropriações contemporâneas do conjunto; e a quarta expôs as 

considerações finais desenvolvidas pelo autor sobre a pesquisa. 
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SEÇÃO 01 - MODERNIDADE[S] - POSSÍVEIS CATEGORIAS DE ANÁLISE 

A habitação mínima deve ser o meio de passar de uma a outra maneira de viver, 
ser instrumento de uma ‘neue wohkultur’ (uma nova cultura de habitação) 
(KOPP, 1990, p. 53, grifo do autor). 
 
[...] a aparência externa dos volumes e a distribuição das fachadas não devem ser 
consideradas como as principais tarefas dos arquitetos, mas a parte mais 
importante do problema é a construção completa da célula habitacional individual 
de acordo com os princípios de uma concepção moderna de vida e que 
corresponde a eles (MAY apud AYMONINO,1929-1973, p. 112, grifo do autor)6. 
 

Na perspectiva da arquitetura moderna, a habitação mínima representou no início do século 

XX, como citado anteriormente por Anatole Kopp, um instrumento para uma nova forma de 

habitar, propondo uma revisão de como deveria ser concebida a arquitetura habitacional. E 

a concepção desta célula enquanto base para a “nova cultura de habitação”, pode ser 

entendida como uma representação da modernidade, entre a reflexão e a práxis.7  

Partindo do recorte da unidade mínima de habitação do Conjunto Residencial Salvador - IAPI 

objeto desta pesquisa, que a circunscreve numa condição latino-americana, considera-se 

pertinente a opção de contextualizar o exercício propositivo arquitetônico e ideológico no 

início do século XX, sob a perspectiva teórica de intelectuais latino americanos, e suas 

indagações sobre o[s] conceito[s] de modernidade. 

A modernidade e a modernizaçãoA modernidade e a modernizaçãoA modernidade e a modernizaçãoA modernidade e a modernização    

A modernidadeA modernidadeA modernidadeA modernidade pode ser entendida como a qualidade ou condição do que é moderno 

(FERREIRA, 2010), e o moderno seria, para Aurélio Buarque de Holanda, dos tempos atuais 

ou mais próximo de nós. Significado este que, de acordo com Paulo Bruna (2010), mostra-se 

distante e limitado “muito longe daquele sentido de transformação inevitável, de 

racionalidade pragmática, de utopia liberal”. (p. 22) O mesmo autor apontou, amparado por 

Michael Löwy, que um possível significado mais apropriado seria que o “moderno é o que 

                                                      
6 Tradução livre do original: “[...] el aspecto exterior de los volúmenes y la distribución de las fachadas no deben 

ser considerados como las principales tareas de los arquitectos, sino que la parte más importante del problema 
es la construcción completa de la célula individual de vivienda según los principios de una concepción moderna 
de la vida y que a ellos les corresponde” (MAY apud AYMONINO,1929-1973, p. 112, grifo do autor). 
7 Aqui cabe mencionar a análise sobre reflexão e práxis desenvolvida pela arquiteta Marina Waisman na 

publicação O interior da História (WAISMAN, 2011, p.39): “A práxis fornece os objetos de reflexão; a reflexão, 
por sua vez, fornece os conceitos que orientarão a práxis”, onde, na arquitetura, a elaboração teórica que 
norteia a práxis surge de forma mais ou menos explícita das reflexões ao longo da história.  
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beneficia dos progressos recentes da técnica e da ciência” (p. 22). Entretanto, é necessário 

questionar o conceito de modernidade, frente aos diferentes desafios da história e às 

peculiaridades dos lugares. 

O “ser moderno”, pode ser entendido como uma corporificação das representações das 

tendências contemporâneas, “inferidas de alguma historicidade determinada” (FERNÁNDEZ 

COX, 1991, p. 11)8 e que busca a ruptura com os precedentes, com as tradições. Neste caso, 

a modernidade tem inclinação a ser um conceito mais amplo e genérico por se tratar de uma 

expressão na arquitetura que independe da época, o que difere, por exemplo, dos termos 

“arquitetura moderna” e “modernismo” que pressupõem um recorte temporal. Cabe aqui a 

indagação: tal termo, que supostamente possui uma projeção universal, consegue responder 

aos mais diversos contextos? 

As normas da modernidade são comumente fixadas por uma elite “culta”, que supostamente 

guarda relações com a cultura exocêntrica (reconhecimento da identidade cultural exterior 

a sua), e com grupos que formulam postulados teóricos, que entre seus princípios “se 

encarregam da intersecção de diferentes temporalidades históricas e tratam de elaborar 

com elas um projeto global” (CANCLINI, 1990, p. 73). 

Mas, existe uma contradição na busca de um projeto global, relacionado com um conceito 

de modernidade genérico, que remete aos contextos europeus e norte-americanos. Trata-

se uma representação hegemônica da modernidade, tema que aprofundaremos mais 

adiante quando trataremos sobre a relação entre centro e margem. Mas aqui interessa 

retomar uma indagação proferida por Canclini (1990): “quais são essas temporalidades na 

América Latina e que contradições seu cruzamento gera?” (p. 73). 

Os países latino-americanos são atualmente resultado da sedimentação, 
justaposição e entrecruzamento de tradições indígenas (sobretudo nas áreas 
mesoamericana e andina), do hispanismo colonial católico e das ações políticas 
educativas comunicacionais modernas. Apesar das tentativas de dar à cultura da 
elite um perfil moderno, encarcerando o indígena e o colonial em setores 
populares, uma mestiçagem interclassista gerou formações híbridas em todos os 
estratos sociais (CANCLINI, 1990, p. 73-74). 
 

A modernizaçãoA modernizaçãoA modernizaçãoA modernização, pode ser compreendida como o “desenvolvimento de certa racionalidade 

instrumental” (FERNÁNDEZ COX, 1991, p. 99), isto é, de forma abrangente, o citado termo é 

um fenômeno passível de calcular e estabelecer medidas, parâmetros e instrumentos, a 

                                                      
8 Tradução livre do original: “[...]inferidas de alguna historicidade determinada” (FERNÁNDEZ COX, 1991, p. 11). 
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partir de processos que ocorrem no desenvolvimento cientifico e tecnológico. Instrumentos 

estes que surgem da força em estabelecer “meios para penetrar além do já conhecido, a 

refinar cada vez mais seus procedimentos, a reformular seus métodos cada vez, a partir da 

primeira operação de abstração” (WAISMAN, 2013, p.42). 

Podemos, por conseguinte, considerar que o termo modernização está diretamente ligado 

aos modos de produção na disciplina da arquitetura, resultante, dentre outros aspectos, do 

progresso tecnológico em confronto com as dimensões econômicas, culturais e o momento 

histórico em que se insere, ou seja, está relacionado com a práxis, que aqui pode se 

exemplificar com as técnicas construtivas. 

Os processos de modernização se constituem como a principal referência da transformação 

urbanística (ABASCAL; BRUNA; ALVIM, 2007). Em outros termos, pode-se pressupor que têm 

um impacto direto nas formas que compõem as cidades, no que tange à estética, aos fatores 

ambientais e demográficos. Sendo possível fazer leituras dos diferentes processos de 

modernização que ocorreram ao longo da história, em diferentes cidades, pelas tendências 

e expressões arquitetônicas.  

Sobre o progresso tecnológico como uma das engrenagens da modernização, há uma 

disposição, numa perspectiva da história universal das artes e da cultura, de apontar o 

descompasso da América Latina, comparado aos avanços em relação às bases categóricas 

eurocêntricas. Por exemplo, na afirmação de Canclini (1990), a modernização na perspectiva 

sul-americana se apresenta “como expansão restrita do mercado, democratização para 

minorias, renovação das ideias com baixa eficácia nos processos sociais” (p. 99). Aqui se faz 

necessário trazer outro olhar a partir da contribuição de Marina Waisman, sobre a tecnologia 

avançada: 

Em uma primeira aproximação pode-se dizer que tecnologia avançada é aquela 
que permite, com base em recursos humanos e materiais acessíveis, alcançar, 
mediante seu aperfeiçoamento e desenvolvimento, o mais alto grau de 
produtividade para conseguir um habitat adequado a cada região e seus modos de 
vida, tanto em qualidade como em quantidade (WAISMAN, 2013, p. 93). 
 

Assim, segundo as ponderações de Marina Waisman, as quais apontam para a importância 

do entendimento dos processos tecnológicos, que englobam tanto os insumos disponíveis, 

além dos modos de fazer, e técnicas construtivas dos indivíduos, que pertencem a um 

determinado momento e situação, poder-se-ia indagar que referidos fatores, são os mais 
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potentes para o entendimento das forças que atuam nos atos de modernização em um 

contexto latino-americano?  

Centro e a MargemCentro e a MargemCentro e a MargemCentro e a Margem    

A dialética centro x margem, aqui é estabelecida como uma estratégia para gerar 

questionamentos sobre a modernidade e sua relação entre as produções paradigmáticas dos 

países autoproclamados centrais, e aqueles supostamente das margens, aqui vistos sob a 

perspectiva da América Latina. Condição estabelecida por relações de poder, como aponta 

Marina Waisman (2013): “enquanto o centro manteve sua força, os povos da América Latina 

apareceram necessariamente como marginais no sistema de produção cultural da 

arquitetura” (p. 86). 

Pode-se apontar de forma deliberadamente superficial que uma das características da 

produção arquitetônica do início do século XX, seria a afirmação de tal ideia de “centro”, 

reforçada pelas práticas de indivíduos ditos colonizados, que supostamente carregavam uma 

certa dependência cultural. Aqui não será possível alcançar o grau da consciência e dos 

fazeres resultantes de tal dependência, principalmente porque dificilmente haverá consenso 

nas diferentes localidades que compõem a América Latina. Mas é importante atentar para a 

noção do termo centro e sua relação dialética com a margem (ou poderia ser utilizado o 

termo periferia, sem alterações da semântica). 

Sob um olhar contemporâneo, ao analisar a produção arquitetônica moderna,9 entende-se 

que o debate sobre centro x margem pode ter sido ultrapassado, transformado ou até 

perdido a importância. Aqui ainda se faz pertinente por permitir deslocar o olhar para a 

época do tema examinado por esta pesquisa, no caso da produção moderna no contexto 

latino americano, onde, possivelmente, essa dualidade era bem definida, mesmo que com 

diferentes intensidades. 

                                                      
9 Importante mencionar um fragmento da análise sobre arquitetura moderna desenvolvida por Nivaldo 

Andrade (2019), que afirma que a mesma “se difundiu mundialmente, na primeira metade do século XX, não 
só em função de ideais compartilhados, mas também a partir de um vocabulário formal, possibilitado pelo 
surgimento de novas tecnologias construtivas” (p.43). 
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Adverte-se também que a crise dos modelos do mundo central deu lugar ao 
pluralismo, acabou com o monopólio cultural. Dos grandes países do ocidente e 
com isso, sancionou a legitimação dos diversos projetos locais, da descentralização 
dos modelos [...] enquanto o centro manteve sua força, os povos da América Latina 
aparecem necessariamente como marginais no sistema de produção cultural da 
arquitetura (WAISMANN, 2013, p. 86). 

 

Talvez o viés da leitura do centro pode também ser colocado como a dificuldade de 

emancipação cultural, frente às forças hegemônicas que impuseram a condição de periferia, 

potencializados pelo “subdesenvolvimento, a saturação da informação externa e o domínio 

dos poderes do centro” (FERNÁNDEZ COX, 1990, p. 72). Então, a perspectiva regional pode 

apontar outros olhares sobre a arquitetura moderna e sua pertinência. 

Tais relações entre centro e margem são também exploradas, a partir de outros termos e 

dimensões por Fernández Cox, utilizando-se das noções de modernidade ilustrada e 

modernidade apropriada.   

Das modernidades, aquela denominada como IlustradaIlustradaIlustradaIlustrada10 tornou-se referência da produção 

modernista e foi apontada supostamente como sendo aquela originária, fixando as 

características normativas como argumenta Fernández Cox (1991) “desde que chegou a 

existir uma modernidade primogênita e triunfante – a modernidade ilustrada encarnada 

principalmente na Inglaterra, França e Estados Unidos” (p. 11)11. Como consequência, 

tornou-se a mais universalizada nos processos “civilizatórios”, apresentando os exercícios 

projetuais (tanto na perspectiva utópica quanto pragmática) europeus e norte-americanos 

como centro dos debates e práticas arquitetônicos, resultantes de demandas históricas e de 

acordo com determinados contextos econômicos, sociais e tecnológicos. Em síntese, esta 

modernidade se caracteriza, para além da busca da “universalidade”, pela pretensão de 

alcançar um processo puramente objetivo (FERNÁNDEZ COX, 1990). Mas, seriam de fato 

esses os países pioneiros, ou tal condição partiu de construções ideológicas ditas como 

civilizadoras, apontadas como imprescindíveis para ascender à condição de moderno?  

Enquanto triunfante e dialogando com “o espírito” do tempo, e pelos seus ideais 

universalizantes, constituiu-se como paradigmática, e se desdobrou em manuais 

                                                      
10 Termo amplamente utilizado por Fernández Cox (1991), com a intenção de apontar uma suposta 

modernidade pioneira, ocorrida principalmente na Inglaterra, França e Estados Unidos.  
11 Tradução livre do original: “[...] ya que al haber llegado a existir una modernidad primigênia y triunfante – la 

modernidad ilustrada encarnada principalmente en Inglaterra, Francia y Estados Unidos” (FERNÁNDEZ COX, 
1991, p. 11). 
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modernistas. É sabida a potência dos centros que podem exemplificar a modernidade 

ilustrada, como a Inglaterra, a França, a Alemanha, a Espanha dentre outros países europeus, 

assim como os Estados Unidos. 

Para compreender a modernidade denominada como apropriadaapropriadaapropriadaapropriada, é necessário estabelecer 

um breve panorama sobre o regionalismo crítico, que precede o debate sobre a perspectiva 

regional. O regionalismo crítico é um termo revelado por Alexandre Tzonis e Liane Lefaivre, 

na publicação “Por que o regionalismo crítico hoje” (TZONIS e LEFAIVRE, 2008), que propõe 

realizar uma revisão do regionalismo dito tradicional12 de forma crítica, que em comum 

ressalta o interesse pelo lugar.  Defende-se que a arquitetura com expressão local 

desempenha importante papel no confronto com a arquitetura universalizante. Importante 

atitude de confronto frente à globalização contemporânea que acelera a circulação de 

informações e de ideias. 

Os dois autores reconhecem dever a ideia de regionalismo a Lewis Munford [...]. 
Em suas obras da década de 1940, Munford também estava preocupado com a 
dominação da tecnologia e com as limitações do estilo internacional (TZONIS – 
LEFAIVRE, 2008, p. 520). 

Com é possível ser regionalista em um mundo que tende a uma economia 
globalizadora e tecnicamente independente, onde a mobilidade universal 
transporta os arquitetos e os usuários através das fronteiras e dos continentes em 
uma velocidade sem precedentes? (TZONIS e LEFAIVRE, 2008, p. 521). 

Buscavam questionar o regionalismo tradicional que se entregava a uma espécie de nostalgia 

de um tempo já passado, “à maneira dos regionalistas pitorescos do começo do século XVIII” 

(TZONIS e LEFAIVRE, 2008, p. 522). Por conseguinte, o regionalismo crítico poderia ser 

compreendido como uma das possíveis soluções frente às questões que surgem da 

universalização das ideias, e reforçam sua relação de diferenças e antagonismos com as 

posturas regionalistas do passado.  O regionalismo crítico é empregado e amplamente 

difundido pelo crítico e arquiteto Kenneth Frampton, principalmente no ensaio publicado 

em 1983, com o título “Perspectivas para um regionalismo crítico”, que desdobra o conceito 

apresentado por Tzonis e Lefaivre, e propõe como alternativa uma arquitetura autêntica, 

                                                      
12 Os autores argumentaram no texto que a percepção sobre o regionalismo tradicional está ligada às técnicas 

regionalistas do passado, da qual o regionalismo crítico nasce como resposta. “De fato o novo regionalismo 
surge no momento em que se começava a compreender que as percepções tradicionais das regiões como 
entidades fechadas e estáticas, equivalentes a grupos insulares igualmente invariantes, estavam tão obsoletas 
quantos os desgastados modos de expressão da arquitetura regionalista tradicional” (TZONIS e LEFAIVRE, 2008, 
p. 522-523). 
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partir de dois aspectos essenciais: a consciência do lugar e a tectônica.13 “Uma obra exemplar 

da arquitetura evoca a essência onírica do lugar com inescapável materialidade da 

construção” (FRAMPTON, 2008, p. 503). 

A compreensão do lugar é, então, um ponto incontornável para a formulação de uma 

proposta sob o enfoque do regionalismo crítico. Frampton apresenta um descontentamento 

com a denotação do regionalismo enquanto uma expressão vernacular. O autor então 

propõe como alternativa a identificação de “escolas” regionais, que teriam capacidade de 

resolver de forma específica e munidas de filtro crítico, às necessidades das populações 

inseridas em contextos determinados. Para Frampton “o regionalismo crítico continua a 

desenvolver-se nas frestas culturais que articulam das maneiras mais inesperadas a Europa 

e as Américas” (FRAMPTON, 2008, p. 506). E, mais uma vez, evoca a criação do lugar como 

“preceito cultural mais valioso” (FRAMPTON, 2008, p. 519), como o mais importante legado 

do regionalismo crítico. 

Na década de 1980 tais conceitos ecoam na América Latina, e aqui cabe ressaltar a 

interpretação realizada no contexto latino americano, apresentada pelo arquiteto chileno 

Fernández Cox, o qual defende, como veremos adiante, o uso do termo “modernidade 

apropriada” para o debate sobre a região. Fernández busca tensionar a relação centro e 

margem, que reafirmaria a condição de periferia da América Latina. O mesmo, em um artigo 

publicado na revista Summa, em 1988, com o título “¿Regionalismo Crítico o Modernidad 

Apropriada?”, apresentou o quão inadequado era o termo regionalismo crítico, pontuando 

que a primeira palavra teria uma  ambiguidade semântica, pelo “ismo” que poderia sugerir 

uma teoria da arquitetura de uma determinada região geográfica, tendendo a ser mais “por 

definição, à universalidade da civilização, e não à peculiaridade local da cultura” (FERNÁNDEZ 

COX, 1988, p. 64-65),14 e a segunda pressupõe uma aceitação de contribuições de caráter 

universal, que colocariam em xeque sua condição de regionalista.  O arquiteto então expõe 

que, como resultado: 

                                                      
13 Termo tectônica empregado por Frampton, atualizado para o debate na arquitetura, se refere à expressão 

construtiva e seu potencial, que abarcaria tanto sua materialidade quanto os elementos estéticos e culturais. 
Conceitos debatidos com mais profundidade na produção “Quase tudo que você queria saber sobre tectônica, 
mas tinha vergonha de perguntar” da pesquisadora Izabel Amaral (AMARAL, 2009). 
14 Tradução livre do original: “[...]por definición a la universalidad de lo civilizatorio, y no la peculiaridad local 

de lo cultural” (FERNÁNDEZ COX, 1988, p. 64-65). 
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‘Regionalismo’ que, por causa de ‘crítico’, ‘não é tão regionalista’e que aceita 
certas contribuições universais. Seria como um universalismo que, por se 
concentrar em suas próprias regras, aceita certas contribuições regionais, o que é 
muito bom. Mas, com essa ambiguidade, o ‘regionalismo crítico’ seria idêntico ao 
seu oposto, o ‘universalismo crítico'; o que constitui uma amostra, levada ao 
extremo, da ineficácia semântica do termo (FERNÁNDEZ, 1988, p. 64)15. 

 
Entretanto, a compreensão do Lugar, algo valorado para o exercício da modernidade é 

consenso nos dois textos, de Kenneth Frampton e Cristián Fernández Cox. Ambos textos 

iniciam com paradoxos muito próximos apontando para dois polos. Enquanto Frampton 

defende como núcleos criadores grandes civilizações e as grandes culturas, Fernández 

utiliza-se das dimensões civilizatórias e culturais propostas pelo sociólogo Alfred Weber. 

A    dimensão civilizatóriadimensão civilizatóriadimensão civilizatóriadimensão civilizatória se afirmou como a busca pelas possíveis verdades preexistentes nas 

ideias, ciências e técnicas, utilizando-se de certa racionalidade, que tende a promover 

respostas objetivas e universais para uma gama de objetos. Características essas, comuns à 

modernidade ilustrada. Já a dimensão cultural dimensão cultural dimensão cultural dimensão cultural está relacionada a fatores vivenciais e 

peculiares, que são formatados pelos processos sociais. Abarca questões mais simbólicas e 

de crenças, tradições assim como ritos e expressões artísticas. Elementos fundamentais para 

o alcance de uma modernidade apropriada. 

Daí se origina o paradoxo: de um lado, a nação tem de fincar raízes no seu passado, 
forjar para si mesma um espírito nacional e desfraldar essa reivindicação cultural 
e espiritual perante a entidade colonialista. Mas, para poder tomar parte da 
civilização moderna, é necessário participar simultaneamente da racionalidade 
científica, técnica e política, o que muitas vezes exige o abandono simples de todo 
passado cultural. O fato é que nem toda cultura pode suportar e absorver o choque 
da civilização moderna (FRAMPTON, 2006, p. 505). 

Apesar dos dois conceitos empregados buscarem compreender as peculiaridades da 

modernidade em consonância com o lugar, cabe aqui diferenciar o ponto de vista de 

Fernández Cox, ao defender que esta produção teórica deveria partir de um olhar de 

“dentro”, isto é, inserido na região na qual se investiga o exercício da arquitetura.  

[...] para explicar meu desconforto no início com o nome de ‘regionalismo critico’, 
com o qual Kenneth Frampton batizou a busca por uma modernidade apropriada 
na qual muitos arquitetos da Ibero-América e outras ‘periferias’ estão envolvidos. 
É possível que esse nome seja adequado para uma taxonomia histórica vista do 
centro (em cuja visão o que acontece fora é visto como regional), como Frampton 

                                                      
15 Tradução livre do original: “‘regionalismo’ que por ‘crítico’ ‘no es tan regionalista’, y que acepta ciertos 

aportes universales. Sería como un universalismo que por estar volcado ‘sobre sus propias reglas’ aceptase 
ciertos aportes regionales, lo que está muy bien. Pero, con esta ambigüedad, el ‘regionalismo crítico’ sería 
idéntico a su contrario, el ‘universalismo crítico’; lo que constituye una muestra, llevada al extremo, de la 
ineficacia semántica del término”. (FERNÁNDEZ, 1988, p. 64) 



31 

 

faz de acordo com seus propósitos e perspectivas. Mas tenho sérias reservas 
quanto à adoção por nós da mesma atitude, porque nosso ponto de vista e nossos 
propósitos são muito diferentes: não somos observadores distantes, mas atores 
envolvidos e, como tal, precisamos de um nome intrínseco e diretamente 
expressivo da atitude que nós queremos construir (FERNÁNDEZ COX, 1988, p. 
63)16. 

A modernidade apropriada, então, busca compreender repercussões da arquitetura 

moderna nas relações entre sul-americanos e europeus, a partir das dimensões civilizatórias 

e culturais, utilizando como referência o Chile, país de origem de Fernández Cox, assim como 

as atitudes “exocêntricas” e “endocêntricas” nas práticas arquitetônicas. 

Fernández Cox caracteriza como uma atitude exocêntricaatitude exocêntricaatitude exocêntricaatitude exocêntrica o vínculo externo que irradia 

referências para o interno. Assim, chama de exocentrismo o reconhecimento da identidade 

cultural em um outro lugar, exterior ao seu, normalmente estabelecido por centros 

hegemônicos. Termo que tem associação com a denominada “dimensão civilizatória” 

revelada pelo autor. 

O mesmo indaga-se sobre a pouca valoração com a identidade local no caso do Chile, nas 

suas práticas arquitetônicas, resultando em uma atitude endocêntrica atitude endocêntrica atitude endocêntrica atitude endocêntrica ausente, que acaba 

por resultar em cópias acríticas de soluções materializadas em outras regiões, originando 

uma produção descontextualizada, estranha ao lugar, e comenta: “sem desenvolver nossas 

próprias soluções peculiares para nossos problemas peculiares: ou sem nos apropriar (tornar 

nossos próprios, apropriados, adequados) aquelas soluções exógenas que são adaptáveis às 

nossas condições“ (FERNÁNDEZ, 1990, p.72)17. Pode-se apontar, como exemplo, a adoção 

de materiais construtivos na arquitetura, que dialogam com a industrialização dos centros 

“civilizatórios”, mas que são muito caros e difíceis de encontrar, e assim mesmo empregados 

ou adaptados em processos artesanais, para se aproximarem ao máximo da expressão 

referenciada. “Essa busca por mimetismo cultural tornou-se ‘historicista’ da história dos 

                                                      
16 Tradução livre do original: “[...] para explicar mi incomodidad de partida con el nombre de ‘regionalismo 
crítico’ con que Kenneth Frampton bautizó a la búsqueda de una modernidad apropiada en que muchos 
arquitectos de Iberoamérica y de otras ´periferias´ estamos empeñados. Es posible que este nombre sea 
adecuado para una taxonomía histórica vista desde el centro (en cuya óptica lo que ocurre fuera se ve como 
regional), tal como hace Frampton de acuerdo con sus propósitos y su perspectiva. Pero tengo serias reservas 
ante la adopción por nosostros de la misma actitud, pues nuestra óptica y nuestros propósitos son muy 
diferentes: no somos observadores distantes, sino actores involucrados y, como tales, necesitamos un nombre 
que sea intrínseco y directamente expresivo de la actitud que queremos construir” (FERNÁNDEZ COX, 1988, p. 
63). 
17 Tradução livre do original: “Sin desarrollar nuestras propias soluciones peculiares para nuestros problemas 
peculiares: o sin apropiar (hacer propio, apropiado, adecuado) aquellas soluciones exógenas que sean 
adaptables a nuestras condiciones” (FERNÁNDEZ, 1990, p.72). 
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outros e ‘nacionalista’ de países estrangeiros, devido à incapacidade de assumir a própria 

nação” (FERNÁNDEZ, 1990, p.77)18. 

Tal dependência cultural, que resulta em cópias acríticas, impostas pelos processos 

civilizatórios, pode mascarar produções peculiares e resultar em hibridações. Na arquitetura, 

por exemplo, é possível a realização de expressões que se aproximam à linguagem 

“racionalista” características da produção europeia, porém materializada com técnicas 

artesanais e materiais locais. Poderíamos considerar o fruto desse exercício híbrido como 

uma modernidade menor? 

Espírito do tempo e do lugarEspírito do tempo e do lugarEspírito do tempo e do lugarEspírito do tempo e do lugar    

Sobre o espírito do espírito do espírito do espírito do tempotempotempotempo, esta pesquisa não se propõe a realizar uma investigação 

aprofundada do termo, que certamente possui muitos desdobramentos de significados no 

campo da filosofia. Aqui vamos abordar de forma panorâmica, sob o viés da arquitetura, com 

a contribuição do texto de Enrique Browne, que associa o espírito da época com a dimensão 

civilizatória teorizada por Weber. 

[...] neste ensaio, assimilarei o conceito de ‘espírito da época’ e seus aspectos 
civilizantes, reconhecendo sua importância como um processo unitário que 
penetra no destino da humanidade e, com seu próprio ritmo de desenvolvimento, 
permeia todos os corpos históricos em todos os lugares de todos os tempos 
(BROWNE, 1988, p. 12)19. 
 

O termo espírito da época, é uma tradução da palavra Zeit-Geist, que é principalmente 

associada ao filosofo alemão Friedrich Hegel (1970 – 1831). Em suma, pode ser 

compreendido por elementos ou dados que possuem características em comum em 

determinados períodos do tempo. Pode ser análogo à locução “própria do seu tempo”. 

A existência de uma arquitetura própria do seu tempo foi o argumento de defesa da 

produção intelectual dos arquitetos “pioneiros”, como por exemplo, Le Corbusier, Walter 

                                                      
18 Tradução livre do original: “Esa busqueda de mimetización cultural se convirtió en ‘historicista’ de la historia 

de otros, y en ‘nacionalista’ de países extranjeros, por incapacidad de asumir la propia nación” (FERNÁNDEZ, 
1990, p.77). 
19 Tradução livre do original: “[..]en este ensayo asimilaré el concepto de ‘espíritu de la época’ a sus aspectos 

civilizatórios, reconociendo su importancia como proceso unitario que penetra el destino de la humanidad y, 
con su ritmo propio de desarrollo, empapa a todos los cuerpos históricos de todas partes y de todos los tempos” 
(BROWNE, 1988, p. 12). 
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Gropius e Mies Van der Rohe, que expressavam a importância da conjugação do projeto com 

o espírito do tempo. Tais arquitetos, não por acaso, foram responsáveis por debates e 

realizações de propostas canônicas de caráter universal. 

O desdobramento das palavras de Browne busca tensionar a produção latino-americana. 

Trata-se de uma difícil tarefa, pois se entende que “não existe ‘história’, mas existem 

‘histórias’, paralelas, fora de fase, entrelaçadas, dos vários ‘tempus’ nos diferentes ‘lócus’ ” 

(FERNÁNDEZ COX, 1990, p.84)20. E essas histórias estão permeadas de contradições entre os 

processos civilizatórios universalizantes e o pulsar das dimensões culturais, que remetem ao 

espírito do lugar. 

O termo “espírito do lugarespírito do lugarespírito do lugarespírito do lugar”, menos prestigiado que o termo “espírito do tempo” se relaciona 

diretamente com a experiência com o lugar e todas as relações entre o indivíduo e o espaço, 

que podem denotar a identidade e peculiaridades caros ao campo da arquitetura e do 

urbanismo. De acordo com Browne (1988), a identidade dos indivíduos estaria relacionada 

com o sentimento que aqueles têm de pertencimento, orientação e identificação com o 

lugar. O “espírito do lugar” se relaciona com elementos concretos que causem a 

identificação, com os componentes físicos dos lugares, sendo naturais ou artificiais. É a partir 

deles que transbordam recursos simbólicos e imateriais. É a partir dessa esfera mais subjetiva 

que Browne (1988) constrói uma relação entre o espírito do lugar com a dimensão cultural, 

que abarca relações vivenciais e peculiares. 

Surge a tensão entre o que permanece e o que muda, tanto do que se espera como 

referências de uma arquitetura adequada ao seu tempo e lugar, quanto das tensões sobre 

sua condição moderna. O que pode gerar questões como: os conjuntos habitacionais, 

construídos no início do século XX, seriam emblemáticos por remeter a uma atmosfera que 

valorava o “espírito do tempo”? Tal atmosfera estaria necessariamente conjugada ao caráter 

universalizante, que aglutina as dimensões civilizatórias e culturais referenciadas aos países 

centrais? Questão que poderia, consequentemente, levar para outra: seriam as 

autoconstruções ditas “informais” mais atentas às técnicas e ao entendimento do lugar, 

podendo ser lidas como um referencial de modernidade mais adequada, que 

consequentemente relativizaria o exercício projetual da arquitetura? Indagações que não se 

                                                      
20 Tradução livre do original: “[...] no existe ‘la historia’, sino que existen ‘las historias’, paralelas, desfasadas, 

entrecruzadas, de los diversos ‘tempus’ en los distintos ‘locus’” (FERNÁNDEZ COX, 1990, p.84). 
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esgotam frente às diferentes circunstâncias e contextos, que permitem entender que, a 

análise da arquitetura, aqui com foco na habitação mínima, pode se demonstrar como uma 

generosa fonte de questionamentos diante da referida tensão entre espírito do tempo e do 

lugar.   

Modernidade[s] sem adjetivos?Modernidade[s] sem adjetivos?Modernidade[s] sem adjetivos?Modernidade[s] sem adjetivos?    

Sobre o que seriam exemplos de arquitetura “adequada”, Frampton (2008) apresenta no seu 

ensaio alguns arquitetos que representariam propostas que exaltam os princípios do 

regionalismo crítico. Esses seriam exemplos de exercícios arquitetônicos pontuais, como 

espécies de frestas culturais, com obras que expressavam interstícios de liberdade. 

Menciona o português Álvaro Siza, o mexicano Luis Barragán, o italiano Gino Valle, o suíço 

Mario Botta, o japonês Tadao Ando, e faz uma breve menção aos arquitetos sul-americanos 

Oscar Niemeyer e Affonso Reidy do Brasil, Amancio Williams da Argentina, Carlos Villanueva 

da Venezuela. 

Por sua vez, Fernández Cox (1990) apresenta arquitetos considerados pioneiros por 

expressarem atitudes “endocêntricas” na sua produção, ou seja, que souberam processar as 

influências exteriores e produziram uma arquitetura original em consonância com a 

identidade e realidade local. Traz como exemplos os arquitetos Oscar Niemeyer, Luis 

Barragán do México, Rogelio Salmona da Colômbia e Eladio Dieste do Uruguai. 

O texto de Frampton expõe, como referências, arquitetos espalhados em diversos 

continentes, o que torna complexa a construção de relações entre suas obras, o que acaba 

por acontecer da mesma maneira no texto do Fernández, que opta por apresentar e exaltar 

arquitetos icônicos. Seriam estes paradigmáticos personagens de fato as melhores 

representações de uma arquitetura apropriada? 

Esta última indagação direciona para a categorização criada por Fernández, que diz respeito 

ao termo “apropriada”: refere-se a algo adequadoadequadoadequadoadequado, que é pautado pela realidade local, que 

serve de inspiração para a forma arquitetônica; que se apropriaque se apropriaque se apropriaque se apropria de técnicas, ideias e ciências 

externas adaptando-as às situações locais; que é própria,própria,própria,própria, por apresentar soluções peculiares, 

tornando-se uma expressão única (FERNÁNDEZ COX, 1990). 
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Crítico à adjetivação da modernidade apropriada e seu percussor o Regionalismo Crítico, 

Liernur (2008) expôs a inadequação dos termos, que induziria a pressuposição que houve 

um processo homogêneo das diferentes modernidades, que supostamente resultaria em 

uma arquitetura moderna “canônica”, como “uma invenção ideológica eficaz, desprovida de 

qualquer fundamento na realidade” (p. 22)21. Como argumento, o autor expressou que seria 

improvável se constituir uma modernidade monolítica resultante de diferentes fórmulas 

modernistas.  

No campo da arquitetura, a coincidência entre os pós-modernistas euro-norte-
americanos e os populistas nacionais da América Latina é claramente observável 
no sucesso da fórmula do ‘regionalismo crítico’ em sua contrapartida local, a da 
‘modernidade apropriada’. Criados mais ou menos simultaneamente [...] ambos 
proclamam a existência necessária de um cânone euro-americano substantivo e 
de produções derivadas e, portanto, adjetivadas (LIERNUR, 2008, p. 22)22. 

O próprio Fernández Cox propôs uma revisão do termo modernidade apropriada no seu 

texto “Modernidad Apropiada; Modernidad Revisada; Modernidad Reencantada” (1991). 

Retificação que estaria de acordo com o argumento que esta modernidade não deveria ser 

considerada congelada e homogênea, e sim diversa, por ser resultante das condições 

heterogêneas das forças que determinam esta racionalidade normativa. Por exemplo, a 

constatação de que a própria produção da modernidade ilustrada (que pressupõe exercer 

forças sobre as produções ditas marginais) é plural, como ressaltado no trecho a seguir: 

Assim, por exemplo, diante do desafio da modernidade política, foram substituídos 
os processos, ritmos, peculiaridades e especificações das modalidades próprias de 
cada democracia, à medida que as três modernidades desse paradigma – a 
francesa, a inglesa e a norte-americana – foram muito diferentes entre si (p. 100)23. 
 

Porém, ainda no mesmo texto, o autor acabou por reafirmar a importância do adjetivo, já 

que a ele estaria atribuída a reafirmação de sua condição de modernidade, supostamente 

determinada pela produção respeitosa à identidade latino-americana. O mesmo apontou 

                                                      
21 Tradução livre do original: “[...] una eficaz invención ideológica carente de todo fundamento en la realidade” 

(LIERNUR, 2008, p. 22). 
22 Tradução livre do original: ‘En el campo de la Arquitectura la coincidencia entre posmodernistas 

euronortemaricanos y nacionalpopulistas latinoamericanos es claramente observable en el éxito de la fórmula 
del ‘regionalismo crítico’ y en su contraparte local, la de la ‘modernidad apropiada’. Creadas más o menos 
simultáneamente [...] Ambas proclaman la necesaria existencia de un canon substantivo euronorteamericano 
y de unas producciones derivadas y, por ello, adjetivadas” (LIERNUR, 2008, p. 22). 
23 Tradução livre do original: “Así por ejemplo ante el desafío de la modernidad política, los procesos, los ritmos, 

las peculiaridades y las especificaciones de las modalidades propias de cada democracia, con que respondieron 
las tres modernidades en esto paradigmáticas – la francesa, la inglesa y la norteamericana – fueron muy 
diferentes entre sí” (FERNÁNDEZ COX, 1991, p. 100). 
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que “ou é ‘apropriado’ (ou ‘sui generis’ ou ‘outra’, ou como quer que se chame a sua 

condição de ordem autenticamente produzida) ou não é modernidade” (p. 102)24. 

A posição de Adrian Gorelik (2005), contribuiu com novos elementos para o debate, ao 

apontar a relevância do entendimento das equivalências e rupturas dos diferentes 

modernismos e modernizações. Para o desenvolvimento destas reflexões, deveria se munir 

do entendimento global (incluindo necessariamente aquele proclamado como triunfante) 

como apoio para entendimento das especificidades locais. Para essa compreensão seria 

necessária uma desconexão da noção simplista de influência como uma via de mão única 

entre um modelo e sua aplicação periférica, pontos que poderiam dar complexidades aos 

debates acerca do centro x margem, assim como, amparado pelo autor Ángel Rama, os 

processos de transculturações25 que permeiam os fenômenos regionais.  

Supõem uma série complexa de seleções, incorporações e redescobrimentos 
sobre e a partir das culturas que entram em contato: se na modernidade todas as 
culturas já estão em contato, trata-se então de identificar e explicar a peculiar 
forma que esse processo assumiu em cada caso, a razão de cada escolha em sua 
confrontação com aquelas que demonstraram ser diferentes (GORELIK, 2005, p. 
31). 

 

Posições essas que apontam as modernidades como essencialmente singulares e 

possivelmente forjadas por complexos processos de aproximações, rupturas e 

ressignificações das dimensões Weberianas civilizatórias e culturais. Contribuições que 

podem ser utilizadas como possíveis categorias de análise do Conjunto Residencial Salvador, 

examinando-se as relações entre modernidade e modernização; entre a modernidade 

ilustrada e apropriada, sendo essa última pautada nas tensões entre atitudes 

“endocêntricas” e “exocêntricas”; e entre o espírito do tempo e do lugar. Estratégia essa que 

pode permitir constituir indagações sobre a representatividade do referido 

empreendimento pioneiro, como modelo de produção habitacional coletiva moderna 

soteropolitana, assim como questionar a pertinência do debate centro x margem no 

entendimento das propostas para o conjunto. 

                                                      
24 Tradução livre do original: “[...] o es ‘apropiada’ (o ‘sui generis’, u ‘otra’, o como quiera se llame su condición 

de orden auténticamente producido) o no es modernidad” (FERNÁNDEZ COX, 1991, p. 102). 
25 Conceito utilizado pelo escritor uruguaio Ángel Rama, para o desenvolvimento de suas teorias acerca da 

literatura latino-americana. Segundo Elaine de Almeida (2009) os processos de transculturações defendidos 
por Rama, se dariam em três níveis: “A desculturação, onde há a perda dos componentes culturais do povo 
dominado; logo a incorporação de uma cultura externa imposta e, por fim, uma neoculturação, ou seja, a 
articulação dos elementos culturais originais junto aos externos adquiridos” (p. 92). 
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SEÇÃO 02 - MÍNIMO[S] QUE PAIRAVAM – DE WEIMAR A SALVADOR 

Este imponente conjunto residencial é um exemplo significativo da apropriação 
da proposta do urbanismo moderno, concebida no âmbito do Congresso 
Internacional de Arquitetura Moderna (CIAM), na produção habitacional do IAPI. 
O projeto combina elementos da concepção corbusiana, como os pilotis, com 
propostas do racionalismo alemão, como, por exemplo, as concepções de 
habitação mínima expostas por Ernst May no II CIAM (BONDUKI, 2014, p. 46). 

 

As palavras de Nabil Bonduki26 são um interessante ponto de partida para construir relações 

entre as referências citadas e a concepção da unidade mínima do Conjunto Residencial 

Salvador – IAPI. A citação argumenta que aspectos arquitetônicos e urbanísticos do referido 

conjunto baiano, relacionaram-se em determinados aspectos com os debates e a produção 

habitacional alemães, ocorridos no início do século XX. Também revela, como referência, o 

segundo Congresso Internacional de Arquitetura Moderna - CIAM27 em Frankfurt, que teve 

como tema a habitação para o mínimo nível de vida, assim como também exaltou a 

colaboração do arquiteto franco-suíço Le Corbusier.28 A contribuição dessa breve análise do 

autor, tende a revelar a Alemanha como inequívoco destaque frente à produção habitacional 

europeia, assim como a presença do arquiteto Le Corbusier, no que diz a respeito à habitação 

em massa, que por sua potência, possivelmente teve impacto no referido conjunto 

soteropolitano. Mas tal citação não faz referência aos debates sobre a produção de 

habitação racional para a classe trabalhadora ocorridos na América Latina, no âmbito 

nacional e até mesmo soteropolitano, que ocorreram em períodos próximos. Por 

conseguinte, podemos tensionar o assunto, ponderando se para o referido autor, análogos 

debates tiveram contribuições singelas ou insignificantes na concepção de tal conjunto? Tal 

indagação pode proporcionar mais complexidade ao questionamento sobre a produção da 

habitação mínima, objeto desta dissertação, e justifica, por conseguinte, a opção por analisar 

                                                      
26 Arquiteto e urbanista, professor titular da Universidade de São Paulo, com importante produção intelectual 

que revelou a produção habitacional de interesse social moderna brasileira. Destacam-se as publicações 
“Origens da Habitação Social no Brasil” de 1999, e os três volumes de “Pioneiros da Habitação Social” de 2014, 
com co-autoria de Ana Paula Koury. 
27 Fundado em 1928, os CIAMs (do francês Congrès Internationaux d’Architecture Moderne) foram uma série 

de eventos realizados entre 1928 e 1956, organizados pelos mais notáveis personagens da arquitetura moderna 
internacional com a intenção de partilhar ideias e discutir os rumos da arquitetura nos seus mais variados 
domínios, como paisagismo, urbanismo, mobiliário e materiais construtivos, dentre outros. 
28 Le Corbusier teve seu trabalho publicado no CIAM II com Pierre Jeanneret, mas não esteve presente, por 

motivo de sua viagem à América do Sul na época (BRUNA, 2010).   
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alguns momentos pontuais dos debates e da produção arquitetônica na Alemanha no início 

do século XX, e realizar um contraponto com os congressos Pan Americanos de Arquitetos,29 

assim como alguns debates ocorridos na Bahia e suas conexões com debates nacionais.   

A justificativa da escolha da Alemanha no período da república de Weimar,30 no início do 

século XX, é amparada por ser reconhecido como frutífero campo da experimentação de 

tipologias habitacionais mínimas, propagado pela história da arquitetura. Momentos como 

aquele do Movimento Werkbund, fundado em 1907, e suas exposições (principalmente a 

ocorrida em 1927 em Stuttgart) foram experiências que buscaram popularizar a ideia de 

padronização. Em paralelo, ocorria a construção dos grandes conjuntos habitacionais 

alemães, os “siedlungs” sob a égide da arquitetura moderna. Todos esses momentos 

contribuíram com o tema habitação, para o mínimo nível de vida, do segundo CIAM em 1929. 

Durante a breve República de Weimar na Alemanha, no período imediatamente 
posterior ao final da I Grande Guerra, ocorreu uma extraordinária experiência 
decorrente da vinculação dos arquitetos expressionistas alemães com a produção 
de habitações sociais em massa [...] Grandes conjuntos habitacionais, com projetos 
elaborados por importantes arquitetos modernistas alemães, foram construídos 
na capital alemã e nas principais cidades do país ao longo dos poucos e 
conturbados anos de existência da República de Weimar (FERREIRA, 2011, p.31). 

 

Opta-se, inicialmente, estabelecer como recorte temporal os momentos significativos sobre 

as discussões e práticas sobre o mínimo habitacional, entre as décadas de vinte a trinta do 

século XX, na Alemanha. Neste período, em meio a uma conturbada situação política, 

ocorreu um campo de exposição das potências racionalistas na produção da habitação 

mínima, frente à urgência na construção de alojamentos para a população operária, que 

vivenciava condições precárias de moradia. Este período se mostrou emblemático pelo 

exercício prático-teórico, que aqui será demonstrado como potentes motivações para tais 

produções. Entre as questões que serão tratadas estão: a postura dos arquitetos engajados 

pela causa da habitação, que a tornaram um marco (monumento) de uma nova arquitetura; 

                                                      
29 Os Congressos Pan-Americanos de Arquitetos surgiram a partir da década de 1920, e ocorreram em diversas 

localidades. Palco de debates com diferentes delegações do continente americano, em torno de diversas 
pautas a respeito da profissão da arquitetura destas regiões como, por exemplos, as formulações de 
parâmetros e políticas habitacionais. De acordo com Leonardo Faggion (2018) “esses marcos parecem apontar 
para uma nova configuração política nas relações entre profissionais e Estado que permitiu maior amplitude 
dos debates relativos a regulamentação profissional e novas possibilidades de legitimar a atuação dos 
arquitetos americanos” (p. 142). 
30 Designação estabelecida referente ao período histórico da Alemanha em 1919, após a primeira guerra 

mundial, perdurando até 1933, com o crescimento do regime nazista. Período que se destacou pela tentativa 
de reorganização das estruturas econômicas e políticas, apostando em um modelo republicano. 
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a costura entre a arquitetura, a ciência e as técnicas, que se expressou como ruptura das 

composições clássicas e definiu a transição entre as construções artesanais para o uso de 

técnicas e materiais industrializados; e a materialização dos conjuntos habitacionais em 

comunhão com o campo teórico-ideológico.   

 

A República de WeimarA República de WeimarA República de WeimarA República de Weimar    

Na Europa, motivada pela Revolução Industrial no século XIX, ocorreu expressiva migração 

rural para os centros urbanos, resultando no adensamento populacional. Fenômeno que foi 

catalisador para o problema habitacional, aqui se destacando o ocorrido na Alemanha: 

No que, após a unificação do país, constituirá o território da futura Alemanha, 
viviam em 1816, 15 milhões de habitantes; são 68 milhões em 1914. Em 1871, 36% 
da população viviam nas cidades; em 1914 temos 60% e, enfim, se em 1851 
existiam na futura Alemanha apenas 5 cidades com mais de 100.000 habitantes, 
são 48 às vésperas da guerra.   (KOPP, 1990, p. 29) 
 

Dessa superpopulação, resultante de uma massa popular de origem rural em busca de 

trabalho nas indústrias, conjugando-se à situação das cidades não estarem preparadas para 

crescimentos tão acentuados em um curto período, resultou na urgência da construção de 

alojamentos. De acordo com Aymonino (1973) era evidente a necessidade de resolver os 

problemas da habitação, que estavam engrandecendo nas cidades europeias em processos 

de industrialização. Tal período foi marcado por uma produção de moradias com vários 

problemas, conforme evidenciados no final do século XIX em conjuntos habitacionais para 

os operários berlinenses, que tinham a intenção de alojar o máximo de pessoas, como 

salientado por Silva (2008): “comuns a todas essas variantes podem-se apontar as altas 

densidades, a precariedade das instalações sanitárias e uma qualidade de vida degradante” 

(s/n). Situação que explorava o que Aymonino (1973) teorizou como “mínimo absoluto”, (p. 

90) isto é, uma produção habitacional proposta e construída utilizando o máximo de 

superfície útil, desconsiderando questões relacionadas com a qualidade e conforto para os 

habitantes futuros. 

As moradias eram produzidas de forma precária, onde era comum abrigar cinco pessoas por 

unidades compostas apenas por dois cômodos, um quarto para uso geral e uma cozinha que 

também se fazia de dormitório, chamada de “wohnkoche” (KOPP, 1990). Espaços concebidos 
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para o máximo de lucro dos especuladores imobiliários, desconsiderando qualquer medida 

elementar de higiene e conforto, como denunciado por Friedrich Engels, na publicação “A 

situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra” (2010). Pode-se supor, partindo do que foi 

exposto, que elementos como as condicionantes climáticas eram desconsideradas na 

produção destas habitações.   

Houve um agravamento desse panorama no período pós Primeira Guerra Mundial, com a 

paralisação das construções de novas unidades habitacionais, causada principalmente pela 

falta de materiais construtivos, motivada pela guerra. Consequentemente ocorreu um 

aumento do déficit habitacional e dos custos para aqueles que mais necessitavam de uma 

habitação. Porém, na década de 1920, houve um período otimista, onde o encerramento da 

guerra e a estabilização financeira da Alemanha repercutiram nas esferas da criação artística 

e arquitetônica. Fato que permitiu, de acordo com Bruna (2010), a construção de grandes 

conjuntos habitacionais entre as décadas de 1920 e 1930, feito “que concretamente 

realizarão pela primeira vez essa arquitetura para as massas proletárias das grandes cidades 

industriais” (p. 26). 

No contexto apresentado anteriormente, de acordo com Kopp (1990), os arquitetos, assim 

como profissionais de outras disciplinas, frente à apresentada situação, defendiam que 

apenas uma nova arquitetura habitacional poderia resolver o grave problema da falta de 

alojamentos para a massa operária. Dado que se manifesta na colocação de Sampaio (2001), 

ao afirmar que nos anos 1920, sobretudo na Europa, houve uma crescente preocupação 

qualitativa e quantitativa relacionada à carência de habitações.  

Outra consideração importante que foi levantada, conforme colocado por Aymonino (1973), 

é que a habitação mínima em debate na Alemanha não deveria ser voltada para toda a 

sociedade, e sim para aqueles menos acomodados, no caso os operários, que representavam 

a força de trabalho. Dados que permite suposições a respeito daqueles que, por motivo 

diversos, não ascenderam à condição de trabalhadores nas indústrias, possivelmente não 

foram considerados nas propostas destas habitações.  

Aparentemente motivados pela proposta de revolução na arquitetura, no início do século 

XX, alguns arquitetos dispersos no continente europeu se destacaram pela militância por 

uma nova arquitetura, que seria o ponto de partida da vislumbrada transformação da 

sociedade. A Alemanha se tornou um ponto de encontro de importantes arquitetos 
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considerados progressistas. De acordo com Giedion (2004), por volta de 1900 e nas três 

décadas seguintes, esse país foi o mais aberto às ideias e produção de arquitetos 

estrangeiros notáveis, que “foram convidados a construir no país, em pé de igualdade com 

seus colegas alemães” (p. 506). 

O que há em comum, à primeira vista, entre Bruno Taut, Hannes Meyer e Walter 
Gropius na Alemanha; André Lurçat e Le Corbusier na França; Moiseï Guinzburg, 
os irmãos Vesnine e Ivan Leonirov na URSS? Sem dúvidas, todos eles surgiram na 
cena da arquitetura na década de vinte [...] assim, não são as datas que importam, 
mas a idéia que aqueles que seriam militantes e pioneiros da nova arquitetura 
faziam do seu papel numa sociedade que acabava de assistir, assistia e assistiria 
ainda a profundas transformações (KOPP, 1990, p. 16). 
 

A habitação para classe operária enquanto foco de pesquisa, potencializada pela visibilidade 

que se evidenciava pela urgência de solução, foi eleita como “o marco” da nova arquitetura 

e concepção de espaço urbano (BRUNA, 2010). Os arquitetos e urbanistas ditos engajados 

com estes novos ideais arquitetônicos, como sugere Kopp, (1990) buscaram contribuir com 

soluções que apontaram para a questão da habitação mínima, de forma a suprir 

necessidades da população operária, até então pouco exploradas pelos arquitetos 

conservadores. Necessidades potencializadas pela guerra recém-ocorrida, que evidenciou a 

urgência por moradias mais dignas naquele contexto. 

A Alemanha durante a República de Weimar representou, na década de 1920, um 

importante laboratório para os arquitetos, sobretudo para aqueles ligados ao “Neues 

Bauen”,31 que de acordo com Bruna (2010) elegeram a habitação coletiva operária como o 

tema central, para que pudessem realizar obras excepcionais e artisticamente relevantes 

com forte contraste com a tradição. E viram neste exercício um potencial transformador não 

só das cidades, mas de toda a sociedade, a partir da criação de uma nova forma de morar. 

Criar é, basicamente, formar. É poder dar uma forma a algo novo. Em qualquer que 
seja o campo de atividade, trata-se, nesse ‘novo’, de novas coerências que se 
estabelecem para a mente humana, fenômenos relacionados de modo novo são 
compreendidos em termos novos. O ato criador abrange, portanto, a capacidade 
de compreender; e esta por sua vez, a de relacionar, ordenar, configurar significar 
(OSTROWER, 2009, p. 09). 
 

                                                      
31 Considerada como a “nova arquitetura” produzida na Alemanha no período da República de Weimar, 

buscava “produzir industrialmente objetos que tenham qualidades artísticas e passando a tratar de todos os 
aspectos da vida cotidiana das grandes massas populares, com quem a arquitetura – tanto a das academias e 
escolas de arquitetura, quanto a da revolução industrial do século XIX –  até pouco se preocupava” (KOPP, 1990, 
p.26). 
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Criação essa, motivada por elementos como: as supostas transformações dos 

comportamentos das massas que propiciariam a coletividade e a socialização diante das 

feridas de uma guerra recém-encerrada; as mudanças da família, do papel da mulher e das 

necessidades dos indivíduos. Todos esses fatores, conjugados à era industrializada, 

indicaram um potente campo de experimentação para novas formas de concepção e 

materialização dos espaços habitacionais.  

O desafio principal no campo da proposta dessa nova arquitetura habitacional, 

encaminhava-se para uma ruptura dos métodos criativos, vinculados aos estilos artísticos 

tradicionais, comuns na concepção arquitetônica da época, “com métodos emprestados, na 

medida do possível, às ciências e às técnicas” (KOPP, 1990, p.45). Assim, existia uma 

motivação de associar a arquitetura a uma disciplina científica, como uma pretensa 

alternativa de transformação social. Para a arquitetura funcionar enquanto ciência da 

construção, os hábitos da sociedade também deveriam ser “organizados”, então uma 

abordagem, igualmente científica, deveria determinar as necessidades dos futuros 

moradores. 

De tal modo, foi aberto um campo para experimentações, como por exemplo o “Deutscher 

Werkbund" e a produção habitacional em Frankfurt, orquestrados por Ernst May. Esse, de 

acordo com Bonduki (2017), foi responsável por “uma das mais significativas produções de 

habitação social nos anos 1920” (p. 155). Foram realizadas pesquisas que buscavam 

estabelecer novos modos de habitar para os indivíduos, na tentativa de impor uma espécie 

de racionalização das necessidades que, consequentemente, resultariam em 

comportamentos mais padronizados.  Assim, a forma de projetar as habitações deveria ser 

reestudada, não apenas na arquitetura, mas em todos os elementos que compõem o rito de 

morar, incluindo os mobiliários e utensílios domésticos.  

Tudo supostamente deveria ser proposto a partir de experimentos e exercícios de cunho 

científico, para diminuição dos espaços ao mínimo, com garantia de conforto para aqueles 

que futuramente os ocupariam, através de “pesquisas estatísticas das necessidades 
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individuais, estudos ergométricos dos movimentos no interior da casa tradicional e aplicando 

os princípios de Taylor32 ao ambiente doméstico” (BRUNA, 2010, p. 27). 

A industrialização, que viabilizaria a padronização, remete ao discurso de Le Corbusier sobre 

a máquina de morar,33 onde a funcionalidade estaria ligada ao bem-estar (FONSECA, 2011), 

que em linhas gerais, admitia que os espaços mínimos atendessem às necessidades humanas 

de forma racionalizada, afetando o entendimento de que as mesmas também poderiam ser 

padronizadas. Mas será que tal postura, de forjar os espaços racionalizados para hábitos 

igualmente racionais, seria possível diante da liberdade inerente ao comportamento 

humano?  

Trata-se então, após estudo científico das necessidades e aspirações, de 
responder, não construindo ‘a casa ideal’ nascida da imaginação popular e que, em 
geral, será apenas uma má imitação das residências dos ricos, mas de trazer uma 
solução nova original e suscetível de originar novos hábitos e um novo modo de 
vida conforme as ideias que têm do futuro os meios ‘progressistas’, políticos e 
arquitetônicos (KOPP, 1990, p. 53/54). 

Esta engenhosidade funcionalista na geração de novos-tipos não passa nunca pela 
avaliação do modo de vida das pessoas ou do contexto histórico, mais, pela 
articulação funcional de elementos primários, observados em realidades distintas, 
desembocando num rearranjo espacial e numa suposta realidade-nova que se 
haveria de construir pela necessidade de: a) construção em série e larga escala; b) 
progresso material numa sociedade igualitária, baseada num futuro irreversível e 
mágico que a industrialização moldaria; c) racionalização das formas pela 
geometrização, modulação e repetição das peças padronizadas (SAMPAIO, 2001, 
p. 41). 
 

A união da técnica com a ciência não era exatamente, no referido período, um ato pioneiro. 

Na história já haviam ocorrido algumas experiências, como, por exemplo, a da “École 

Polytechnique” na França fundada em 1794 (GIEDION, 2004), que teve um importante papel 

na combinação da ciência e tecnologias construtivas, mas que apresentava um 

                                                      
32 Sistema idealizado pelo engenheiro e economista Frederick Taylor (1856 – 1915) para organização do 
trabalho industrial, com o intuito de otimizar a produção dos operários. O termo “Taylorização” foi amplamente 
utilizado por Le Corbusier como método para alcançar a racionalização na arquitetura, sobretudo para a 
produção da habitação mínima, como explicitado no texto produzido pelo arquiteto com Pierre Jeanneret para 
o CIAM II “Análisis de los elementos fundamentales en el problema de la vivienda mínima” (AYMONINO, 1973). 
33 Sobre a concepção Corbusina da habitação como uma máquina de morar, é pertinente apresentar a 

contribuição de Sampaio (2001) a respeito do tema: “A capacidade de sintetizar idéias de diferentes matizes 
pode ser vista também na habitação moderna em Le Corbusier, desde sua conceituação, que recolhe de três 
fontes dispares, sua inspiração: o monastério de cartuxa de Ema (Firenze), a residência-comunitária soviética e 
os navios transatlânticos, em que ele costumava viajar. Assim, à ideia de células habitacionais vistas num 
monastério, complementadas pelos equipamentos coletivizados da ‘Dom-Kommuna’ soviética e a noção 
funcional do mínimo de área habitável por camarote de um navio, via gerar um conceito novo, adaptado à tal 
sociedade maquinista“ (p. 39). 
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descolamento do ensino da arquitetura, que era exercida na escola “Beaux-Arts” criada por 

Napoleão III, que “mantinha aquela unidade entre a arquitetura e as outras artes que no 

período barroco havia sido tão completa quanto espontânea” (GIEDION, 2004, p. 238). É na 

“École Polytechnique” que talvez tenham havido as primeiras articulações entre a ciência e 

a construção numa tentativa de tornar essa última, uma disciplina, um instrumento de 

resolução dos problemas cotidianos, conforme argumentado por um dos membros da 

escola, o engenheiro Jean-Antoine Chaptal: “Ele insista que ciência devia descer do seu 

pedestal e ajudar a criar um mundo novo” (GIEDION, 2004, p. 239). 

O construtor rompeu o formalismo artificial e ritualístico do arquiteto, bateu 
basicamente à porta de sua torre de marfim. E esta continua sendo uma das 
funções da técnica construtiva: fornecer à arquitetura estímulo e incentivo para 
novos avanços (GIEDION, 2004, p.239). 

Não é nos estúdios dos pintores e escultores que a tão esperada revolução se 
prepara - é nas fábricas! (GIEDION, 2004, p.241). 
 

Indagações que parecem preceder à tentativa de união entre a engenharia e arquitetura 

alemã, como pronunciado pelo arquiteto Hannes Meyer: “arquitetura é uma ciência da 

construção” (KOPP, 1990, p.47). Dentre muitas experiências sobre a produção de habitação 

mínima, resultantes das relações entre ciência e a arquitetura na produção do morar, opta-

se aqui por destacar dois momentos significativos, a experiência de Ernst May em Frankfurt 

e o Conjunto “Weissenhofsiedlung”, bairro criado na exposição do Werkbund em Stuttgart.  

O “Deutscher Werkbund” foi um coletivo criado em 1907 por um grupo de arquitetos, 

designers e empresários alemães, com a proposta de ser um campo experimental entre a 

indústria, as artes e a arquitetura, e segundo Giedion (2004), o movimente teve como 

principal meta o aperfeiçoamento do ofício manual, assim como a qualificação dos meios 

dessas produções. De acordo com o autor os “artistas, artesãos e industriais deveriam 

colaborar na confecção de produtos de verdadeiro valor artístico” (p. 508).  

A busca da tipificação dos insumos e obras, era uma das expressões do fazer artístico em 

consonância com industrialização pretendia pelo Werkbund. Movimento que levantou 

importantes pautas para aos debates da época sobre a estandardização da habitação, e 

conforme argumentado por Bruna (2010) “as discussões serviram para preparar o caminho 

para uma ampla aceitação, por parte da indústria da construção, da necessidade de 

padronizar os componentes destinados à produção em série” (p. 63). Debate importante 
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para os arquitetos do “Neues Bauen”, sendo que alguns eram componentes do “Werkbund”, 

como Walter Gropius e Mies Van der Rohe, por exemplo.  

Duas exposições realizadas pelo grupo foram destaque: a primeira ocorrida em 1914 na 

cidade de Colônia, e a segunda, especialmente importante para o debate sobre habitação 

mínima, realizada em 1927, em Stuttgart. Neste segundo evento foi construído um bairro 

experimental, denominado “Weissenhofsiedlung”, com a intenção de ser um modelo para 

divulgação dos conceitos e práticas pautadas no universalismo, como um suposto momento 

de convergência das experiências dos diversos arquitetos sobre a nova forma de habitar 

requisitada por uma era industrial. O arquiteto Mies Van der Rohe foi o responsável por 

coordenar o evento, e desenvolveu o projeto de maior visibilidade do conjunto, um bloco de 

apartamentos. O conjunto foi constituído basicamente por três tipologias: casas isoladas, 

geminadas e em blocos de apartamentos, sendo esse último presente na proposta de Mies 

Van der Rohe, como já mencionado, assim como naquela do arquiteto Peter Behrens. As 

outras tipologias foram projetadas pelos alemães Walter Gropius, Hans Scharoun, Hans 

Poelzig, Bruno Taut, Adolf Rading, Max Taut, Ludwing Hilberseimer, Josef Frank, e os 

estrangeiros Le Corbusier, J.J.P. Oud, Mart Stam e Victor Bourgeois (BRUNA, 2010). 

Importante ressaltar que esta produção não estava vinculada diretamente à classe operária, 

mas, conforme argumenta Giedion (2004), foi um “manifesto vivo em favor do planejamento 

racional da organização interior da casa” (p. 625) voltado para toda a massa social. Fato que 

contrasta com a ausência do arquiteto Ernst May na equipe dos arquitetos que desenvolveu 

os projetos para aquele conjunto, sendo que ele, já naquela época, era reconhecido por suas 

expressivas experiências sobre habitação racional.  

A exposição pública do conjunto tomou ares de manifesto de uma nova forma de morar, 

resultante de soluções que buscavam ser padronizadas e eficientes com baixo custo, frente 

à escassez de insumos construtivos. Junto a isso se perspectivava que a habitação definisse 

a cidade do futuro, na tentativa de romper com a forma histórica de produção da mesma, 

conforme impressões descritas por Giedion, referentes à exposição: 

A nova arquitetura...não pode se desenvolver sem a participação ativa das massas. 
Evidentemente, os problemas a serem resolvidos não são colocados por uma 
expressão consciente das massas. Por muitas razões, seu consciente está sempre 
pronto a dizer ‘não’ às novas experiências artísticas. Porém, se o inconsciente for 
direcionado para um novo caminho, então o produto dos laboratórios será 
ampliado e adaptado para atender as necessidades da vida real, a exposição de 
Stuttgart parece constituir o núcleo nesse processo, residindo aí sua importância. 
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O Conjunto habitacional de Weissenhof comprova duas grandes mudanças: a 
mudança dos métodos artesanais de construção para a industrialização, e a 
premonição de um novo modo de vida (GIEDION, 2004, p. 621).  

Cabe aqui destacar os exemplos de um bloco de apartamentos construído no conjunto, 

projetado por Mies Van der Rohe e das casas projetadas por Le Corbusier.  

O primeiro é uma construção em estrutura de aço, possibilitando que as vedações e divisões 

internas fossem mais leves, sem função estrutural. O que permitiria uma flexibilidade de 

propostas de plantas, que teriam apenas como elemento limitador as esquadrias na fachada 

(Figura 3). Possivelmente o entendimento da habitação mínima para o arquiteto, analisando 

essa proposta, relaciona-se com as tensões entre os limites de uma unidade racional, 

delimitados estaticamente e uma certa liberdade representada pela planta livre, em respeito 

às possíveis diferenças das formas de habitar.  

FFFFigura igura igura igura 3333    ---- Plantas do bloco habitacional projetado por Mies Van der Rohe, Weissenhof Siedlung. 

 

Fonte: RAU, 1989, p. 53. (Manipulado pelo autor) 

 

O segundo são as duas casas conhecidas como 14 e 15 (Figura 4), que são dispostas de forma 

quase que simétricas e enaltecem os pontos defendidos pelo arquiteto. Os pilares 

independentes permitiram certa liberdade na composição formal da edificação, limitada 
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apenas com o que era tecnicamente possível (GÖSSEL E LEUTHÄUSER, 2001). Arranjo que 

permitiu a proposta de espaços “transformáveis” de acordo com o turno, algo possibilitado 

pela já referida planta livre. Painéis e mobiliários permitiam, a partir de ajustes, adequar o 

espaço para as diferentes necessidades dos moradores, como dormitórios e sala de estar. 

Proposta que coincide com os parâmetros para habitação mínima elaborados por Le 

Corbusier, que virá a ser apresentado no segundo CIAM, a ser visto mais à frente.  

 
Figura Figura Figura Figura 4444    ---- Duas casas projetado por Le Corbusier, Weissenhof Siedlung. 

 

Fonte: RAU, 1989, p. 64. (Manipulado pelo autor) 
 

Sobre a unidade mínima, como seriam estabelecidas as medidas do ambiente doméstico de 

forma a entender as necessidades dos trabalhadores, de forma racional? Sobre esta questão, 

pode ser interessante construir relações com o “valor” da unidade mínima apresentado por 

Aymonino (1973) que, de uma forma geral, não deveria ser medido pela sua área útil, sua 

superfície, mas pelo número de camas que o espaço conseguiria comportar, assim como a 

disposição de um sistema de serviços e equipamentos coletivos. A cama, no caso referido, 
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deixaria de ser apenas uma mobília e assumiria o papel de unidade de medida que, 

conjugada a uma trama racional de circulação, estabeleceria o que Aymonino (1973) 

considerava como “mínimo relativo”, que se diferenciava do “mínimo absoluto”, que “já 

existia e foi bem resolvido por especuladores imobiliários de periferias urbanas durante os 

séculos XIX e XX” (p. 90)34. 

O processo aparentemente lógico (racional) vem do passo sucessivo, mas 
estreitamente relacionado, da quantidade mínima individual para a quantidade 
mínima social, da qual o primeiro faz parte. O processo é assim articulado pela 
"acumulação": vários leitos formam uma habitação; várias habitações formam uma 
unidade tipológica (edifício); várias unidades tipológicas formam um assentamento 
urbano, e vários assentamentos urbanos 'são' a cidade (AYMONINO, 1973, p.91)35. 

 
A unidade de medida partindo do mobiliário pode ser lida de outra forma, por exemplo na 

produção de conjunto sob a responsabilidade da equipe de Ernst May. Três propostas de 

conjuntos habitacionais do referido arquiteto são destacadas pelo autor Paulo Bruna (2010), 

por melhor expressarem a preocupação com a racionalidade e objetividade, que tanto 

buscavam os arquitetos do “Neues Bauen”: o “Praunheim”, “Römestadt” e o “Westhausen” 

(Figura 5), todos em Frankfurt. Propostas que demonstravam um maior destaque para a sala 

de jantar e estar integradas, com ligação direta com a cozinha racionalizada padrão, assim 

como banheiros mais modernos, que na época não eram comuns em unidades para baixa 

renda.  

Figura Figura Figura Figura 5555    ---- Plantas das unidades mínimas dos conjuntos Westhausen, Praunheim e Römestadt em Frankfurt. 

 
Fontes: BRUNA, 2010, p. 30; 33; 40. 

 

                                                      
34 Tradução livre do original: “[...] ya existia y estaba bien resuelto por parte de los especuladores inmobiliarios 

en la construccíon de las periferias urbanas durante siglos XIX y XX” (AYMONINO, 1973, p. 90). 
35 Tradução livre do original: “El proceso aparentemente lógico (racional) proviene del paso sucesivo, pero 

estrechamente relacionado, de la cantidad mínima individual a la cantidad mínima social, de la cual la primera 
es una parte. El proceso se articula así por ‘acumulación’: varias camas forman una vivienda; varias viviendas 
forman una unidad tipológica (edificio); varias unidades tipológicas forman un asentamiento urbano, y varios 
asentamientos urbanos ‘son’ la ciudad” (AYMONINO, 1973, p. 91). 
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Complementando o programa, um ou dois quartos pequenos e lavanderias coletivas, sendo 

que, em alguns casos, já continham máquinas de lavar (BRUNA, 2010). Importante ressaltar 

que os esforços de racionalização empregados na produção das unidades mínimas dos 

conjuntos em Frankfurt orquestrados por May, não se resumiam apenas aos insumos e 

técnicas construtivas, mas também a todos os mobiliários e produtos domésticos 

estabelecidos e aprovados pelo escritório de May. Informação que reforça a relação entre o 

design e a arquitetura na busca de estabelecer medidas para concepção das unidades 

mínimas, que fossem satisfatórias às necessidades dos trabalhadores que futuramente as 

ocupariam.  

Mas o esforço para a racionalização dos tipos não se restringiu apenas aos 
componentes para a construção, mas incluiu todo o mobiliário, com o tamanho 
certo, para a ocupação das habitações mínimas. Foi estabelecida pelo escritório de 
May uma lista de produtos aprovados o ‘Frankfurter Register’, para camas, 
cadeiras, aparelhos de iluminação e uma infinidade de outros itens, muitos dos 
quais projetados por membros da equipe de May (BRUNA, 2010, p. 63). 

 
Os experimentos sobre a cozinha, em uma perspectiva mais racional, podem ser 

exemplificados com os modelos adotados na casa experimental “Haus am Horn” da Bauhaus, 

em 1923, como também com o espaço do “Rationalisrte Hausabeit”, (Trabalho Doméstico 

Racionalizado) projeto executado por Bruno Taut em 1927. Aqui se destaca a experiência da 

cozinha de Frankfurt, por essa ter sido mais amplamente implantada em conjuntos, sob a 

responsabilidade de Ernst May. 

A cozinha que, na concepção habitação ‘burguesa’, era relegada ao fundo do 
apartamento e cuja concepção dava pouca importância a tudo que poderia tornar 
menos penoso o trabalho doméstico, torna-se na habitação mínima, o núcleo 
essencial em torno da qual se articula o conjunto da moradia (KOPP, 1990, p. 54). 

A “Cozinha de Frankfurt” (Figura 07) foi projetada pela arquiteta Grete Schütte-Lihotzky, no 

período que integrava a equipe de arquitetos da prefeitura de Frankfurt, coordenada pelo 

arquiteto Ernst May. (KOPP, 1990) De acordo com Nadja Fonseca (2011), os propósitos da 

cozinha eram “voltados para a questão de minimizar os movimentos dos afazeres 

domésticos realizados exclusivamente pelas mulheres do início do século XX” (p. 31). Esse 

equipamento, que de acordo com Bruna (2010) se tornaria o símbolo das atividades 

domésticas, era altamente industrializado e resultou de vários estudos, que tiveram como 

ponto de partida as publicações de 1915 das norte-americanas Christine Frederick e Mary 

Pattison (BRUNA, 2010). A proposta da cozinha surgiu de uma série de observações sobre o 

trabalho doméstico feminino, partindo de gestos e percursos recorrentes. A partir disso 
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foram gerados diagramas de circulação e foram determinadas as melhores localizações dos 

equipamentos culinários “de modo a permitir uma racionalidade e uma eficiência de 

movimentos condizentes com os estudos de Frederick W. Taylor” (BRUNA, 2010, p. 45). 

Figura Figura Figura Figura 6666 - Croqui da cozinha de Frankfurt, projeto de Grete Schütte-Lihotzky. 

 
Fonte: BRUNA, 2010, p. 43. 

 

Importante ressaltar que, para além da composição arquitetônica, todos os objetos e 

utensílios domésticos foram estudados, principalmente por arquitetos. Segundo Kopp, 

(1990) “a partir desse conjunto de observações foram realizadas milhares de cozinhas paras 

as habitações dos conjuntos em Frankfurt” (p. 56). Acreditavam que a partir dessas 

definições racionais de cunho científico, haveria um planejamento da vida cotidiana dos seus 

futuros ocupantes, resultando na desejada transformação gradativa das necessidades 

humanas. 

Cabe aqui também mencionar, mesmo que de forma não aprofundada, que houve outros 

relevantes debates e experiências relacionadas à produção habitacional ocorridas no início 

do século XX na Europa e sobretudo na Alemanha, como por exemplo as experiências 



51 

 

baseadas nas Cidades Jardins,36 teoria urbana desenvolvida pelo inglês Ebenezer Howard no 

final do século XIX (GIEDION, 2004). Essa se manifesta, por exemplo, na produção da cidade-

jardim de Hellerau próxima a Hellerau próxima a Dresde, que tinha como características 

arquitetônicas a sequência de casas geminadas ao longo das ruas sinuosas, apontando novas 

formas de entendimento sobre a habitação das relações entre cidade e campo, de controle 

de densidade urbana e combate a insalubridade que, de acordo com Kopp, (1990) teria sido 

um caso pioneiro na realização e experimentação da utopia social que envolvia “não só os 

princípios de organização de uma outra vida política, econômica e cultural diferente, mas 

também uma ideia da vida cotidiana livre das convenções e abertas para o futuro”(p. 18).  

Importante também destacar o papel de Alexander Klein no debate sobre a habitação 

mínima. O mesmo buscou determinar o arranjo espacial mais eficiente, a partir do método 

de comparação gráfica (Figura 7). Partindo dessas reflexões, Klein projetou uma planta-tipo 

que foi utilizada nos conjuntos Bad Durrenberg em Leipzig (1927), em Fischtalgrund em 

Berlim-Zehlendorf (1928) e que, posteriormente, foi apresentada no CIAM II (BRUNA, 2010). 

De acordo com Prada, (1995) Klein propôs uma série de regras concretas no seu trabalho, 

classificadas em quatro partes: “agrupamento de ambientes, dimensões, orientação, 

iluminação e móveis” (p. 61)37. 

                                                      
36 A ideia de Cidade Jardim se originou pela perspectiva de realização de uma cidade totalmente nova 

conjugando as esferas industriais, residenciais e agrícolas, “onde cidade e campo se entrelaçam” (GIEDION, 
2004, p. 808). 
37 Tradução livre do original: “[...]agrupación de ambientes, dimensiones, orientación, iluminación y mobiliário” 

(PRADA, 1995, p. 61). 
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Figura Figura Figura Figura 7777    ---- Esquema de comparação gráfica de habitações mínimas, desenvolvido por Alexander Klein. 

 
Fonte: PRADA, 1995, p. 60. 

 

O CIAM II O CIAM II O CIAM II O CIAM II ----    ExistenzminimumExistenzminimumExistenzminimumExistenzminimum    

O termo “existenzminimum” designa sinteticamente o tema do CIAM II “Habitação para o 

mínimo nível de vida”, ocorrido em 1929 em Frankfurt. O tema não se limitava apenas às 

dimensões físicas arquitetônicas e fatores biológicos, mas também buscava considerar as 

questões sociais e cívicas mínimas para realizações de abrigos para a massa de operários, 

motivado pelos processos de industrialização das cidades (AYMONINO, 1973). 

Na ocasião foram apresentadas, comparadas e debatidas células habitacionais de vários 

países, com diversas visões, tradições e contextos dos diferentes participantes, algo que foi 

um inegável marco na internacionalização do debate da habitação mínima.  

No evento foi apresentada uma série de conferências que se desdobravam dos textos 

produzidos por alguns representantes do CIAM:38 “A habitação para o mínimo nível de vida”, 

de Ernst May; “Os fundamentos sociológicos da habitação mínima (para a população 

                                                      
38 Tradução livre dos títulos originais dos textos apresentados no CIAM II: “La vivienda para el mínimo de vida”; 

“Los fundamentos sociológicos de la vivienda mínima (para la población obrera de la ciudad”; “Análisis de los 
elementos fundamentales en el problema de la vivienda mínima”; “La organización de la vivienda mínima”; 
“Ordenanzas edificatorias y vivienda mínima” (AYMONINO, 1973). 
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trabalhadora da cidade)”, de Walter Gropius; “Análises dos elementos fundamentais no 

problema da habitação mínima”, produzida por Le Corbusier e Pierre Jeanneret, sendo que 

foi apresentado apenas por Jeanneret no congresso, já que na época Le Corbusier estava em 

viagem na América Latina (BRUNA, 2010); “A organização da habitação mínima”, escrita por 

Victor Bourgeois e, por último, “Ordenações de edificações e habitação mínima”, de Hans 

Schmidt (AYMONINO, 1973). Também foram expostas diversas soluções de habitações 

mínimas enviadas pelas delegações participantes do evento, cujas plantas foram 

redesenhadas pela equipe de Ernst May, com a mesma linguagem e priorizando as 

apresentações da célula habitacional (Figura 8). A delegação mais representativa em 

números, foi a alemã que se utilizou do evento para reiterar os discursos da nova arquitetura. 

Segundo Kopp “insistiram no fato de que o problema da habitação mínima não é apenas 

aquele colocado por sua área, composição e o preço de seu aluguel, trata-se também de 

obter que seus habitantes vivam ‘de outra maneira’” (KOPP, 1990, p. 53). Cabe aqui 

problematizar as possíveis diferenças e inter-relações entre o mínimo nível de vida, termo 

vinculado ao tema do congresso, e a habitação mínima propriamente dita.  

    
Figura Figura Figura Figura 8888 - Exposição “Die Wohnung für das Existenzminimum” em Frankfurt, 1929. 

 
Fonte: Mumford, 2000, p. 40. 
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O mínimo nível de vidaO mínimo nível de vidaO mínimo nível de vidaO mínimo nível de vida    

O mínimo vinculado ao tema do CIAM II, que se articula com o nível de vida, está relacionado 

com as necessidades dos indivíduos que compõem a massa operária das cidades, e suas 

práticas sobre o habitar. A pauta foi defendida principalmente por Ernst May, que não por 

acaso apresentou o texto com o mesmo nome do evento.  Esse é estruturado em três 

questões39: a primeira indaga se “necessitamos de habitações para o mínimo nível de vida? 

”, a segunda, “quem deverá construir a habitação para o mínimo nível de vida? ” e, por 

último, “como deve se realizar a habitação para o mínimo nível de vida?” (MAY, 1929, apud 

AYMONINO, 1973). Em linhas gerais, o autor expõe que as habitações para uma população 

de baixo recurso só seriam bem realizadas se fosse esgotado o entendimento das 

necessidades humanas.   

As dificuldades que temos que resolver aqui pareceriam quase intransponíveis se 
não houvesse uma medida imutável para estimar todo o problema, bem como suas 
partes individuais: o próprio homem. Somente a consideração exata das 
necessidades humanas, biológicas e sociológicas que dizem respeito à moradia 
para o padrão mínimo de vida, dispensará teorias inúteis e realizadas, nos 
aproximará do objetivo de construir casas construídas de tal maneira que, mesmo 
com aluguéis acessíveis, satisfazer as demandas materiais e espirituais de seus 
ocupantes (MAY, 1929, apud AYMONINO, 1973 p. 113)40. 
 

Argumentos que dialogam com o os dados apresentados por Walter Gropius (1929 apud 

AYMONINO 1973), o qual aponta que não se deve partir para um programa prático para 

realização da habitação mínima, sem compreender os processos vitais – biológicos e sociais 

– dos homens.  Gropius lançou o olhar sobre as transformações da estrutura das sociedades 

ao longo das épocas. Identificou processos que acabam por resultar na exaltação dos 

indivíduos, onde na contemporaneidade “o individualismo egoísta é substituído pelo 

                                                      
39 Tradução livre das questões apresentadas por May no texto do CIAM II: “¿Necesitamos viviendas para el 

mínimo nivel de vida?”; “¿Quién debe construir la vivienda para el mínimo nivel de vida?”; “¿Cómo debe 
realizarse la vivienda para el mínimo nivel de vida?”(AYMONINO, 1973). 
40 Tradução livre do original: “Las dificultades que hemos de solucionar aquí parecerían casi insuperables si no 

hubiese una medida inmutable para estimar el problema conjunto, así como sus partes individuales: el proprio 
hombre. Sólo la exacta consideración de las necesidades humanas, biológicas y sociológicas que atañen a la 
vivienda para el mínimo nivel de vida, prescindirán de teorías inútiles y realizadas nos acercarán a la meta de la 
construcción de viviendas realizadas de tal forma que, aun con alquileres asequibles, satisfagan las exigencias 
materiales y espirituales de sus ocupantes” (MAY, 1929, apud AYMONINO, 1973 p. 113). 
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individualismo social” (GROPIUS, 1929 apud AYMONINO, 1973, p. 115)41. Indivíduo 

emancipado que não romperia com as relações comunitárias, e sim as reforçaria, de modo 

diferente dos modelos de famílias tradicionais, que representavam uma espécie de 

microcosmo fechado, símbolo de uma sociedade patriarcal. E, para esses indivíduos que 

compõem as massas, poderia ser disponibilizada uma vida cultural mais digna, apoiada na 

ampliação do conhecimento científico.  É ressaltado também o papel da mulher, e a busca 

de sua independência e igualdade relacionada ao homem. 

A forma organizacional de tarefas domésticas para mulheres e homens solteiros, 
para crianças e adultos, viúvos ou casados, para casais jovens ou para sociedades 
e ideologias de estruturas diferentes, está inseparavelmente ligada ao problema 
da moradia mínima (GROPIUS, 1929, apud AYMONINO, 1973, p. 118)42. 
 

No texto Le Corbusier e Jeanneret (1929) a habitação mínima é apresentada como um 

fenômeno biológico, que envolve o atendimento às funções e necessidades dos indivíduos, 

contido por um envoltório estático, que é a edificação. Os autores exemplificaram a 

expressão biológica como a vida doméstica, entendendo que “a circulação exata, econômica 

e rápida, é a chave da arquitetura contemporânea” (apud AYMONINO, 1973, p. 127)43.  

Bourgeois (1929, apud AYMONINO, 1973) aponta como uma forma de identificar dados 

precisos para a produção do mínimo padronizado, a conferência e medição da fadiga no 

trabalho doméstico. A tentativa de estabelecer medidas mínimas, apoiada na ciência e nas 

técnicas, dialogava com os debates e produção sobre a habitação mínima pelos arquitetos 

dos “Neues Bauen”. Um dos pontos divergentes foi o discurso de Schmidt, sobre a 

comunicação dos responsáveis pela construção da habitação e os indivíduos que serão 

contemplados, afirmando que isso seria importante para solucionar eventuais problemas no 

desenvolvimento da proposta arquitetônica: “o usuário estará então em posição de 

reconhecer e, eventualmente, formular as condições possíveis para uma habitação racional 

                                                      
41 Tradução livre do original: “[...] se sustituye el individualismo egoísta por el individualismo social” (GROPIUS, 

1929 apud AYMONINO, 1973, p. 115). 
42 Tradução livre do original: “La forma organizativa de las tareas del hogar para mujeres y hombres solteros, 

para niños y adultos, viudos o casados, para jóvenes matrimonios o para sociedades e ideologías de diferentes 
estructuras, está ligada inseparablemente al problema de la vivienda mínima.” (GROPIUS, 1929, apud 
AYMONINO, 1973, p. 118). 
43 Tradução livre do original: “[...] la circulación exacta, económica, rápida es la clave de la arquitectura 

contemporánea” (CORBUSIER; JEANNERET, 1929 apud AYMONINO, 1973, p. 127). 
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e barata” (SCHMIDT,1929 apud AYMONINO, 1973, p. 147)44. O envolvimento do usuário não 

aparentava ser um consenso no congresso, que, como já mencionado anteriormente, 

buscava romper com as formas de habitar tradicionais, ou como colocado por Gropius: 

A moderna população trabalhadora da cidade vem diretamente da população 
rural. Ele mantém seus antigos desejos, geralmente de forma reduzida, em vez de 
adotar os desejos que correspondem ao seu novo modo de vida. Tentar satisfazer 
suas antigas necessidades vitais parece retrógrado, considerando as bases já 
demonstradas e em contradição com todo um novo modo de vida (GROPIUS, 1929, 
apud AYMONINO, 1973, p. 124)45. 
 

Em geral, quando mencionam as necessidades humanas, havia um consenso que seria 

possível estabelecer padrões genéricos das atividades cotidianas do habitar, onde “as 

necessidades humanas são as mesmas para a maioria das pessoas” (BRUNA, 2010, p. 72) e o 

novo morar deveria refletir esses padrões, mais como uma questão de razão do que de 

paixão (BRUNA, 2010). Ou ainda como foi dissertado por Fonseca (2011), que parte “do 

princípio que as necessidades do ser humano são igualmente padronizadas, como as casas 

em série ou o mobiliário produzido neste período” (p. 19), afirmação que tem consonância 

com as impressões empregadas por Montaner (1993): 

Concebe uma arquitetura em função de um homem puro, perfeito, generoso, 
idealista, progressista, genérico e, sobretudo total. Um homem ética e moralmente 
inteiro, de hábitos puritanos, de uma funcionalidade espartana, capaz de viver em 
espaços racionalizados, perfeitos, transparentes, configurados por volumes e 
formas simples (apud BRUNA, 2010, p. 73). 

 

Esse indivíduo puro, cujos movimentos podiam ser calculados, revela muito sobre as 

intenções da arquitetura moderna no campo da habitação, na produção pós Primeira Guerra. 

As quais pretendiam refletir, e se utilizar dos avanços nas disciplinas científicas no que tange 

o campo da psicologia e da sociologia, como perspectiva de moldar as necessidades desses 

indivíduos ao mínimo padrão.  

                                                      
44 Tradução livre do original: “[...] el usuario estará entonces en situación de reconocer y, eventualmente, 

formular las condiciones posibles para una vivienda racional y barata” (SCHMIDT,1929 apud AYMONINO, 1973, 
p. 147). 
45 Tradução livre do original: “La moderna población obrera de la ciudad proviene directamente de la población 

del campo. Conserva sus antiguos deseos, a menudo en forma reducida, en lugar de adoptar los deseos que 
corresponden a su nueva forma de vida.  Intentar la satisfacción de sus antiguas necesidades vitales parece 
retrógrado al tener en cuenta las base ya demostradas y en contradicción con la totalidad de una nueva forma 
de vida”(GROPIUS, 1929, apud AYMONINO, 1973, p. 124). 
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AAAA    habitação mínimahabitação mínimahabitação mínimahabitação mínima    

Havia um consenso entre os conferencistas do CIAM II de que as habitações mínimas 

deveriam atender às necessidades mínimas relacionadas a uma nova época. Necessidades 

essas que eram compreendidas como o “mínimo nível de vida”, expressão cunhada por Ernst 

May, como a “capacidade mínima padrão”, tratada por Le Corbusier e Jeanneret 

apresentadas anteriormente. E a compreensão e transformação em medidas seria o caminho 

para uma habitação adequada, “a casa para o nível mínimo de vida deve ser desenvolvida 

até que seja um produto perfeito” (MAY, 1929, apud AYMONINO, 1973, p. 113)46. Pode-se 

dizer que ocorria uma espécie de dialética: só seria possível a produção de uma habitação 

mínima perfeita se conseguisse aferir com perfeição as necessidades humanas, mas tal 

exercício seria possível? 

Ernst May apontou que as tentativas ao longo da história, ocorridas na produção de 

habitações dessa natureza, não eram satisfatórias porque não dialogavam com os reais 

problemas do habitar, assim como eram desconsideradas as questões biológicas dos 

indivíduos. De acordo com Mumford (2010), no âmbito do CIAM II, a experiência prática de 

Ernest May na produção habitacional em Frankfurt apontou seus “esforços para encontrar a 

‘relação’ da moradia mínima baseado em fatores ‘biológicos’ e não econômicos” (p. 31)47. 

May Indica, como possibilidade no exercício arquitetônico, o desvencilhamento dos 

elementos externos, como as fachadas, as volumetrias e suas conexões urbanas, e se voltar 

para o ponto que considera o mais importante, a unidade mínima habitacional (que por vezes 

pode ser denominada como “célula habitacional” sem comprometimento da semântica). 

Unidade que deveria ser desenvolvida partindo dos princípios de concepção moderna, que 

não deveria ser concentrada apenas na disciplina da arquitetura, mas também contar com 

articulação entre higienistas, engenheiros e físicos (AYMONINO, 1973).  Walter Gropius 

reforça a importância da compreensão das necessidades biológicas e sociais para uma 

posterior proposta da célula. O autor, que discorreu sobre as mudanças da estrutura familiar 

                                                      
46 Tradução livre do original: ““la vivienda para el mínimo nível de vida debe desarrolarse hasta que sea un 

producto perfecto” (MAY, 1929, apud AYMONINO, 1973, p. 113). 
47 Tradução livre do original: “[…] efforts to find the minimum dwelling ‘ration’ based on ‘biological’ and not 

economic” (MUMFORD, 2010, p. 31). 
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em direção a uma era do individualismo social, aponta que a exigência mínima ideal é uma 

habitação, mesmo que pequena, para cada adulto (GROPIUS, 1929 apud AYMONINO, 1973). 

Em correspondência com as características mais marcantes da vida individual no 
campo da sociedade futura e em correspondência com a justa exigência do 
indivíduo de isolar-se temporariamente do mundo circundante, deve ser 
estabelecido o requisito ideal mínimo: Um quarto, embora pequeno, para toda 
pessoa adulta! A habitação mínima resultante dessas considerações anteriores 
representaria o mínimo prático necessário para atingir seu fim e seu significado: A 
habitação padrão!  (GROPIUS, apud AYMONINO, 1973, p. 121, grifo do autor)48. 
 

Para além de pensar a unidade mínima voltada para um indivíduo, Gropius (1929) aponta a 

necessidade da existência de espaços comunitários com serviços e equipamentos, para o 

desenvolvimento das atividades domésticas de forma centralizada. Importante para 

demonstrar diferenciação com as residências unifamiliares, as quais eram representações de 

uma sociedade tradicional, que se buscava romper para alcançar a nova forma de morar da 

nova época. Entende-se que “o congresso deve tentar estabelecer o padrão comum para 

todos os países participantes, levando em consideração as diferenças geográficas e 

climáticas, respondendo assim à futura igualdade de necessidades vitais” (apud AYMONINO, 

1973, p. 120)49. Como apresentado, o autor defendia como meta para o evento, a busca por 

alcançar um padrão único para todas as nações participantes. Sugestão que se mostrou 

ambígua, já que os arquitetos dos diversos lugares deveriam estar atentos às especificidades 

locais. Neste discurso sobre o sistema apresentado com um padrão único, para diversos 

indivíduos, que admite adaptações às possíveis realidades impostas pelas topografias e 

climas, tender-se-ia a perder sua potência enquanto objeto universalizante? 

A habitação mínima apresentada por Le Corbusier e Jeanneret (1929, apud AYMONINO, 

1973), estaria relacionada com os elementos que compõem o envoltório estático que limita 

os fenômenos biológicos. A força da padronização estaria supostamente ligada aos métodos 

industrializados, dos componentes e equipamentos que integram o habitar. Os mesmos 

                                                      
48 Tradução livre do original: “En correspondencia con las características más acentuadas de la vida individual 

en el ámbito de la sociedad futura y en correspondencia con la justa exigencia del individuo a aislarse 
temporalmente del mundo circundante, se deberá enunciar la exigencia ideal mínima: ¡Una habitación, aunque 
pequeña, para cada persona adulta! La vivienda mínima resultante de estas consideraciones previas 
representaría el mínimo práctico necesario para realizar su fin y su significado: ¡La vivienda estándar!” 
(GROPIUS, apud AYMONINO, 1973, p. 121). 
49 Tradução livre do original: “El congreso deberá intentar fijar el estándar común para todos los países 

participantes, teniendo en cuenta las diferencias geográficas y climáticas, respondiéndose así a la futura 
igualdad de necesidades vitales” (GROPIUS, 1929, apud AYMONINO, 1973, p. 120). 
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autores apontaram que no CIAM II, se apresentou uma oportunidade de definir algumas 

habitações tipo, com uma quantidade que se estabeleceu entre um e dez, para ser 

compartilhada pelos países. Também buscaram pactuar com os conveniados do congresso o 

estabelecimento de medidas mínimas universais para os equipamentos domésticos, e 

elementos que poderiam compor essa unidade mínima habitacional, de acordo com as 

necessidades dos ocupantes. 

A liberdade de possibilidades de usos, da fluidez inerente à condição humana, justificaria a 

adoção das plantas e fachadas livres, possível pelo emprego do esqueleto estrutural de 

concreto armado, que se constituiria como único elemento estático da habitação. Assim 

como os pilotis para elevar a construção do solo, evitando problemas que esse contato direto 

poderia acarretar e liberando espaço para constituir os sistemas de circulação, ordenar a 

disposição de veículos, dentre outras funções.  

Outro fator importante nos discursos é a atenção à ventilação e luz para um habitar 

adequado. É o que Bougeois (1929, apud AYMONINO, 1973) estabelece como a base física 

para a produção da habitação mínima: a primeira trata de propor soluções que permitam 

ventilação constante em todos ambientes que compõem a unidade, e a segunda se refere à 

luz natural e aponta para a definição adequada das janelas para se conseguir aproveitar, com 

empenho e controle, tais fenômenos externos. A janela, segundo Le Corbusier e Jeanneret 

(1929, apud AYMONINO, 1973), deveria desempenhar três funções:  iluminar, ventilar e 

permitir a visibilidade, que foram indicadas nas explicações técnicas para propor a habitação 

mínima sugerida pelos autores. A dimensão urbana é abordada tanto por Walter Gropius 

quanto por Le Corbusier e Jeanneret, relacionando-se com as necessidades biológicas. 

Partindo das incidências e ângulos solares para a disposição adequada da célula, que na sua 

composição em blocos, permite constituir relações com as articulações urbanas. 

Ernst May (1929 apud AYMONINO, 1973) recomendou que a construção da habitação para 

o mínimo nível de vida deveria ser organizada pelos poderes públicos, para que todo aporte 

financeiro seja destinado ao seu fim, que seria o barateamento dos aluguéis para os mais 

necessitados. Sobre o papel do Estado como responsável por estabelecer medidas para a 

produção da habitação mínima e alugueis acessíveis, Gropius (1929 apud AYMONINO, 1973) 

sugeriu que deveriam se limitar fundos preferencialmente pela produção de unidades 

mínimas; também se deveria tentar reduzir os custos na urbanização, com a finalidade de 
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tornar viável a produção das habitações; expressou a importância de evitar a especulação 

imobiliária; e apontou a necessidade de suavizar as leis urbanísticas voltadas para gabaritos 

e subsolos das construções.  

Em uma espécie de síntese, podemos aqui colocar como possíveis elementos dogmáticos 

que se desdobraram do congresso sobre a produção da habitação mínima, observando que 

nem todos os itens foram consensuados:  

▪ Os programas de necessidades deveriam resultar de um profundo estudo sobre as 

dimensões biológicas e sociais dos indivíduos;  

▪ Teriam que atentar para os sistemas de circulação, que proporcionariam espaços 

mais enxutos; buscariam estabelecer padrões, com o olhar para o indivíduo 

emancipado, relativizando a formação da família tradicional;  

▪ As unidades mínimas deveriam ser padronizadas, realizadas com as técnicas 

construtivas alinhadas ao espírito da época;  

▪ A utilização do sistema estrutural deveria ser de vigas, pilares e lajes em concreto 

armado, que permitiriam plantas e fachadas livres, uso de pilotis e terraço-jardim;  

▪ As aberturas deveriam conter janelas adequadas para a entrada de luz e ventilação, 

assim como possibilitar a visibilidade;  

▪ Tinham que priorizar a célula habitacional mínima na concepção arquitetônica;   

▪ As vedações permitiriam isolamento térmico e acústico, e os equipamentos 

domésticos deveriam ser industrializados e construídos em medidas universais para 

atender toda a massa de indivíduos e precisariam ser adequados às suas 

peculiaridades de morar;  

▪ Seria necessária a implantação em espaços centrais de equipamentos com usos 

comunitários de apoio à unidade mínima. 

CIAM III CIAM III CIAM III CIAM III ––––    Habitações baixas, médias e altas.Habitações baixas, médias e altas.Habitações baixas, médias e altas.Habitações baixas, médias e altas.    

Foi importante apresentar, mesmo que de modo superficial, o CIAM III.  Ocorrido em 

Bruxelas em 1930, o congresso buscou examinar os métodos da construção racional das 

habitações baixas, médias e altas (AYMONINO, 1973). Teve como objetivo obter dimensões 
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ideais para os blocos residenciais, assim como o espaçamento entre eles, que resultariam 

em melhor aproveitamento de materiais construtivos e de usos do solo. Junto com o CIAM 

II, esses congressos representariam um período mais prático e doutrinário, que, de acordo 

com Bruna (2010), “pretendiam obter respostas operacionais imediatamente aos seus 

problemas reais” (p. 46). 

Seguem os documentos que compunham as atas do CIAM III, amparados pelas publicações 

de Aymonino (1973) e Bruna (2010):50 “Análises dos custos totais da construção para 

edifícios de dois a doze pisos”, realizado por Boehm e Kaufmann, que levou à conclusão que 

as construções de edificações de grandes alturas não seriam sempre vantajosas do ponto de 

vista econômico; “Construções baixa, média ou alta?”, por Walter Gropius, que defendeu a 

construção de edifícios altos, de 10 a 12 pisos (Figura 9), e baixos mas, no entanto, refutou 

as construções médias, pois apresentavam desvantagens: “O edifício de altura média não 

tem as vantagens da construção baixa e nem da alta, que é inferior do ponto de vista social, 

psicológico e, em parte, também econômico” (1930, apud AYMONINO, 1973, p. 232);51 “O 

parcelamento do solo nas cidades” de Le Corbusier, que defendeu a produção de edifícios 

habitacionais de grande altura, altas densidades para criar uma circulação mais lógica e de 

curtas distancias para o trabalho; “Construção alta, média e baixa nas condições 

americanas”, por Richard J. Neutra,  que de acordo com Bruna (2010) apontava que a solução 

“se afastava demasiadamente dos problemas europeus” (p. 55) e consequentemente se 

distanciou daqueles problemas habitacionais apontados pelas delegações do velho 

continente ; e por último; “O problema da habitação para as classes de nível de vida mínimo”, 

por Karel Teige, buscou vincular o problema da habitação aos sistemas econômicos, 

defendeu o papel do Estado na regulação por alugueis mais baixos, além da realização e 

distribuição de habitações de forma mais adequadas às demandas da moradia nas cidades.  

Neste congresso houve ausência de Ernst May que, a convite do governo soviético, mudou-

se para a União Soviética junto com a “Brigada May”, como ficou conhecido seu grupo de 

                                                      
50 Traduções livres dos títulos dos documentos do CIAM III: “Análisis de los costes totales de construcción para 

edificios de dos a doce pisos”; “¿Construcción baja, media o alta?; “La parcelación del suelo en las ciudades”; 
“Construcción alta, media y baja en las condiciones americanas” ; El problema de la vivienda para las clases de 
nivel de vida” (AYMONINO, 1973). 
51 Tradução livre do original: “El edifício de altura media no presenta ni las vantajas de la construcción baja ni 

las de la alta, a la cual es inferior desde un punto de vista social, psicológico y, em parte, también económico” 
(1930, apud AYMONINO, 1973, p. 232). 
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colaboradores. E também foi um congresso com baixa repercussão internacional, de acordo 

com o Sampaio (2001), “o III CIAM, neste sentido, careceu de organização e preparação, 

resvalando a discussão para normas de apresentação, terminologia para planos urbanísticos, 

técnicas de representação etc. implicando numa fraca disseminação” (p. 32). 

    
Figura Figura Figura Figura 9999    ---- Perspectiva de zonas livres entre blocos de dez pavimentos - Walter Gropius. 

 
Fonte: AYMONINO, 1973, p. 214.  

 

Os primeiros Os primeiros Os primeiros Os primeiros Congressos PanCongressos PanCongressos PanCongressos Pan----Americanos de ArquitetosAmericanos de ArquitetosAmericanos de ArquitetosAmericanos de Arquitetos    

Em períodos quase paralelos às experiências alemãs da República de Weimar acerca da 

habitação mínima, aconteceram no continente americano os Congressos Pan-Americanos de 

Arquitetos (CPA), sendo que o primeiro ocorreu em Montevidéu em 1920 (ATIQUE 2005). 

Tais encontros tiveram como principal meta a defesa e regulamentação da profissão, além 

da preocupação com o ensino da arquitetura. Também trouxeram à tona importantes 

debates sobre a produção de habitações. Organizados pela Sociedade dos Arquitetos do 

Uruguai, eram compostos por profissionais atuantes, como por exemplo Alfredo Baldomir, 
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Horacio Acosta y Lara e Alfredo R. Campos. Por sua crescente importância na época, foram 

acrescidos outros países, resultando em 1916, na formação do Comitê Permanente que 

precedeu e foi responsável pelos Congressos Pan-Americanos de Arquitetos (ATIQUE, 2005).  

Entre o ano de sua primeira edição, em 1920, e o da quinta reunião, ocorrida em 
1940, os eventos não só gozaram de grande notoriedade, como foram os principais 
fóruns de debates dos arquitetos no continente americano, antecipando, em certo 
sentido, e encontrando muitas vezes mais prestígios que os contemporâneos 
Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna, os CIAMs. (ATIQUE, 2009, p. 
56) 

 

Como mencionado anteriormente, os debates tiveram como principal foco a profissão e o 

ensino da arquitetura, contudo aqui optou-se por trazer breves considerações dos debates 

realizados nos congressos acerca da produção da habitação barata, adjetivo que foi 

amplamente utilizado no congresso, a partir do seu emprego no tema IV, “Casas baratas, 

urbanas e rurais na América” (FAGGION NOVO, 2018, p. 145).  Cabe a indagação se a 

habitação “barata” (que pode ser adjetivada com “econômica” ou de “baixo custo” sem 

perda do sentido original) pode, conceitualmente, diferir do termo habitação “mínima” 

amplamente cunhado no CIAM II.   

O primeiro congresso, que ocorreu em Montevidéu em 1920, teve como presidente o 

arquiteto Horacio Acosta y Lara. Em seus debates foi discutida a produção de edificações 

coletivas e individuais para trabalhadores com poucos recursos. Apresentou-se como 

proposta a construção de conjuntos próximos às áreas industriais (ATIQUE, 2005), 

desconsiderando a postura nitidamente segregadora em perspectiva urbana, que se 

aproximava às soluções que Ernst May empregou em Frankfurt em períodos próximos, como 

apresentado a seguir por Munford (2002). 

Ao ampliar o sistema de bondes, May e seus associados puderam vincular os novos 
assentamentos em locais periféricos anteriormente abertos e baratos de volta ao 
antigo centro, proporcionando grandes áreas verdes no meio. Essa estratégia foi 
auxiliada pelo fato de muitas indústrias já estarem localizadas nessas áreas 
periféricas, permitindo que as habitações fossem colocadas nas proximidades 
(p.29).52 

 

                                                      
52 Tradução livre do original: “By enlarging the streetcar system, May and his associates were able to link the 

new settlements on previously open and inexpensive outlying sites back to the old center, providing large green 
areas in between. This strategy was aided by the fact that many industries had already been sited in these 
outlying areas, allowing the housing to be placed nearby” (MUMFORD, 2002, p. 29). 
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Também se fez presente o debate sobre a criação de instituições econômicas para 

viabilização de habitações de baixo custo, reverberado pela expressiva participação da 

Argentina, e pelo órgão “Comisión Nacional de Casas Baratas” criado neste país em 1915 

(ATIQUE, 2005). 

Ainda neste congresso, cabe pontuar a contribuição de Allberto Coni Molina do comitê 

argentino. Segundo Leonardo Faggio (2018), o referido arquiteto apontou que as respostas 

para o crescimento desordenado das cidades na América, deveria considerar as questões da 

harmonia e estética nas construções, que “incidia diretamente na moral de seus habitantes 

e citadinos” (p. 146), e sugeriu que “repensar a habitação seria, nesse sentido, promover o 

restabelecimento de laços familiares e reabilitação de indivíduos através da construção de 

lugares confortáveis e salubres que os mantivessem afastados de áreas da cidade 

consideradas antros de vício” (p. 146). Partindo do argumento exposto, a habitação deveria 

ser concebida como catalisadora de uma nova ordem social, discurso que permite constatar 

que os debates sobre forjar nova cultura do habitar não eram exclusivamente europeus 

sobre o tema.  

De acordo com Atique (2005), a defesa de criações de instituições financiadoras de 

habitações foi reforçada no segundo congresso, que ocorreu no Chile em 1923. Isso acabou 

reverberando no continente, e em especial no Brasil, influenciando na constituição dos 

Institutos de Aposentadoria e Pensões – IAPs, durante a década de 1930. Ainda segundo o 

autor, em Buenos Aires, onde aconteceu o terceiro congresso, houve uma quantidade maior 

de representantes, e, nos seus debates, foi discutido o tema da edificação econômica. O 

autor afirma que, para além da apresentação de diferentes dimensões acerca da viabilização 

desta arquitetura, apareceram preocupações com uso racionalizado de materiais 

construtivos e elementos estruturais, com a eliminação de itens supérfluos, para além do 

reforço com a preocupação da construção de moradia para classe proletária. 

O terceiro encontro ocorreu em Buenos Aires em 1927 e o quarto no Brasil, no estado do 

Rio de Janeiro em 1930, tendo sido presidido pelo arquiteto Nestor Egydeo de Figueiredo. 

Este último teve como destaque as abordagens sobre a verticalização na produção de 

habitações econômicas (ATIQUE, 2005). A referida solução possibilitaria a diminuição dos 

encargos referentes à ocupação urbana. Outro aspecto importante foi a proposta de difusão 
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da casa econômica sob aspecto da assistência social e não como filantropia, a natureza dessa 

postura poderia ser considerada como semente do desejo da casa própria?  

O quinto congresso fechou esse ciclo em 1940, na cidade de Montevidéu. Foi 

preponderantemente urbanístico, e foi presidido pelo Arquiteto Daniel Rocco.  

Podemos notar que, apesar de alguns congressos se apoiarem em discurso higienista como 

principal justificativa para produção das habitações de baixo custo, percebiam-se novas 

abordagens sobre o caráter arquitetônico social, na busca de superar o problema que vinha 

prevalecendo desde o final da séc. XIX, que era o fato das áreas ocupadas pela população 

mais carente representarem risco de ordem sanitária às cidades.  

De uma maneira geral, pode-se dizer que o tema da habitação de baixa renda foi 
constante e ganhou progressivamente destaques nesses congressos. [...] Nota-se 
uma evolução nesse debate, que deixa os vestígios do pensamento higienista do 
início século para inserir-se em um modelo de expansão urbana expressa em 
planos regulares (GOMES; HUAPAYA, 2009, p. 29-30). 

Aqui se faz necessário enfatizar o primeiro “Congreso Panamericano de La Vivienda Popular”, 

ocorrido em 1939 na Argentina, por ser o primeiro a ter a habitação como tema exclusivo 

em um debate continental. O tema optado pelo congresso foi “reconhecido com um 

problema comum e um dos maiores que afetavam os países americanos, a habitação foi 

abordada em seus aspectos econômicos, sociais, financeiros, jurídicos, legislativos, 

arquitetônicos, construtivos e urbanísticos” (FELDMAN, 2014, p. 132/133). 

Foi também no âmbito desse evento que alguns aspectos arquitetônicos e construtivos 

foram apontados, dentre eles recomendações como “a mecanização da construção com 

diminuição dos custos de mão de obra, [...] a estandardização de tipos de vivendas como 

incentivo à industrialização” (ARAVECCHIA-BOTAS, 2016, p. 42). Expôs o objetivo da 

incorporação de técnicas racionalizadas, com a finalidade de diminuir custos na produção 

habitacional. Dados que permitem identificar um possível contraste entre o que, no CIAM II, 

foi apresentado como o mínimo nível de vida, como um suposto exercício aprofundado em 

uma perspectiva ergonômica sobre as necessidades dos trabalhadores, e a priorização da 

construção barateada defendida pelos CPA.  

Consequentemente, as abordagens europeias e americanas acima mencionadas nos 

direcionam ao dilema sobre os termos que envolvem o tema da habitação, as primeiras mais 

focadas no debate sobre a habitação mínima resultante da investigação de cunho científico 
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sobre as contingências mínimas, as segundas relacionadas com questões de ordem mais 

econômica. Mesmo que ambas tenham seguido o signo de ofertar moradia em espaços 

racionalizados, seriam elas distintas pelo empenho das experiências alemãs em capturar 

medidas a partir dos gestos e carências dos indivíduos como substrato para concepção da 

habitação? 

Apesar das análises apresentadas terem sido produzidas a partir de fonte secundárias, pôde-

se aqui fazer uma síntese de alguns elementos debatidos no CPAs, que são caros aos debates 

sobre a habitação mínima:  

▪ Buscou-se fomentar a produção de habitações baratas, pautadas no mínimo de 

higiene e comodidade;  

▪ Optava-se por edificações coletivas, com intuito de diminuir os encargos econômicos, 

sobretudo nas regiões mais povoadas;  

▪ As habitações baratas familiares deveriam ser preferencialmente implantadas nas 

regiões fabris;  

▪ Aconselhou-se que as esferas governamentais e municipais, assim com a iniciativa 

privada, poderiam apoiar a produção dessas moradias;  

▪ Sugeriu-se o incentivo para a produção de elementos construtivos industrializados 

estandardizados;  

▪ Recomendou-se alcançar uma moradia tipo;  

▪ Indicou-se que se deveria evitar o uso de materiais e elementos supérfluos que 

acarretariam em aumento dos custos da obra.  

I Congresso de Habitação em SP e a produção do IAPI.I Congresso de Habitação em SP e a produção do IAPI.I Congresso de Habitação em SP e a produção do IAPI.I Congresso de Habitação em SP e a produção do IAPI.    

Sobre os debates e produções acerca da habitação racional de interesse social no Brasil, aqui 

se optou por apresentar, de forma breve, a discussão sobre a temática no Primeiro 

Congresso de Habitação, a criação do Instituto de Aposentadoria e Pensões (IAP), e 

sobretudo, a produção do IAPI. 

O I Congresso de Habitação, ocorreu em 1931, em São Paulo, foi promovido pela Divisão de 

Arquitetura do Instituto de Engenharia, e teve, entre os temas apresentados, discussões 
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sobre habitações econômicas e coletivas, programas, loteamentos, processos de 

racionalizações de materiais construtivos, padronização e condições de conforto para 

moradia. (BRUNA, 2010) Coube aqui apresentar a tese defendida neste congresso pelo 

arquiteto Bruno Simões Magro, apresentada por Bruna (2010), que apesar de defender “uso 

racional dos materiais padronizados, através da construção em série, pela redução da área, 

sem prejuízo das condições de moralidade e salubridade” (p. 124-125), o mesmo também se 

posicionava contra a verticalização da habitação: 

Sobre esse aspecto, apesar da economia de terreno, de infraestrutura e de 
‘viação’, o prédio de apartamentos devia ser evitado, pois além de perigos de 
ordem social que tal aglomeração acarretaria, impediria o ‘cultivo de plantas úteis 
ou ornamento e a criação de aves, necessidade a que é necessário atender, dados 
os hábitos do nosso povo. A casa coletiva, de diversos andares, deve, pois, ser 
evitada tanto quanto possível, tolerando-se, no entanto, o agrupamento de 
habitações (BRUNA, 2010, p. 130). 

 

No entanto, o arquiteto deixou claro o conhecimento das teses expostas por Ernst May, 

apontando que as produções alemãs não se diferenciavam tanto daquelas dos profissionais 

brasileiros. O mesmo exemplifica a redução de custos partindo da revisão das técnicas 

construtivas, da racionalização dos materiais, assim como da estandardização das habitações 

(BRUNA, 2010). Magro também defendeu a revisão dos excessos de compartimentações 

espaciais nas habitações econômicas, e indicava menos números de cômodos com maiores 

áreas, além de propor que as habitações fossem concebidas e entregues com mobiliários 

essenciais, importantes para “prover a boa distribuição de janelas e portas, e determinar o 

conveniente sentido de aberturas destas” (BRUNA, 2010, p. 129). O autor indicou também 

que cada unidade habitacional fosse provida de uma unidade sanitária no seu interior. De 

acordo com Bonduki (2017), no congresso foram apontadas sugestões de revisões e 

abrandamento dos códigos de obras e sanitários, que seriam necessários para o 

barateamento das obras das habitações. Assuntos esses, debatidos no Congresso de 

Habitação, podem insinuar relações com os debates sobre habitação mínima ocorridos no 

CIAM II, conforme relatado por Nabil Bonduki: 

Realizado no início de 1931, o I Congresso de Habitação já sofria as influências do 
debate sobre a habitação para o mínimo nível de vida que havia se realizado em 
1929, no 2° Congresso Internacional dos Arquitetos Modernos – CIAM, em 
Frankfurt, que girou sobre a necessidade de reduzir os custos da moradia para 
viabilizar seu acesso para a maioria dos trabalhadores (BONDUKI, 2017, p. 97). 
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O Congresso de Habitação foi pautado essencialmente nas técnicas, uma vez que os 

participantes buscavam soluções construtivas racionais ligadas à eficiência, e por seu 

provável êxito, apontou para um segundo congresso que ocorreria no ano seguinte, que de 

acordo com Bruna (2010) não ocorreu, por motivo da “fracassada revolução 

constitucionalista de 1932” (p. 131). 

O Instituto de Aposentadoria e Pensões, juntamente com a Fundação da Casa Popular, são 

reconhecidos como as primeiras entidades federais responsáveis pela produção de 

habitação social nacionais, no período que se convencionou chamar de era Vargas. Tais 

experiências tiveram uma produção expressiva de unidades habitacionais entre 1945 e 1954, 

representando um importante marco da atuação do Estado como responsável pelo 

enfrentamento da urgente questão da moradia (BONDUKI, 2017). 

Uma das estratégias do governo Vargas foi a busca pela reorganização previdenciária, a qual 

propiciava significativos recursos, constituindo-se como a origem dos IAP’S. Entidade essa 

que se desdobrou da Caixa de Aposentadoria e Pensões (CAP), regulamentada pela lei Elói 

Chaves.53 Mas, ao contrário da CAP, os IAPs não eram organizados por empresas, e sim por 

categorias profissionais, sendo essas no total de seis: IAPB (bancários), IAPM (marítimos), 

IAPC (comerciários), IAPETEC (condutores de veículos e empregados de empresas de 

petróleo) e IAPE (estivadores) e o IAPI (industriários) o qual obteve mais destaque nesta 

pesquisa. Os recursos arrecadados foram de tal volume que permitiram que fossem 

empregados para projetos estratégicos, como por exemplo, a Fábrica Nacional de Motores 

e a futura construção de Brasília (BONDUKI, 2017). 

De acordo com Nabil Bonduki (2007), o presidente Getúlio Vargas, no primeiro período de 

sua presidência do Brasil (1930 - 1945) considerava os IAPs como “soluções mágicas”, que 

beneficiariam as classes trabalhadoras sem acarretar sacrifícios às classes conservadoras. A 

possibilidade de utilizar recursos governamentais em habitações sociais veio com a 

Revolução de 1930.  

Cabe aqui também mencionar, as regulamentações criadas pelo arquiteto Rubens Porto a 

partir da sua atuação nas Carteiras Prediais, enquanto assessor técnico do Conselho Nacional 

                                                      
53 A lei Elói foi publicada em 24 de janeiro de 1923, se refere à criação da caixa de aposentadoria e pensões, 

que foi responsável por firmar o sistema previdenciário no Brasil. Recurso que buscou beneficiar os movimentos 
operários nacionais. 
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do Trabalho, cargo estratégico que respondia sobre os projetos dos IAPs. O mesmo defendia 

“uma arquitetura funcional e moderna: solução racional de planta, estandardização dos 

elementos de construção racional dos materiais, eliminação de toda decoração supérflua e 

‘uma arquitetura lógica e sincera que procura soluções internas perfeitas’” (BONDUKI, 2017, 

p. 158). Solução que foi aprofundada em sua publicação “O problema das casas operárias e 

os institutos e caixas de pensões”. Tal como mencionou Bonduki (2017), apesar da inclinação 

de Porto a um pensamento conservador, evidenciado pelo entendimento que deveriam ser 

respeitados valores de uma suposta família tradicional, também existia sua concepção do 

novo morar moderno, que parecia apresentar uma certa influência das propostas de Le 

Corbusier, no que se refere à concepção da habitação. Dentre os elementos apresentados, 

foi constatada uma preocupação com os processos de racionalização na construção dos 

conjuntos, pauta importante na estrutura técnica dos agentes responsáveis pela concepção 

arquitetônica e pelas obras, que tinham como base a habitação econômica, o que pode 

remeter a uma aproximação com o legado dos Congressos Panamericanos de Arquitetos. 

Não que o modelo da casa unifamiliar e isolada, em loteamentos convencionais, 
tenha sido abandonado e substituído; boa parte do que se produziu no âmbito dos 
IAPs, FCP e outros órgãos regionais refletiu esse modelo. Mas emerge com força 
uma nova atitude, caracterizada pela preocupação com o barateamento da 
construção, através da racionalização, industrialização e verticalização, que passou 
a fazer parte das diretrizes de projeto, assim como surgiram novas tipologias – 
como blocos multifamiliares [...] Os programas passaram a incluir uma gama 
variada de equipamentos coletivos, difundindo-se a concepção de que habitação 
não podia ser apenas a moradia individual (BONDUKI, 2017, p. 152-153). 

 

Sobre a habitação mínima em no Brasil, foi imprescindível evidenciar a produção habitacional 

do IAPI, que apesar de ser “o último instituto de previdência a ser criado”, (ARVERCCHIA-

BOTAS, 2016, p. 75) foi o órgão que produziu “o maior número de moradias no período” 

(BONDUKI, 2012, p. 15), tinha também como objetivo “aplicar os princípios formulados pelo 

CIAM na década de 1920, baseados na seriação, estandardização e racionalização” 

(BONDUKI, 2012, p. 15). De acordo com Aravecchia-Botas (2016), a produção do IAPI se 

destacou por resultar das correlações e impulsos de setores técnicos e burocráticos para 

responder às questões da construção civil. Segundo a autora, “o encontro de visões distintas 

deu origem a projetos e obras de qualidade, apontando novos paradigmas de soluções 

habitacionais econômicas, consoantes com as discussões sobre habitação, arquitetura e 

cidade que permearam o meio técnico no segundo quartel do século XX” (p. 105). 
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Como também é apontado na narrativa de Bonduki, a relação direta entre os 
técnicos e dirigentes do IAPI e os técnicos responsáveis por projetos e obras dos 
conjuntos habitacionais gerou a estrutura de uma concepção consistente sobre a 
habitação econômica. Aspectos de qualidade construtiva dos empreendimentos, 
da noção de habitação como serviço público que incluía equipamentos de uso 
coletivo e áreas de lazer e de um padrão mínimo para a organização da planta das 
residências eram constantes nos debates sobre habitação no período 
(ARAVECCHIA-BOTAS, 2016, p. 107 – 108). 

 

O IAPI foi o primeiro que adotou um sistema de organização por planos, que posteriormente 

foi adotado nas demais categorias: o plano “A” se daria pela construção de unidades para 

vendas e locação, com objetivo de propiciar aos associados habitações dignas; o plano “B” 

se daria pelo financiamento para os associados, para a construção ou compra de sua 

moradia; e por último, o plano “C”, que consistia em empréstimos hipotecários para 

associados assim como para outros empreendimentos imobiliários, sendo que esse último 

tinha finalidade de obter mais lucros (BONDUKI, 2007).   

Entre 1945 a 1950 houve mais investimentos nos planos “A” e “B”, caracterizando assim uma 

produção significativa no campo de habitação social. O plano A foi o que permitiu 

materializar mais exemplares da arquitetura moderna, que simbolizaram um suposto 

progresso atrelado à ação governamental. Enquanto os resultados do plano B eram 

pulverizados, o que o tornou menos visibilizado, e consequentemente, menos interessante 

como um veículo de propaganda governamental. E é neste plano “A” que as edificações 

habitacionais de interesse social verticalizadas, constituídas de unidades habitacionais 

racionais, possivelmente beberam das fontes das vanguardas modernas, principalmente no 

que se refere à produção europeia (BONDUKI, 2017). 

Dados que dialogam com a posição dominante da arquitetura moderna em relação a outros 

movimentos no Brasil na década de 1930, de acordo com Lauro Cavalcanti (2006). O Autor 

apontou que naquela época, os arquitetos modernos brasileiros elegeram em seus discursos, 

que a produção de moradias populares deveriam ser prioridade para a profissão, esta seria 

umas das principais “justificativas éticas nas ideias do movimento” (p. 126). O mesmo ainda 

apontou a preocupação destes profissionais na proposição de novas formas de habitar, ao 

afirmar que “os arquitetos modernos, não isentos de certo etnocentrismo e determinismo 

espacial, esperavam com seus projetos, reeducar os mais pobres ensinando os modos 

corretos de morar” (p. 13).  Informações que apontam que alguns ideais sobre habitação 

social internacionais, mesmo sob circunstâncias heterogêneas, ecoaram em solos nacionais. 
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Em síntese, os pressupostos para o alcance da habitação mínima idealizado pelo IAPI, 

sobretudo nas regulamentações criadas por Porto, em alguns pontos dialogam com os 

debates ocorridos no I Congresso de habitação, referenciados pelas publicações de Bruna 

(2010) e Bonduki (2017), que são os seguintes:  

▪ A habitação econômica deveria ser padronizada, como o mínimo de divisões internas, 

e entregue com mobiliário racional;  

▪ A construção dos conjuntos deveria ser preferencialmente distante dos centros 

urbanos preexistentes;  

▪ Optava-se por blocos pluriresidenciais que, para além de atenderem às questões 

econômicas, garantiriam um maior número de famílias beneficiadas;  

▪ Recomendava-se a limitação de gabarito para até quatro pavimentos, quando a 

edificação não fosse provida de elevadores;  

▪ Indicava-se uso de pilotis, seja para liberar o térreo para usos de lazer dentre outros, 

como também para evitar construção de apartamentos neste pavimento, que 

acarretariam problemas com privacidade;  

▪ Os processos construtivos deveriam ser racionalizados para redução de custos e de 

tempo na construção;  

▪ A produção da habitação deveria se articular com a dimensão urbana.   

O EPUCS e os debates soteropolitanos.O EPUCS e os debates soteropolitanos.O EPUCS e os debates soteropolitanos.O EPUCS e os debates soteropolitanos.    

A partir daqui o olhar foi deslocado para o debate em torno da habitação mínima na cidade 

de Salvador.  O item foi estruturado em alguns momentos que se revelaram importantes 

para o diálogo local sobre o tema. Começando com a Semana de Urbanismo ocorrida em 

1935, em Salvador, a qual foi um ponto de inflexão, representando um momento que se 

iniciava a transição da forma de pensar a cidade, apesar de não representar uma ruptura 

com a produção arquitetônica e urbanística tradicional. Esse evento ainda era calcado na 

tradição do sanitarismo na Bahia, e foi promovido pela Comissão do Plano da Cidade de 

Salvador, com apoio dos governos do estado e município (SAMPAIO, 2015). Em uma das 

conferências realizadas na Escola Politécnica da Bahia, o professor e engenheiro civil Jayme 
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Cunha Gama Abreu (COMISSÃO DO PLANO, 1937) chamou atenção por dissertar que 

construções habitacionais verticalizadas representariam desperdícios, que seriam bem mais 

aproveitadas em instalações fabris, como pode ser visto a seguir. Essa postura contrasta com 

as recomendações de construções de grandes alturas presentes tanto nos CIAMs (sobretudo 

no terceiro) e nos CPAs: 

Supponhamos [sic] um arranha-ceú enkistado [sic] em uma zona resindencial. Sem 
contar com os damno [sic] causado pelo sombreamento das casa próximas, do 
amesquinhamentos delas ante a massa architectonica [sic] que as domina [...] em 
vez de uma casa de moradia collectiva [sic] de grande capacidade de 
habitabilidade, tivermos a instalação [sic]  de uma fábrica, à formação de uma hora 

ou a construção de deposito (COMISSÃO DO PLANO, 1937, p. 51/52). 

[...] sem o cálculo [sic]  do insolejamento [sic] não se pode saber do afastamento 
de uma edificação de outra, nem a collocação [sic] de peças de habitação que 
necessitem de vista benéfica do astro rei. Lembrae-vos [sic]  que há um aphoirsmo 
[sic]  (médico, sim senhores) que diz que ‘onde entra o sol não entra o médico.’ 

(COMISSÃO DO PLANO, 1937, p. 53). 

 

É pertinente aqui tecer relações entre o referido evento e o Congresso de Habitação ocorrido 

em São Paulo em 1931, que apesar de apontar para soluções racionais para produção da 

habitação, contrasta com a proposta de verticalização dos conjuntos habitacionais, já 

presente nos conjuntos habitacionais alemães, assim como apresentados no CIAM II. A Bahia 

também teve representação neste Congresso, com uma comissão formada por seis 

urbanistas com formação em engenharia: Jayme Cunha da Gama e Abreu, Américo Furtado 

de Simas, João Marchesini, Oscar Caetano da Silva, Walter Velloso Gordilho e Gustavo Maia. 

Importante aqui apresentar a segunda tese de autoria do Marchesini no congresso, cujo 

tema foi Habitação Mínima e Zoneamento. De acordo com Fernandes (2014) este trabalho 

estaria “Inserido nas discussões que problematizavam a grave e urgente questão da 

habitação nas cidades brasileiras” (p. 51), e que aquele autor defendeu a “regulamentação 

de padrões mínimos para habitação popular, de modo a evitar condições inadequadas de 

moradia determinadas apenas pela lógica econômica“ (p. 51). 

Que se recomende aos arquitetos e sanitaristas que se estabeleçam os mínimos 
das habitações populares não de acordo com os níveis econômicos e limites 
extremos da possiblidade de vida dentro delas, mas em função de determinadas 
condições de conforto que tornem o lar agradável [...]. Que os níveis econômicos 
subam e não a vida se rebaixe a eles (MARCHESINI, 1948 apud FERNANDES, 2014, 
p. 51). 

Tal postura entende que o mínimo estaria diretamente ligado à boa condição da 

habitabilidade que a moradia deveria proporcionar. A seguir serão apresentados discursos 
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que se assemelham ao de Marchesini, sobre habitação mínima proposta pelo Escritório do 

Plano de Urbanismo da Cidade de Salvador (EPUCS). Dentro do seu âmbito foi apresentada 

a “Tese sobre a habitação”, que se desdobrara do trabalho de campo desenvolvido pelo 

EPUCS denominado “Habitação, condições de saúde e sócio econômicas das populações”. 

Na referida tese, não apenas foram abordadas sugestões sobre a distribuição espacial da 

habitação proletária, mas também foram ofertados mecanismos e proposições para a 

viabilização de habitações de baixa renda. Proposta que buscava se fundamentar pelas 

análises que abarcavam questões sociais, econômicas, institucionais e políticas da habitação, 

entendendo essa como serviço de utilidade pública (PREFEITURA DA CIDADE, 1976). 

[...] para o êxito desta intervenção, com vistas ao atendimento às populações de 
baixa-renda, a tese destaca, dentre outros, os seguintes pontos: [...] Redução 
máxima do custo da construção, sem prejuízo dos requisitos mínimos de 
segurança, higiene e conforto compatíveis com a dignidade humana (PREFEITURA 
DA CIDADE, 1976, p. 116). 
 

Um dos dados importantes sobre o debate da habitação mínima proposta pelo EPUCS era o 

interesse pela produção internacional a respeito. Uma série de fotografias que documentam 

uma viagem para a Inglaterra compõe o acervo do EPUCS (de autoria desconhecida). Essas 

indicam uma possível intenção de ampliar referências e repertório sobre habitação moderna 

produzida neste país. Uma em especial chama atenção, por ser tirada de uma unidade 

habitacional inglesa (Figura 10), com uma observação em nota: “O interior de Kensal House54 

nos mostra que um apartamento para operários pode ser tão confortável e distinto como 

um apartamento luxo”. (ACERVO EPUCS, S/D) As experiências das habitações inglesas, 

estiveram presentes nos debates dos CPAs, principalmente no Congresso Pan-americano de 

Habitação Popular na Argentina (GOMES; HUAPAYA, 2009), assim como nacionalmente, 

através por exemplo de Carmem Portinho que estagiou na Inglaterra após a 2ª Guerra 

(BONDUKI, 2017). 

Pode-se supor que tais teses sobre a habitação e diretrizes expostas na dimensão teórica e 

nas referências internacionais, foram norteadoras para o desenvolvimento de propostas 

arquitetônicas de unidade mínimas habitacionais realizadas pelo EPUCS, sendo que duas 

                                                      
54 De acordo com Marta López García, no artigo “Kensal House” (S/D), este foi apontado como o primeiro 

conjunto habitacional modernista voltado para a classe operaria no Reino Unido, projetado pela arquiteta 
Elizabeth Denby em 1933 na Inglaterra.  
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serão analisadas aqui, ambas casas térreas que dialogavam, na época, com ausência de 

edificações pluriresidenciais verticais em Salvador. Interessante observar a utilização do 

termo “habitação mínima” nas pranchas, que pode ter alguma relação com os debates 

europeus, e, de forma mais específica, com os alemães do início do século XX.  

Figura Figura Figura Figura 10101010    ---- Interior de uma unidade habitacional de Kensal House. 

 
Fonte: Acervo EPUCS. 

 
A primeira habitação aqui analisada (Figura 11) é composta por uma unidade sem previsões 

de futura ampliações, com 53,15m² de área útil, com uma sala (curiosamente apontada na 

prancha como “sala de viver”) quarto, serviço e W.C. – Banho. Aparentemente o espaço 

“serviços” deveria ser utilizado como a cozinha e área de serviço, apesar de não ficar muito 

claro nos layouts expostos. A unidade compõe um conjunto geminado de duas células, mas 

pela sua empena lateral cega, permite entender que pode se constituir, partindo de sua 

replicação, em uma solução em lâmina.  

Há uma série de propostas de layouts para diferentes arranjos familiares, sem a modificação 

dos espaços propostos, alojando famílias de um casal sem filhos até um casal com seis filhos. 
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A quantidade de camas se faz determinante na relação entre os espaços e a quantidade de 

indivíduos, e são esses que deliberam as possíveis adaptações espaciais do padrão, frente às 

necessidades e arranjos familiares. Outro aspecto interessante é ausência de divisões entre 

sala e quarto, remetendo tanto aos espaços flexíveis produzidos por Mies Van der Rohe e Le 

Corbusier no conjunto habitacional Weissenhof, quanto aqueles sugeridos por Bruno Magro, 

que pretendem evitar os excessos de compartimentações espaciais nas habitações 

econômicas, apresentados no I Congresso de Habitação em São Paulo.  

Figura Figura Figura Figura 11111111    ---- Proposta de habitação mínima, projetado pela equipe do EPUCS. 

 
Fonte: Acervo do EPUCS. 

 

A segunda proposta (Figura 12) de habitação mínima difere da primeira por apresentar uma 

mudança espacial da habitação conforme a quantidade de moradores. O projeto demonstra 

três propostas tipológicas para a cidade de Salvador, que aparentam buscar responder a três 

composições de moradores. A tipo “A”, direcionada para um habitante, e as tipo “B” e “C”, 

voltadas para famílias, sendo, a primeira para três e a segunda para seis indivíduos. As células 

apresentam soluções para construções térreas, geminadas, com poucos elementos 

divisórios, remetendo às soluções racionalizadas na perspectiva espacial e construtiva. 

Soluções que também parecem conter ecos da tese produzida por Marchesini, assim como 
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de uma unidade habitacional para indivíduos de Gropius no CIAM II, com a proposta do tipo 

“A”. 

Figura Figura Figura Figura 12121212    - Proposta de habitação mínima do EPUCS. 

 
Fonte: Acervo do EPUCS. 

 

O EPUCS desempenhou um importante papel na consolidação da arquitetura moderna 

baiana, e para a formação de uma série de profissionais que compunham o escritório, visto 

que na época havia apenas um curso de arquitetura no estado, e este estava vinculado à 

Escola de Belas Artes. A partir destes técnicos, o EPUCS teve “autonomização do campo 

arquitetônico local”, (ANDRADE JUNIOR, 2019, p. 87) principalmente no que se refere à 

produção da arquitetura moderna no estado. Isso coincidiu com o período do governo de 

Octávio Mangabeira na Bahia que, conforme apresentado na tese Nivaldo Andrade Junior, 

“foi responsável direto ou indireto, por parte significativa dos projetos arquitetônicos” (2012, 

p. 14). 

Formado pela Escola Politécnica da Bahia em 1905, Mangabeira iniciou sua carreira política 

em 1908 como vereador em Salvador.  Em 1947 elegeu-se governador do Estado da Bahia, 
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em período de redemocratização brasileira pós ditadura Vargas,55 a qual era fortemente 

crítico. Mantinha contato com o partido UDN56 e com o governo Dutra, vislumbrando uma 

futura candidatura à eleição presidencial, que acabou por não acontecer (MANGABEIRA, 

2001). Talvez motivado pelo conhecimento técnico de sua formação, o então governador se 

mostrou especialmente interessado na produção da arquitetura moderna na cidade de 

Salvador. Como apresentado por Andrade Junior (2012), Mangabeira fomentou a produção 

da arquitetura moderna e em uma variedade de obras em Salvador, como foi o caso da 

construção do estádio da Fonte Nova, e do Centro Educacional Carneiro Ribeiro.  

Assim, havia um governante engajado com as questões sobre a racionalização na construção 

e valoração da produção da arquitetura moderna, junto a toda uma série de experiências no 

campo da habitação, que em diferentes gradações podem ser percebidas tanto nos debates 

quanto nas propostas arquitetônicas do EPUCS sobre habitação racional para a classe 

trabalhadora, durante a década de 1940. Período que precedeu as propostas para o 

Conjunto Residencial Salvador.  

É pertinente aqui apresentar alguns questionamentos, baseados no trecho citado de Nabil 

Bonduki no início deste capítulo. Seria possível classificar o Conjunto Residencial Salvador 

como um exemplo significativo da apropriação de uma proposta moderna, referenciando-se 

apenas aos ecos europeus, e de forma mais perspectivada à produção alemã? O termo 

“mínimo”, cunhado pelo CIAM II, seria de fato uma inescapável referência na arquitetura de 

habitação social moderna? Haveria de fato significativas divergências entre os discursos 

sobre habitação mínima europeia e habitação de baixo custo latino-americano? Diante da 

diversidade de soluções, não seria apropriado admitir que dificilmente se alcance um mínimo 

universal, então seria mais pertinente invocar a pluralidade utilizando o termo “mínimos”? 

 

 

                                                      
55 Processo ocorrido a partir de 1945, com o restabelecimento do sistema democrático no Brasil, no governo 

de Eurico Gaspar Dutra marca como o fim do Estado Novo e da ditadura imposta pelo governo de Getúlio 
Vargas. 
56 O partido União Democrática Nacional (UDN), foi criado em 1945, com orientação conservadora, acabou por 

representar como grande adversário das políticas da era Vargas. 
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SEÇÃO 03 - REFLEXÕES SOBRE O CONJUNTO RESIDENCIAL SALVADOR – IAPI 

Esta seção teve como objetivo refletir sobre o Conjunto Residencial Salvador, em 

consonância com os debates sobre a habitação mínima apresentados previamente, sob os 

seguintes aspectos:    O primeiroO primeiroO primeiroO primeiro discorreu sobre a possível trama da escolha do sítio, partindo 

de um breve histórico da cidade sobre a habitação social, a demanda por construção de 

habitação pelo IAPI, assim como a provável relação do EPUCS com a escolha e 

desenvolvimento do projeto preliminar da Vila do IAPI. O segundoO segundoO segundoO segundo apresentou os agentes 

responsáveis pelo projeto e construção do conjunto. O terceiroO terceiroO terceiroO terceiro analisou a efetivação do 

conjunto, partindo da caracterização, dos seus aspectos arquitetônicos, das técnicas e dos 

materiais construtivos que o compõe. O quartoO quartoO quartoO quarto buscou construir reflexões a partir da 

comparação do conjunto em relação a outras obras construídas pelo IAPI. O quintoO quintoO quintoO quinto referiu-

se às apropriações contemporâneas do conjunto. 

O Conjunto Residencial Salvador está localizado na rua Conde de Porto Alegre, no Bairro do 

IAPI na cidade de Salvador – Bahia. Foi produzido pelo Instituto de Aposentadoria de Pensões 

dos Industriários (IAPI), projetado em 1948 pelo arquiteto carioca Hélio Lage Uchôa 

Cavalcanti, sendo inaugurado em 1952. O conjunto é constituído por 264 unidades 

habitacionais, distribuídas em cinco blocos de cinco pavimentos (térreo + quatro), que pelo 

arranjo das edificações origina uma área coletiva central (BONDUKI, 2014). 

A escolha do sítioA escolha do sítioA escolha do sítioA escolha do sítio    

Buscou-se aqui apresentar possíveis elementos que nortearam a escolha do terreno para 

construção do Conjunto Residencial Salvador - IAPI. Dentre muitas opções, optou-se aqui por 

abordar dois aspectos: o primeiro pesquisou indícios se o local escolhido já expressava 

predisposição para a implantação do conjunto, a partir de demandas específicas do lugar e 

das suas relações com o problema habitacional da cidade; o segundo observou o quanto dos 

ideais de modernidade foram determinantes para a sua escolha, com as contribuições do 

EPUCS nos processos que envolveram a escolha do sítio.    
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A questão da habitação no início do século XX na cidade de Salvador merece um breve 

histórico. Neste período, conforme apresentado por Gordilho Souza (2000), a produção de 

habitação “se dava prioritariamente para renda de algumas poucas famílias ricas e através 

da igreja, que eram os grandes proprietários e arrendatários da terra urbana” (p. 97). O 

Estado naquele período, apresentava-se mais no âmbito do controle higienista. 

A intervenção do Estado nesse setor, através das suas instituições administrativas, 
era mínima até os anos vinte desse século, restringindo-se a medidas urbanas 
higienistas e normas para edificações, visando a combater as constantes epidemias 
[...] Mesmo as primeiras normas de controle à proliferação de cortiços, numa 
primeira instância, estiveram mais voltadas para questões higiênicas que de 
funcionalidade e segmentação do espaço (GORDILHO SOUZA, 2000, p. 97). 

 
A cidade antiga, que ainda se caracterizava por uma densidade central, começou a 

apresentar mudanças no início do século XX, com um processo de expansão em que os 

“estratos sociais e classes se [manifestaram] no âmbito do espaço urbano” (GORDILHO 

SOUZA, 2000, p. 98). Mesmo que apresentando, a princípio, um lento crescimento 

populacional na cidade nas primeiras décadas do século XX, Sampaio (2015) registrou que 

em Salvador “por exemplo, a população que era de 283 mil, em 1920, passa a 290 mil, em 

1940” (p. 72). 

Na década de 1920 começaram a surgir medidas de regulação definindo parâmetros para a 

construção de habitações. Tal período pode ser compreendido como aquele que encerra a 

lógica da produção da cidade antiga e teve como marco os primeiros regulamentos no 

período do governo de Góis Calmon (1924 e 1928). Essas regulações abarcavam questões 

urbanas e construtivas, como por exemplo, as distribuições espaciais funcionais urbanas que 

buscavam designar a localização das habitações proletárias, assim como parcelamentos do 

solo.  

Assim, esse tipo de produção habitacional surge no movimento de ampliação da 
cidade sob a égide do ideário urbanístico moderno, esboçando uma nova disciplina 
para o uso e parcelamento do solo, com ênfase no zoneamento funcional. Em 
Salvador, as novas previsões de áreas de habitação, agora separadas das demais 
funções e segmentadas em relação a faixas de renda, se descola do tecido urbano 
colonial, que também aos poucos vai perdendo suas características de funções 
justapostas, para cada vez mais especializar-se nas atividades de centro de comércio 
e serviços (GORDILHO SOUZA, 2000, p. 102). 

 

Cabe aqui também apresentar as duas ordens impulsionadoras para o urbanismo moderno 

da década de 1930, apresentadas por Sampaio (2015). A primeira aponta para as 

necessidades de modernização do Estado brasileiro, representado pelo governo Vargas, que 
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buscava “manter o país na nova ordem mundial do capitalismo internacional” (p. 81), e a 

segunda se relaciona com os debates e discursos modernistas, exemplificados pela semana 

de 1922, os quais possivelmente ecoaram na produção baiana. 

É nesse bojo de acontecimentos e fatores, à escala nacional que, se pode ler 
também dois acontecimentos marcantes na vida da cidade de Salvador. O 
primeiro, a realização da I semana de urbanismo, em 1935; e segundo, a criação 
do Escritório do Plano de Urbanismo da Cidade de Salvador – EPUCS  (SAMPAIO, 
2015, p. 81). 

Eventos de importância significativa também para o debate da produção da habitação 

mínima em Salvador como foi apresentado na seção anterior. Pode-se dizer que as 

discussões sobre a habitação sob uma concepção moderna soteropolitana, nas décadas 

iniciais do século XX, dialogavam com as disciplinas urbanísticas, remetendo aos ideais 

propostos pelos CIAMs.  

A década de 1940 foi um período marcado pelas invasões de terras, com autoconstruções, 

principalmente nos anos finais desse período. Sobre estas ocupações ocorridas entre 1946 e 

1950, a administração pública era muito pouco intervencionista. Porém, no final dos anos 

1940, passou a haver forte repressão aos movimentos populares e às “invasões”, termo este 

utilizado por Corso (2014) para designar “os processos de ocupação coletiva de terras 

urbanas em Salvador” (p. 157). 

Cabe aqui citar como umas das primeiras invasões, o Corta Braço, que surgiu em 1946. 

Segundo Corso (2014), foi a primeira produção de habitações, surgida a partir de um 

movimento social em Salvador. A qual, segundo Andrade Junior (2019) foi paradigmática 

pelo seu sistema de organização dos moradores e lideranças, na luta pela posse do terreno 

onde já residiam. A localização desta ocupação era no atual bairro de Pero Vaz, que é 

limítrofe ao bairro do IAPI, e pode ser denotado como um possível impulsionador para 

produções habitacionais na região, demonstrando uma demanda inerente ao lugar.   

Essa forte migração em busca de novas opções de trabalho fez com que a 
população soteropolitana, entre 1940 e 1950, passe de 290.443 para 417.235 
habitantes, ou seja, cresce 44% em apenas dez anos, enquanto que, nos vinte anos 
anteriores, 1920/1940, o acréscimo havia sido apenas de 2% [...] A mudança brusca 
populacional trouxe, de imediato um desequilíbrio de ordenamento espacial 
vigente, o que levou o Estado a intervir mais diretamente na questão habitacional 
(GORDILHO SOUZA, 2000, p. 105). 

De acordo com Gordilho Souza (2000), as tipologias mais comuns, que precederam a 

construção do Conjunto Residencial Salvador na cidade, eram: as ocupações antigas, comuns 
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até 1920 com o surgimento das normas urbanísticas, como por exemplo os sobrados, as 

casas de avenida e os cortiços que remanesciam do casario colonial, as vilas habitacionais, 

inspiradas em normas europeias para habitações proletárias construídas pelas empresas 

fabris configuradas como habitações tipo avenida e fileiras de casas; loteamentos com 

parcelamentos promovidos pela iniciativa privada com projetos aprovados por instâncias 

municipais e com produção a cargo do proprietário; assim como, a ocupação por invasão à 

revelia de planejamentos municipais de forma coletiva e designadas como autoconstruções.  

Em um contexto em que Salvador apresentava-se como um cenário de grandes 

transformações frente a um aumento demográfico em curto período, possivelmente havia 

demanda para produção de habitações, sobretudo pelo IAPI. Sobre a presença do Instituto 

no estado da Bahia é necessário mencionar que o mesmo funcionou como uma espécie de 

sistema de capitalização, isto é, valia-se como reserva capital com a acumulação de recursos 

necessários para compromissos futuros. A sede do IAPI em Salvador, conforme mencionado 

em reportagem do jornal A Tarde (O PRÉDIO, 1953, p. 02), localizava-se, inicialmente, na 

região da praça Castro Alves e posteriormente teve suas atividades remanejadas para um 

edifício no Largo Dois de Julho. 

O ano de 1947 mostrou-se como um ponto de inflexão, conforme demonstrado em gráfico 

(Figura 13) na reportagem do jornal A Tarde. Essa matéria ilustrou de forma bastante 

expressiva que a curva de benefícios pagos pelo Instituto na Bahia excedeu a de contribuição 

e arrecadação (AS RESERVAS, 1949). Esses dados apresentados no gráfico foram utilizados 

para justificar a limitada produção habitacional empreendida pelo Instituto no estado. Uma 

reportagem vinculada no mesmo ano no Jornal A Tarde (CONSTRUÇÃO DE, 1949), 

apresentou que, das atividades desenvolvidas pelo Instituto, aquela que mais interessava aos 

seus associados referia-se à produção de habitação. A reportagem mostra que tal anseio era 

pertinente à época quando o problema da habitação tinha assumido grandes proporções. A 

conclusão revelou que a Bahia é o estado onde menos se produziu habitação em comparação 

com outros estados, “[...] mas, ao que se deduz pelas queixas constantes, a secção da Bahia, 

ainda aqui, foi a que menos benefícios prestaram aos seus associados, somente uns poucos 

conseguindo financiamento para construção ou compra de moradia” (CONSTRUÇÃO DE, 

1949, p.11). 
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Figura Figura Figura Figura 13131313    ---- Gráfico referente a reportagem “A reserva dos institutos”. 

 
Fonte: Jornal A Tarde, 1949. 

 

O período que o gráfico ilustra se inicia em 1938, anterior à atuação do EPUCS, que ocorreu 

entre 1942 e 1947. Escritório que marcou uma posição frente a uma evidente condição de 

precariedade habitacional da população soteropolitana, que era composta por uma “massa 

que ainda não atingiu, sequer, o limite inferior daquele estrato social que, em outros países, 

é considerado como classe operária” (PREFEITURA DA CIDADE, 1976, p. 117). Dentre as 

propostas do escritório cabe ressaltar aquela à qual sugeria que o poder público assumisse 

o papel de precursor na resolução do problema da produção habitacional para esta 

população. O EPUCS apontou que o estado deveria adquirir ou desapropriar terrenos 

previamente estudados, considerados adequados para habitabilidade, os organizar em lotes 

e dotá-los de toda infraestrutura necessária. Após a preparação dos terrenos, os lotes 

deveriam ser apresentados para empresas particulares para concessão, com intuito de 

construção de unidades habitacionais sob o domínio do governo, que determinaria o tempo 

de exploração empreendido pela empresa escolhida (PREFEITURA DA CIDADE, 1976). O 

EPUCS então sugeria, como demonstrado na seguinte planta (Figura 14), onde deveria haver 

a concentração dessas habitações operárias, sob a justificativa de que determinadas regiões 

poderiam funcionar como catalisadoras do desenvolvimento social, como descrito a seguir:  

Nota-se que o operário da indústria ficará, como se vê na planta, localizado na zona 
assinala por hachuras, na vizinhança do futuro parque industrial da Cidade. [...] A 
massa humana concentrada nessa gleba tende a diminuir não obstante o 
crescimento da população da cidade, eis que, à proporção que as novas gerações 
vão adquirindo maior desenvolvimento social e melhorando seu padrão de 
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educação, sobretudo profissional, deixam seus componentes de ser ‘biscateiros’, 
para ingressar legitimamente na classe dos operários das indústrias ou noutras 
categorias profissionais, passando, então, a residir em bairros próprios da Cidade, 
em condições de vida muito mais definidas e de perspectivas mais promissoras 
(PREFEITURA DA CIDADE, 1976, p.118). 

 
Figura Figura Figura Figura 14141414    ---- Mapa com proposta urbanística para concentração de operários elaborado pelo EPUCS. 

 
Fonte: EPUCS, 1976, manipulador pelo autor com a localização do CRS. 

 

Essas diretrizes remetem às escolhas dos terrenos por Ernst May para construções dos 

conjuntos habitacionais em Frankfurt. Ele optava por áreas mais periféricas que, além de 

serem mais baratas que os terrenos em áreas centrais, possibilitavam a implantação de 

maiores áreas verdes, por exemplo. Áreas essas que deveriam ter proximidade com às 

regiões industriais, sendo algo que facilitaria o trânsito da classe operária entre o habitar e o 

trabalho (MUMFORD, 2000). Essas orientações aparentemente constituíram relações com a 

escolha do terreno para a proposta do Vila do IAPI desenvolvida pelo EPUCS. Conforme 

Andrade Junior (2012), ocorreu a participação do arquiteto Diógenes Rebouças junto com a 

equipe do EPUCS na escolha do terreno para futura implantação de um conjunto habitacional 
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que foi denominado na época como a “Vila dos Industriários”, a ser construído pelo IAPI. O 

terreno escolhido parece ser aquele apresentado na planta que compôs o acervo do EPUCS 

(Figura 15), localizado perto de onde foram construídas a Escola-Classe II, o Centro 

Educacional Carneiro Ribeiro e o Parque Sanatorial Santa Terezinha, dentre outros 

equipamentos exemplares da arquitetura moderna soteropolitana. Entretanto, o terreno no 

qual foi construído o CRS foi outro, mas está localizado na mesma região daquele proposto 

pelo EPUCS (Figura 16), fato que pode permitir apontar a possível participação do escritório 

soteropolitano na escolha do terreno, hipótese que pode ser reforçada pelos argumentos de 

Andrade Junior (2019). 

Com relação aos projetos dos Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs) para as 
sedes de suas delegacias regionais e os conjuntos residenciais para seus 
associados, de uma maneira geral elaborados pelos próprios técnicos desses 
institutos, podemos observar que a equipe técnica do Epucs e, em particular, 
Rebouças, tinha a possibilidade de intervir em diversos momentos, desde a 
indicação de terrenos até, em casos específicos, a alteração total do projeto, sob a 
justificativa de não se adequar aos parâmetros do plano para Salvador (p. 134). 
 

Naquela época, a região, que engloba a localização da “vila do IAPI” proposta pelo EPUCS e 

o terreno que no qual foi construído o conjunto Residencial Salvador, constituía-se como 

uma área periférica, praticamente desprovida de infraestruturas urbanas, 

predominantemente rural (Figura 17). A promessa de industrialização nas áreas próximas, 

era uma das motivações do planejamento moderno proposto pelo EPUCS. Aqui supõe-se que 

o referido escritório almejava que esta área se tornasse uma referência de transformação 

urbanística como um exemplar de modernização em diálogo com os pressupostos da 

modernidade em voga para os profissionais atuantes do escritório.  
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Figura Figura Figura Figura 15151515    ---- Localização da proposta da “Vila do IAPI” (mancha cinza). 

 
Fonte: Acervo do EPUCS, manipulada pelo autor com localização do terreno do CRS. 

 
 

Figura Figura Figura Figura 16161616 - Foto aérea e da região do sítio antes da implantação do CRS. 

 
Legenda: Fonte: FMLF, 2019, manipulada pelo autor com localização do terreno do CRS. 
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Figura Figura Figura Figura 17171717 - Área onde foi construído o CRS e seu entorno imediato. 

 
Fonte: Acervo do morador do CRS. 

 

Importante também apresentar, a articulação entre o Governo Estadual da Bahia e o EPUCS 

para a escolha do terreno do IAPI. Conforme apresentado em uma reportagem no jornal A 

Tarde (VILA PROLETÁRIA, 1947), houve convite do então Governador Mangabeira ao “diretor 

do EPUCS”, Diógenes Rebouças, para uma visita à região do Retiro com o intuito de 

demonstrar a importância de realizar ali um conjunto habitacional. Localidade que coincide 

com a demarcada na prancha de localização da “Vila do IAPI” (Figura 15). A reportagem 

demonstra que a motivação daquela visita se referia à ocupação no terreno do Corta Braço, 

que possivelmente era composto por indivíduos desempregados ou em situação de trabalho 

precário. A publicação registra que, por motivo do requerimento do proprietário, foi obtido 

na justiça o desalojamento dos “invasores”. Então, o Governo do Estado, mesmo obrigado a 

cumprir a decisão da justiça, reconheceu a situação crítica dos moradores desta ocupação 

que já englobava na época um número significativo de pessoas. Para solucionar o assunto foi 

expedido um “decreto declarando de utilidade pública, para o fim de serem nelas 

construídas habitações baratas” (VILA PROLETÁRIA, 1947, p. 01), nos terrenos visitados. 

Poder-se-ia entender este episódio como uma possível origem da vinculação do Estado com 
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o EPUCS com a finalidade de escolher terrenos para a construção de conjuntos habitacionais 

culminando, provavelmente, na decisão do sítio para a realização do CRS, mesmo sendo uma 

produção voltada para os associados do instituto e não para aqueles que iniciaram as 

ocupações na região.  

O Código Urbanístico de 1948 elaborado pelo EPUCS (PLANEJAMENTO, 1978), publicado no 

Decreto-Lei Municipal nº 701, foi o que possivelmente estabeleceu os parâmetros para a 

escolha do terreno, assim como posteriormente, para elaboração do projeto do Conjunto 

Residencial Salvador. Apesar da ausência de dados mais precisos sobre gabaritos e índices 

de utilização, o código apresentou algumas classificações como, por exemplo, no Capítulo V, 

que categorizou as habitações como unidomiciliares e pluridomiciliares. Essas últimas, de 

acordo com o Art. 40, seriam aquelas que “disponham de instalações próprias que 

asseguram, à unidade familiar que as ocupar, condições de vida autônoma, em dependências 

das instalações e serviços comuns do prédio que estiver integrado” (PLANEJAMENTO, 1978, 

p. 45). Características que correspondem com a proposta do IAPI, e que por estar situado no 

Setor Residencial (SR),57 não teve impedimentos para sua construção. De acordo com o Art. 

46, os pré-requisitos para autorização de construções de concentrações residenciais, com 

edificações com baixo preço para a população mais necessitada de alojamentos na 

localidade, eram as seguintes: 

I – Respeitar, especialmente quanto ao traçado dos arruamentos e subdivisão em 
lotes as condições a que se deve subordinar o loteamento do terreno escolhido, 
em vista do destino e características urbanas do bairro previstos no planejamento 
da estrutura geral da Cidade; 
II – Ter as edificações condicionadas à categoria econômica da população que 
dever ser nelas concentrada, sem prejuízo dos requisitos mínimos de segurança, 
higiene e conforto, que devem possuir; 
III – assegurar a população que aí, deve sediar-se facilidades de transporte, 
abastecimento, educação e recreação, além das relativas aos indispensáveis 
serviços de saúde e assistência social; 
IV – Ter duração compatível com as exigências da ocupação ou destino definitivo 
do bairro, mediante a fixação de um prazo que, sem prejudicar o progressivo 
desenvolvimento da cidade, permita a recuperação do capital invertido no 
empreendimento (PLANEJAMENTO, 1978, p. 47). 

                                                      
57 No Art. 5º, do código urbanístico de 1948, definiu sete Setores Residenciais (SR), destinadas a diversos tipos 

de habitação. O quais foram classificados pela densidade ou características da população ali inserida. O sítio 
onde foi implantado o CRS está situado na SR-4, região apontada como de média densidade demográfica.  
(PLANEJAMENTO, 1978) 
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Outro indício de vinculação entre o EPUCS e o IAPI foi uma proposta habitacional de caráter 

preliminar denominada “Vila do IAPI” (Figura 18). A peça técnica apresenta poucos detalhes 

sobre o projeto, apenas indica uma sugestão de implantação, croqui em perspectiva da Vila 

e sem autoria.  Não foi identificada relação com a prancha de sugestão do terreno, 

apresentada anteriormente, a não ser pelo fato de ambas serem propostas viabilizadas pelo 

Instituto dos Industriários.  

Figura Figura Figura Figura 18181818    ---- Proposta para a Vila do IAPI sugerida pelo EPUCS. 

 
Fonte: Acervo do EPUCS. 

 

O estudo sugeriu uma ocupação no trecho mais baixo do terreno, com blocos residenciais 

em lâminas sobre pilotis, dispostos em paralelo, com equipamentos que aparentavam ser de 

uso comunitário e complementares à proposta habitacional, considerando que essa possui 

características que podem remeter à concepção da unidade de vizinhança.58 Solução esta 

que, conforme Barcellos (2001), teria destaque pelo seu sentido prático e pelos seus 

aspectos autônomo e fechado, na busca por propostas de habitação acrescidas de 

equipamentos comunitários. Segundo o referido autor, acabavam “contribuindo para que as 

                                                      
58 Proposta que se assemelha ao conceito de bairro, e é constituído por um conjunto de várias unidades 

residenciais conjugadas com equipamentos urbanos. Estes deveriam estar próximo às habitações sem ser 
interrompidas por vias de veículos. A escola primaria teria um papel de destaque na proposta como elemento 
delimitador. Conceito atribuído a Clarence Perry em 1929 (BARCELLOS, 2011). 
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ideias de unidade de vizinhança fossem difundidas e aplicadas em diferentes contextos 

sociais e econômicos ao redor do mundo” (p. 01). Partindo desses pressupostos, a proposta 

da Vila do IAPI desenvolvida preliminarmente pelo EPUCS, alinhar-se-ia com propostas 

universais da arquitetura moderna em diálogo com o “espírito da época”.  

Outro aspecto que chama a atenção é que algumas características desse estudo preliminar 

se assemelham com a proposta posteriormente construída pelo IAPI (Figura 19). Ambas 

optaram por blocos laminares sobre pilotis, com especial atenção à disposição do grupo 

como cinco blocos no fundo do conjunto que se aproximam por sua composição com a 

implantação do Residencial Salvador, que será melhor apresentado mais adiante.  

FigurFigurFigurFigura a a a 19191919 - Recorte da proposta para a Vila do IAPI sugerida pelo EPUCS e o Conjunto Residencial Salvador. 

 
Fonte: Acervo do EPUCS; FMLF. 

Protagonistas noProtagonistas noProtagonistas noProtagonistas no    processo de realização do CRSprocesso de realização do CRSprocesso de realização do CRSprocesso de realização do CRS        

Antes de fazer a análise a partir da arquitetura do CRS, optou-se por apresentar 

preliminarmente alguns indivíduos que tiveram papéis fundamentais para sua realização. É 

provável que tenham existido outros agentes e circunstâncias cruciais na elaboração da 

proposta e concretização deste habitacional.  No entanto, baseado nas referências 

bibliográficas, principalmente naquelas de autoria de Nabil Bonduki e equipe, e nas 

reportagens do jornal A Tarde da época, os que tiveram mais destaque foram: o arquiteto 

Hélio Uchôa, responsável pelo projeto; o engenheiro Sérgio Pedreira, fiscal da obra; o 

governador do estado da Bahia, Octávio Mangabeira, além dos dirigentes nacional e locais 

do IAPI. Indivíduos que foram vetores no desenvolvimento de relações com outros 

profissionais e circunstâncias que, de alguma forma, indicam o trânsito de ideias a respeito 

da modernidade e da habitação mínima. 
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O arquiteto Hélio Lage Uchôa Cavalcanti (1913 – 1971) teve certa representação na 

produção da arquitetura moderna brasileira, a partir da sua formação pela Escola Nacional 

de Belas Artes (ENBA) em 1943. Sua graduação possivelmente propiciou a sua aproximação 

com o tema da habitação mínima moderna. Fato que se torna crível a partir do depoimento 

de Ernani Vasconcellos apresentado por Lauro Cavalcanti (2006), o qual afirmou que “com a 

entrada de Lucio Costa para a direção da ENBA, o ensino mudou completamente: ‘a torre de 

pensamento às margens do Rio Sagrado’ cedeu lugar à habitação popular” (p. 126).   

O arquiteto Lucio Costa certamente foi uma importante referência para Hélio Uchôa, por sua 

trajetória intelectual e prática, que é normalmente referenciada por ditar alguns rumos da 

arquitetura moderna brasileira. Lucio Costa teve uma rápida passagem na direção da ENBA, 

entre 1930 e 1931, iniciando uma nova fase na instituição que se caracterizou pela transição 

no ensino da arquitetura que até então era baseado na Ècole des Beaux Arts. (PINHEIRO, 

2005) Estabeleceu mudanças que buscavam alinhar os pontos defendidos por si como a 

valorização da arquitetura nacional, à época neocolonial e a ruptura com os problemas 

referentes à “divergência entre a arquitetura e a estrutura” (PINHEIRO, 2005, p. 08). Esse 

período acabou por repercutir na forma de pensar a habitação mínima social alinhada a um 

discurso moderno internacional que, partindo de uma justificativa ética frente à formal, 

estabeleceria uma relação com a arquitetura habitacional nacional, como apresentado a 

seguir:  

Os arquitetos modernos brasileiros conquistam a posição de dominante graças a 
vários movimentos que comprovam a sua superioridade em face dos competidores 
acadêmicos e neocoloniais nas duas extremidades do campo: a popular e a erudita. 
A eliminação de ornatos, a estrutura aparente, a planta ‘livre’, a idéia de protótipo 
e a possibilidade reprodução industrial, muito mais que opções formais, eram 
apresentadas como justificativas éticas do movimento moderno. Não só as casas 
do rico e do pobre seriam igualmente despojadas, como haveria a possibilidade de, 
com esse despojamento, produzir casas operárias em larga escala. Gostou ou não 
das formas modernas deixa de ser um direcionamento estilístico para se tornar 
uma necessidade política e social, como frisava ‘corbusianamente’ Lucio Costa  
(CAVALCANTI, 2006, p.13). 

 

Essas informações apresentadas possivelmente ecoaram nas práticas projetuais de Hélio 

Uchôa. Outro dado importante sobre o referido arquiteto é sua aproximação com Oscar 

Niemeyer, com quem trabalhou colaborando em diversos projetos, entre eles a fábrica 

Duchen (1947), o Instituto Tecnológico da Aeronáutica (1947), o Parque do Ibirapuera em 

São Paulo (1951) e o Hospital Sul-América no Rio de Janeiro (1952) (ANDRADE JUNIOR, 2012). 
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As possíveis reverberações sobre a produção habitacional de Niemeyer em relação a de 

Uchôa, podem ter sido mais no campo formal de um modo mais amplo, do que referentes à 

habitação mínima, visto que, conforme apresentado por Lauro Cavalcanti (2006), o 

renomado arquiteto carioca apresentava um ceticismo em relação à produção habitacional 

de baixo custo de interesse social. Informação reiterada por Bonduki (1997), vinculando este 

descompasso ideológico frente a um cenário em que habitação era um tema relevante “pelas 

forças progressistas dos anos 1940 e 1950” (BONDUKI, 1997, p. 146). 

De acordo com Oscar Niemeyer: ‘Num regime capitalista não me atraía essa idéia 
de habitação mais barata. Atender ao pobre para ele continuar sendo pobre’. 
Aponta ainda como foi utilizado o tema, apenas, para legitimar a profissão: ‘era 
uma discussão técnica que interessava muitíssimo mais ao arquiteto do que aos 
operários’  (CAVALCANTI, 2006, p. 126). 

  

Hélio Uchôa também aparece como integrante do grupo de arquitetos brasileiros do CIAM, 

como demonstrado na carta de Oscar Niemeyer para Sigfried Giedion,59 que tinha por 

objetivo anunciar formação do grupo brasileiro. Documento esse que sugere que Hélio 

Uchôa estava ciente dos debates internacionais sobre arquitetura moderna (Figura 20).  

O arquiteto trabalhou como funcionário do IAPI, o que possibilitou a realização do projeto 

do Conjunto Residencial Salvador.  Para além desse, o arquiteto desenvolveu outros projetos, 

como o Conjunto Residencial Várzea do Carmo em São Paulo, integrando a equipe 

coordenada pelo arquiteto Attílio Corrêa Lima, que será analisado mais à frente. A título de 

curiosidade, o arquiteto posteriormente seria um dos responsáveis pelas superquadras SQS 

105 e SQS 305 em Brasília, “cujas características construtivas aproximam-se bastante da 

linguagem desenvolvidas pelos arquitetos cariocas a partir da década de 1930” 

(ARAVECCHIA-BOTAS, 2016, p. 121). 

 

                                                      
59 S. Giedion (1888-1968), foi um dos fundadores do CIAM, junto com Le Corbusier e Gabriel Guévrékian, e 

exerceu o cargo de sercretário-geral dos congressos desde o seu primeiro, em La Sarraz (1928) até o último, 
em Dubrovnik (1956) (GIEDION, 2004). 
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Figura Figura Figura Figura 20202020 - Carta de Oscar Niemeyer para Giedion anunciando a formação do grupo do CIAM no Brasil, 1945. 

 
Fonte: Mumford, 2000, p. 161, manipulado pelo autor com o intuito de destacar participação do arquiteto 

Hélio Uchôa. 

A proposta do arquiteto Hélio Uchôa como integrante da Escola Carioca60 de arquitetura 

moderna em Salvador não foi um fato isolado. Segundo Andrade Junior (2019), houve uma 

expressiva presença de projetos na cidade de arquitetos sediados no Sudeste, 

principalmente no Rio de Janeiro, em períodos próximos ao do projeto do conjunto 

                                                      
60 A “Escola Carioca” é um termo comumente utilizado para se referir a produção da arquitetura moderna 

brasileira produzidas por arquitetos radicados no Rio de Janeiro, e teve como principais mentores: Lucio Costa 
(1902 – 1998) e Oscar Niemeyer (1907 – 2012). Atribui-se como a primeira vez onde termo teria sido esboçado, 
a um texto de Mário de Andrade de 1944, que faz parte da publicação do catálogo da exposição “Brazil Builds” 
ocorrido no Museum of Modern Art (MOMA) em Nova York, 1943 (ESCOLA CARIOCA, 2020). 
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Residencial Salvador. Andrade Junior (2019) afirma que além do Hélio Uchôa, Jorge Machado 

Moreira, Paulo Antunes Ribeiro, Flávio Amílcar Régis do Nascimento e o paisagista Burle Marx 

tiveram projetos em terra soteropolitana. O autor destacou que todos tiveram contato com 

o EPUCS “por onde todos projetos passavam mais cedo ou mais tarde” (ANDRADE JUNIOR, 

2019, p. 111). Muitos desses contatos seriam a partir de convites do arquiteto Diógenes 

Rebouças, fato que, de alguma forma, levantou indícios da relação entre o EPUCS e a 

proposta do IAPI para além da escolha do terreno. Sobre essa interação, Andrade Junior 

(2019) ponderou que “esse contato constante resultou em um importante intercâmbio para 

os profissionais locais que colaboravam com o EPUCS, e que teriam papel decisivo nos rumos 

que a arquitetura baiana tomaria pelas décadas seguintes” (p. 111). 

O engenheiro Sérgio Pedreira Cerqueira teve sua formação na Escola Politécnica da 

Universidade Federal da Bahia, no curso de engenharia civil em 1944 e foi funcionário do 

IAPI, conforme informações obtidas no arquivo do Clube de Engenharia e em outras fontes 

levantadas por Nilce Aravecchia-Botas (2016, p. 118), reiteradas na reportagem do Jornal A 

Tarde (SURGIRÁ NO RETIRO, 1949). O mesmo não apenas foi responsável pela fiscalização 

da obra do Conjunto Residencial Salvador, mas, tal como apresentado na reportagem do 

jornal A Tarde (SURGIRÁ NO RETIRO, 1949), foi responsável por esclarecer as questões 

referentes ao conjunto e apresentar as peças gráficas do projeto. Segundo relato de um dos 

moradores do conjunto que trabalhou no IAPI na época, Sérgio Pedreira Cerqueira era um 

profissional presente nas diversas etapas que envolveram a concretização da obra e o 

responsável por ajustes no projeto quando necessário. Ainda sobre a importância da 

engenharia na Bahia na década de 1940, de acordo com Huapaya e Pessoa, (2018) Jayme 

Cunha Gama, que era professor da Escola Politécnica da Bahia, afirmou que “o exercício do 

urbanismo, enquanto ciência, caberá apenas ao profissional da engenharia, por conta da 

grade de disciplinas que compõe sua formação” (p. 10). Este discurso do professor buscava 

enaltecer que as práticas do urbanismo enquanto ciência, se realizaria pelo entendimento 

dos hábitos dos cidadãos, para a posterior criação de zoneamentos e loteamentos, e por fim 

os gabaritos das edificações.  

Com base no conteúdo apresentado, presume-se que a atuação de Sérgio Pedreira Cerqueira 

foi reflexo do aumento da relevância da engenharia a partir da década de 1930, que ocorreu 

proporcionalmente ao crescimento dos ideais de racionalização em esfera nacional e local, 
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sob a justificativa da defesa da organização e da eficiência das instituições públicas 

(ARAVECCHIA-BOTAS, 2016), estabelecendo-se como um elo entre o discurso científico e 

racional com a prática profissional.  

A produção do IAPI caracterizou-se por explorar nas suas construções habitacionais os ideais 

sobre racionalidade e cientificismo debatidos na época. Alguns dos seus principais dirigentes 

foram importantes para concretizar estas experiências, cabendo apresentar alguns deles que 

participaram ocupando os principais cargos de liderança, no topo da hierarquia 

administrativa do instituto, como o presidente em escala nacional e o delegado regional. Na 

época de elaboração e início da construção do Conjunto Residencial Salvador, o IAPI era 

presidido por Alim Pedro, que esteve no cargo entre 1946 a 1950 (BONDUKI, 2014). Período 

este que se destacou pela construção da maioria dos conjuntos, estabelecendo uma 

continuidade do período de Plínio Cantanhede, entre 1938 a 1945. Outro importante 

destaque foi a contribuição do arquiteto Carlos Frederico Ferreira que chefiava Divisão de 

Engenharia dos Institutos “desde a criação das Carteiras Prediais até sua extinção em 1964” 

(BONDUKI, 2017, p. 162). O arquiteto destacou-se, principalmente, por seu rigor na 

produção de novas tipologias habitacionais. O mesmo foi responsável pelo primeiro projeto 

construído pelo IAPI desenvolvido por volta de 1938, o Conjunto Residencial de Realengo, 

apresentado nas reflexões sobre a arquitetura do conjunto mais adiante.   

 [...] resgatar o papel de Carlos Frederico Ferreira na história da arquitetura 
moderna brasileira pode apontar novas possibilidades de interpretação, sobretudo 
por lançar pistas do que teria sido uma real tentativa de vincular a inventividade 
de novas formas arquitetônicas às pesquisas tecnológicas em direção ao avanço 
dos processos construtivos (ARAVECCHIA-BOTAS, 2016, p. 134). 

 

Os delegados do IAPI – Bahia foram os seguintes: no período da elaboração do projeto e 

início da construção do Conjunto Residencial Salvador foi José Rodrigues de Sena, que 

defendeu o emprego de blocos de habitações verticalizadas para a proposta (SURGIRÁ NO 

RETIRO, 1949), informação que será explorada na subseção a seguir; nas etapas de 

finalização e entrega dos apartamentos, o delegado era Bartolomeu Dias de Sousa (O PRÉDIO 

DO INSTITUTO, 1952). 

Conforme apresentado na reportagem do A Tarde (SURGIRÁ NO RETIRO, 1949), a obra ficou 

a cargo da empresa carioca Sociedade Técnica de empreendimentos e Engenharia LTDA. 

Sobre essa não foram localizadas muitas informações, a não ser pela coincidência com o 
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nome do escritório técnico para serviços de arquitetura do arquiteto Rubens Porto, que se 

denominava “A sociedade Técnica Spes” (ARAVECCHIA-BOTAS, 2016, p. 67). O contratante 

remete ao importante personagem da história baiana, o estatístico e advogado Mario 

Augusto Teixeira de Freitas (1890 – 1956). Dado curioso, pois o mesmo é reconhecido por 

grandes estudos estatísticos sobre a educação primária na década de 1930, mas não 

aparecendo na história como empreendedor imobiliário. 

Outro importante agente em escala estadual foi o então governador do estado Octavio 

Mangabeira (1886 - 1960), em exercício deste cargo entre 1947 a 1951 (MANGABEIRA, 

2001), que desempenhou um importante papel ao oferecer apoio para a viabilização do 

conjunto Residencial Salvador. Suporte que já tinha iniciado com a escolha do terreno com 

a participação dos técnicos do EPUCS. Conforme apresentado na reportagem do “A Tarde”, 

o então delegado do IAPI na Bahia, José Rodrigues Senna indicou que “(...) o governador tem 

se interessado pessoalmente pelo problema a ponto de dispensar protocolos e atender aos 

pedidos de providências pelo telefone” (SURGIRÁ NO RETIRO, 1949, p. 02). Boa intenção que 

acabou por se constituir como um problema, após a obra da primeira etapa do conjunto, 

conforme veiculado na matéria “O prédio do Instituto dos Industriários ameaçado também 

de ruir” (O PRÉDIO, 1953). O então delegado do IAPI Bartolomeu Dias de Souza alegou na 

época que as unidades não foram entregues aos moradores até então pela falta do “habite-

se”. 

Entretanto, todas aquelas facilidades vieram a criar maiores dificuldades depois. 
Quando nos últimos meses do ano próximo passado requeremos o ‘habite-se’ da 
saúde pública. Esta nos negou, pois não havia licença da prefeitura, nem planta 
aprovada, nem coisa alguma (O PRÉDIO, 1953, p. 08). 

 
Para além da dimensão social, pode-se fazer uma leitura da grande visibilidade que a 

construção habitacional poderia representar para o estado. Esfera que talvez intencionasse 

a construção de símbolos de modernização, visto que, até então, não se tinham construído 

conjuntos habitacionais de interesse social com blocos verticalizados em Salvador. Ideais que 

de alguma forma alinhavam-se ao projeto nacional-desenvolvimentista, como aqui descrito 

por Nabil Bonduki (2017): 

[...] também se pode mencionar, na mesma perspectiva e guardadas as 
proporções, os grandes conjuntos habitacionais ou as cidades-modelos destinadas 
aos operários industriais como outras facetas capazes de dar visibilidade e forma 
concreta ao modelo de desenvolvimento e de modernização do país. Nesses 
espaços poderia florescer o ‘novo homem’ que o regime buscava criar, 
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enfatizando-se a modernidade e a racionalidade, a edificação de equipamentos 
sociais estatais como instrumentos de controle e normatização dos 
comportamentos (p. 146). 

Essa relação com o estado nacional teve como marco o discurso pronunciado pelo então 

presidente do Brasil, Getúlio Vargas (BONDUKI, 2017), que aconselhava o desenvolvimento 

de grandes núcleos habitacionais modernos e confortáveis, utilizando-se da racionalização 

nas construções. Discurso esse ocorrido na comemoração do aniversário da constituição do 

Estado Novo, na data 10 de novembro de 1938 e que “chama a atenção a firmeza com que 

se indica ter o estado novo assumido a responsabilidade de habitações adequadas para a 

classe trabalhadora” (BRUNA, 2010, p. 119). A partir dos argumentos expostos, o Conjunto 

Residencial Salvador pode ser compreendido como uma estratégica materialização de um 

projeto de modernidade ofertado pela esfera estatal. 

Aspectos ArquitetônicosAspectos ArquitetônicosAspectos ArquitetônicosAspectos Arquitetônicos    

Esta subseção apresentou os aspectos arquitetônicos do Conjunto Residencial Salvador. 

Decidiu-se apresentá-lo a partir da escala da unidade mínima até alcançar a escala urbana. 

Trata-se da mesma estratégia aludida anteriormente neste texto, quando foi mencionada a 

lógica da habitação mínima do CIAM II, tal como foi apresentada por Aymonino (1974). Essa 

resultaria de uma acumulação racional, iniciada pela escala da cama até chegar ao 

assentamento urbano.  

A análise sobre o conjunto teve como ponto de partida a reportagem veiculada no jornal A 

Tarde, no dia 24 de setembro de 1949, com o título “Surgirá no Retiro a ‘Cidade dos 

Industriários’”. Um dos aspectos apresentados na reportagem menciona a opção por 

apartamentos (que por vezes nesta pesquisa foi denominado como “unidade mínima”, sem 

perda do sentido) como estratégia para o melhor aproveitamento do terreno, o qual teria 

sido já comprado pelo IAPI. Segundo o editorial, o arranjo buscava produzir uma maior 

quantidade de unidades com custo mais baixo, o que permitiria um aluguel mais cômodo 

para os futuros moradores.  Foi ainda apresentado que a compra do terreno se mostrou um 

caso inusitado, visto que era mais comum a construção de vilas operárias na cidade em 

terrenos doados. Áreas de Areias, Recife e Realengo foram expostas como exemplos de obras 
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em terrenos doados ou vendidos com baixo preço para o instituto (SURGIRÁ NO RETIRO, 

1949). 

A estratégia demonstrada pela reportagem, no que se refere à opção pelo apartamento, 

aparenta refletir a crescente aceitação dessa solução em âmbito nacional que ocorria na 

década de 1940. Assim, com a postura dos técnicos e dos responsáveis do IAPI, que prezavam 

por soluções racionais nos projetos habitacionais, para ofertar moradias de baixo custo.  

Aspectos esses defendidos por Rubens Porto, que foram previstos nas regulamentações de 

atuação das carteiras prediais dos institutos (BONDUKI, 2017). No caso do conjunto 

soteropolitano, a matéria do “A Tarde” apontou a construção do bloco com apartamentos 

como uma questão determinante para viabilização da construção das habitações para o 

aluguel. Paulo Bruna (2010) também teceu informações sobre a relação dos conjuntos 

habitacionais dos IAPs, com a lógica da racionalização, com a busca de obter projetos e obras 

com baixo custo e com qualidade, conforme o texto a seguir:  

[...] essa política habitacional (IAPs) não se materializaria apenas pela construção 
de casas isoladas como já se principiara a fazer [...] mas pela construção de grandes 
conjuntos habitacionais multifamiliares, racionalmente projetados e construídos. 
A relação custo X qualidade que se pretendia era resultado da aplicação de 
métodos racionalizados de projeto e construção, indicando um conhecimento 
preciso das dificuldades técnicas e materiais implícitos nesse processo (BRUNA, 
2010, p. 120). 

 
Aqui cabe acrescentar, como mencionado anteriormente na seção II, que o debate sobre 

padrões mínimos não era exatamente novidade para profissionais da arquitetura e da 

engenharia na Bahia, sendo exemplo importante a destacar a tese sobre “habitação mínima 

e zoneamento” do baiano João Marchesini (FERNANDES, 2014), que demonstrava um 

contraponto à solução de baixo custo mencionada na matéria do jornal A Tarde. Este autor 

defendeu que a produção de moradias populares deveria ser pautada em condições de 

conforto do usuário e não apenas resultantes do viés econômico. Condições essas que 

apontam de alguma maneira ao “mínimo nível de vida” debatido no CIAM II, principalmente 

defendido por Ernst May, em que a habitação mínima deveria ser resultante de uma 

aprofundada compreensão das necessidades dos indivíduos (MAY, 1929 apud AYMONINO, 

1973). 

A opção pela verticalização do Conjunto Residencial Salvador também contrariava os 

postulados da Semana de Urbanismo ocorrida em Salvador, sobretudo na conferência feita 
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pelo engenheiro e professor Jayme Cunha Gama que se mostrou contrário à verticalização 

das habitações pluriresidenciais.  

Para além da dimensão econômica, como uma incontornável questão para a racionalização, 

outra abordagem que deve ser considerada é que, principalmente nos primeiros anos de 

atuação do IAPI, houve uma oportunidade de se desenvolver uma rica experiência projetual 

arquitetônica. Tal como foi apresentado por Aravecchia-Botas (2016), essa oportunidade se 

manifestou nas formações acadêmicas dos técnicos e seu trânsito nos espaços de decisão.  

Foi essa conjunção de fatores que permitiu a pesquisa tipológica e a construção 
dos conjuntos habitacionais, que, mesmo como toda a profusão de ideias e 
vertentes informando os projetos, podem ser considerados o maior campo 
experimental do urbanismo moderno no período que antecedeu Brasília (p. 231). 

  
De acordo com o exposto, a partir do exposto que a decisão pelo bloco vertical para o CRS, 

mesmo que tenha se dado sob a lógica da racionalização de custos, não foi pautada apenas 

pela questão econômica, mas pode ter sido reflexo dos diversos debates a respeito da 

habitação mínima (apresentados na seção II) a partir do trânsito de ideias sobre o morar 

moderno, que faziam parte do repertório dos agentes responsáveis pela sua materialização. 

Sobretudo, pelo arquiteto Hélio Uchôa, que por sua formação e aproximação com notáveis 

da arquitetura moderna brasileira e sendo funcionário do IAPI, teria experiência em produzir 

habitações plurifamiliares em blocos, o que se tornou determinante para essa decisão da 

edificação verticalizada na proposta baiana. 

A proposta inicial do conjunto era composta por 696 unidades com apartamentos de 02 e 03 

dormitórios (SURGIRÁ NO RETIRO, 1949). Porém, foram construídos cinco blocos, que 

abarcam o total de 264 unidades habitacionais, todas elas com uma única tipologia de dois 

quartos.  Aparentemente a motivação para a construção parcial foi por causa dos custos e 

pelas ocupações no terreno por autoconstruções, como apontado por Carvalho (2018): 

Com dificuldades financeiras para continuar a segunda etapa da obra do Conjunto 
Residencial Salvador o terreno remanescente da autarquia previdenciária acabou 
ficando sem destinação específica e foi sendo ocupado gradativamente por 
famílias carentes ao longo das décadas seguintes. A autarquia buscou inúmeras 
tentativas por parte da Procuradoria do antigo IAPS, atual INSS a reintegração de 
posse, porém sem sucesso (p. 63). 

 

A Unidade Mínima (Figura 21) do conjunto é constituída pelos seguintes cômodos: sala, 

cozinha, sanitário e dois quartos, articulados por uma área de circulação central. Nos 
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apartamentos dispostos nas extremidades da lamina, há um pequeno acréscimo de área útil 

na cozinha, pela ausência do shaft, visto que nestes casos, a abertura para 

ventilação/exaustão do sanitário se encontra na fachada lateral da edificação. A área de 

superfície de piso é de 34,09m², que se configura menor que o mínimo vital recomendado 

pelo CIAM em Frankfurt, que estipulou uma média entre 40-42 m², para 4 ou 5 camas. 

(AYMONINO, 1973). 

Figura Figura Figura Figura 21212121 - Composição do Conjunto Residencial Salvador a partir de sua unidade mínima. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor, 2019. 

 

A proposta não apresenta dispositivos que tornem os espaços flexíveis como a planta livre 

contida por uma estrutura independente proposta por Le Corbusier e Jeanneret (1929, APUD 

AYMONINO 1973) ou, ainda, aquelas projetadas exclusivamente por Le Corbusier e Mies Van 

der Rohe no Conjunto de Weissenhof, apresentadas na segunda seção desta dissertação. 

Diante da diversidade propositiva de unidades mínimas apresentadas na exposição do CIAM 

II, assim como a ausência de um tipo universal consensuada entre os participantes do 

congresso, tornou-se complexo estabelecer comparações do padrão da habitação mínima 

do CRS com os exemplares arquitetônicos expostos no evento. Porém, isso não invalida as 

possíveis reverberações na produção soteropolitana, os legados teóricos frutos dos debates 

ocorridos no congresso.  

As relações entre os cômodos, assim como os acessos da unidade do Conjunto Residencial 

Salvador, são diretas. O espaço da recepção é a sala, que se comunica diretamente com a 

cozinha. A sala também se articula com os quartos e banheiro através de uma área de 

circulação que comporta um pequeno corredor. Esse arranjo se assemelha com a proposta 

da unidade habitacional projetada por Lucio Costa para o concurso para o Monlevade (Figura 

22). Nesse projeto, conforme demonstrado no memorial descritivo para o concurso (COSTA, 
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1998), o arquiteto optou pelo emprego de uma sala agregando usos de jantar e estar “a fim 

de evitar espaço perdido” (p. 92), com comunicação direta com a cozinha e um cuidadoso 

emprego da circulação, limitada ao estritamente necessário. Tais cômodos articulavam-se 

com os quartos e sanitário, sendo tal arranjo considerado “indispensável ao conforto dos 

moradores – mesmo operários” (p. 94). Outra proposta, mencionada anteriormente, que 

pode contribuir para reflexão sobre a unidade mínima do CRS, é a da habitação mínima tipo 

2 desenvolvida pelo EPUCS (figura 23), que tem alguns pontos em comum com a proposta 

de Monlevade. Esses ocorrem na racionalização da circulação, assim como no deslocamento 

da área de serviço para o exterior da unidade. Um aspecto que merece ser ressaltado da 

proposta do EPUCS é a presença de uma “sala de viver” que foi pensada para englobar não 

apenas as funções de estar e de jantar, mas também de dormitório, conforme foi percebido 

nos layouts dispostos na prancha. Assim, essa sala é estrategicamente adaptável à 

quantidade de moradores que futuramente ocupariam essa habitação. 

Figura Figura Figura Figura 22222222 - Plantas de unidades mínimas Tipo B, proposta Monlevade. 

 
Fonte: COSTA, 2018, p. 93. 

 
Figura Figura Figura Figura 23232323 - Planta habitação mínima tipo 01, EPUCS. 

 
Fonte: ACERVO EPUCS, 2018. 
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A apresentação dessas propostas tornou-se pertinente frente à ausência do layout original 

da unidade habitacional do CRS. Cabe aqui questionar se Hélio Uchôa, ao propor a sala com 

a função de atender simultaneamente ao estar e jantar, teria projetado ao modus da 

proposta de Lucio Costa ou teria pensado que o espaço poderia se adaptar aos diversos 

arranjos familiares, absorvendo, por exemplo, a função de dormitório tal como o proposto 

pelo EPUCS. Pode-se pressupor que a unidade do conjunto resultou de estudos de layout 

para que esta unidade mínima alcançasse uma área enxuta de 34,09m², a partir de um ou 

mais estudos dos sistemas de organizações espaciais compactos. Apesar da falta de 

evidências, acredita-se que esta solução demonstra preocupação com a organização espacial 

compacta, flexibilização dos arranjos de mobiliários e com o mínimo de circulação, 

dialogando com os pressupostos da habitação mínima moderna, que apontavam como 

fundamental um circuito exato, econômico e rápido. Arranjos esses que giram em torno das 

possíveis influências da racionalidade, insinuando uma relação maior com o modus moderno 

na produção do mínimo pan-americano que do europeu (apesar dos diálogos com os 

pressupostos corbusianos), explorados na seção II, onde o primeiro teria uma maior 

inclinação aos fatores econômicos e o segundo procuraria alcançar o menor custo com as 

análises ergonômicas. 

Partindo deste ponto, foram desenvolvidas reflexões que transitam da escala da unidade 

mínima para a do conjunto habitacional. Foi possível evidenciar que a ligação da unidade 

mínima com a circulação externa é estabelecida por um pequeno corredor que direciona 

para as escadarias com patamares de alteração de sentido em leque. (Figura 24) Situação 

que não permite muitas interações entre vizinhos por não incluir espaços para 

permanências, algo que difere, por exemplo, das configurações em blocos laminares com 

grandes circulações que possibilitam maiores possibilidades de usos.   
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Figura Figura Figura Figura 24242424 - Planta com bloco primário e sua composição laminar do Conjunto Residencial Salvador. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

Podem ser tecidas relações com as tipologias habitacionais mais antigas de Salvador 

remanescentes do casario colonial, principalmente presentes no centro antigo e nos seus 

arredores imediatos (GORDILHO, 2008). Dentre suas características, tal casario possuía um 

acesso mais direto entre a casa e a rua, onde a testada da casa e sua porta principal 

debruçavam-se diretamente na calçada pública. Cabe indagar se esta solução de uma 

circulação mais direta para a unidade mínima do conjunto, sob os argumentos apresentados, 

teria aproximações a uma “dimensão cultural” por apresentar uma relação mais direta entre 

a casa e o espaço público, ocorrida com o mínimo de espaço de mediação entre o coletivo e 

o privado. Neste caso, a presença do enxuto hall de acesso decorre da consideração da 

menor importância das relações de vizinhança imediatas em relação àquelas proporcionadas 

pelos espaços coletivos, ou resulta apenas de uma limitação de custos? Soma-se a esse 

aspecto a questão da racionalização do acesso, através do sistema da escada compartilhada 

por cada duas unidades por pavimento, solução que acaba por reforçar o caráter privativo 

das unidades mínimas.  

Uma das peculiaridades do conjunto é que a área de serviço não foi implantada na unidade 

mínima do conjunto e sim no térreo do bloco. A lavanderia coletiva foi concebida e 

construída para comportar oito tanques de concreto para lavar roupa, que serviriam aos oito 

apartamentos que compõem o que chamaremos aqui de bloco primário (Figura 24 - 25). Este 

equipamento foi projetado junto às caixas de escadas que conjuntamente com os pilotis são 

os únicos elementos construídos do térreo. A forma arquitetônica apresenta algumas curvas 
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e paredes em diagonais que estabelecem um certo contraste com as formas mais rígidas da 

caixa da escada e dos blocos de apartamentos com seus desenhos ortogonais.  

Tal solução, que conjugava curvas com formas mais retas na busca de um desenho racional, 

insinua alguma relação com algumas propostas arquitetônicas modernistas da Escola 

Carioca, a qual o arquiteto responsável pelo projeto do conjunto, o Hélio Uchôa fez parte. O 

espaço da lavanderia era contido por painéis de madeira treliçada, dispostos de forma a dar 

uma certa privacidade ao trabalho doméstico, mas sem ter qualquer controle de acesso por 

algum tipo de porta ou gradil. Não havia solução arquitetônica para estender as roupas 

lavadas, e isso, conforme comentado por um dos moradores do conjunto, foi um dos motivos 

para o insucesso deste equipamento coletivo. 

 
Figura Figura Figura Figura 25252525    ---- Planta com bloco primário e sua composição laminar do CRS. 

 
Legenda: Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

Os blocos do conjunto foram gerados a partir da repetição dos blocos primários, com 

diversos comprimentos, (figura 26) sendo que o maior possui 145 metros (BONDUKI, 2012).  

Esses blocos remetem aos “siedlung” alemães produzidos entre a década de 1920 e 1930, 

que, por suas configurações, continham uma grande quantidade de unidades habitacionais 

somadas a equipamentos coletivos, resultando em tipologias laminares sob uma lógica 

funcional, determinada pelo local de sua implantação.  
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Figura Figura Figura Figura 26262626    - Composição dos blocos em lâmina do CRS. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Muitas vezes apresentavam aspectos formais repetitivos, que dialogavam com os métodos 

arquitetônicos racionais pretendidos pelos arquitetos modernos sobre habitação mínima, 

tema que foi explorado na seção 02, e aqui é reforçado com a descrição feita por Kopp 

(1990), a seguir: 

Os problemas de orientação, de iluminação, de insolação e de ventilação são 
determinantes no que se refere aos planos de conjunto, resultando 
frequentemente em conjuntos bastante monótonos, na medida em que existe 
apenas uma orientação que é a melhor, assim como existe apenas uma solução 
para um problema funcional (p. 51). 

 

No caso do CRS, a partir da trajetória solar da cidade (traçado com auxílio do programa SOL-

AR), foi possível perceber que suas fachadas “principais” estão voltadas para o sudoeste, 

onde estão dispostas as aberturas da cozinha e da sala (Figura 27). Em relação à fachada 

“secundária”, onde estão situados os dois quartos, o direcionamento está voltado para o 

nordeste. Observa-se que o projeto foi cuidadoso na disposição das fachadas com aberturas 

protegidas do poente, onde o sol castiga de forma mais potente pós meio-dia, e dispõe os 

dormitórios na posição mais agradável que recebe os raios solares mais brandos pela manhã.   
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Figura Figura Figura Figura 27272727    ---- Análise do percurso solar e ventilação relacionados ao CRS. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

  
As orientações das janelas são favorecidas pela ventilação predominante de Salvador que 

parte do nordeste ao sudeste por sua disposição laminar, permitindo que em todas as 

unidades se realize a “ventilação cruzada permanente” como estratégia de condicionamento 

térmico apontada na atualidade para Salvador pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS (2005, p. 09). Pressupõe-se, partindo dessa análise apresentada, que a proposta 

em lâmina do Conjunto Residencial Salvador alinha-se com os pressupostos tipológicos da 

arquitetura pluriresidencial moderna. 

A solução do gabarito do bloco composto por quatro pavimentos mais térreo, contraria as 

recomendações de Gropius (1930) no âmbito do CIAM III (apud AYMONINO, 1973), que 

apontou como inapropriado a construção de edificações de alturas médias. No entanto esta 

foi a solução mais adotadas nas edificações habitacionais verticalizadas em lâmina 

produzidas pelo IAPI que inclui o conjunto soteropolitano, como foi abordado na subseção 

seguinte, apontando que esta composição era vantajosa do ponto de vista da racionalização 

construtiva e economia de custos. 

O bloco habitacional suspenso por pilotis (Figura 28), dialoga com os ideais corbusianos, e 

com aqueles apresentados por Edgard Porto, que são de proteção da construção em relação 

ao solo, e de possibilitar uma circulação mais fluida no térreo, além de facilitar a manutenção 

da edificação.  
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Figura Figura Figura Figura 28282828 - Foto dos Blocos do CRS. 

 
Fonte: Acervo do morador do CRS. 

 

Le Corbusier e Jeanneret, na ata do CIAM II, apontaram que os pilotis permitiriam que “os 

dutos da cidade serão instalados como órgãos de uma máquina em uma fábrica: acessíveis, 

abertos à visitação, reparáveis” (apud AYMONINO, 1973, p. 133)61. No Conjunto Residencial 

Salvador, para além dos propósitos mencionados a respeito dos pilotis, esses acabaram por 

ser uma solução que se adequou aos níveis do solo existente, onde tais diferenças resultaram 

na variação dos números de degraus entre o térreo e o primeiro pavimento nos blocos do 

conjunto, nivelando todos os blocos com a mesma altura, mesmo que o terreno tenha 

passado por um tratamento de terraplanagem.  

 
As coberturas do conjunto são protegidas por telhados com apenas uma “água” de 

fibrocimento e assemelham-se com a solução projetada nas habitações de Monlevade, que, 

de acordo como Lucio Costa, seria uma oportuna particularidade62 para o uso da telha tipo 

“Eternit” de procedência belga “devido à leveza, durabilidade e apreciáveis qualidades 

isotérmicas desse material” (COSTA, 2018, p. 94). Outra referência que pode ter reverberado 

na proposta soteropolitana do Uchôa foi o Grande Hotel de Ouro Preto (1940), projetado 

                                                      
61 Tradução livre do original: “[...] las conducciones de la ciudad estarán instaladas como los órganos de una 

máquina en una fábrica: accesibles, visitables, reparables” (CORBUSIER; JEANNERET 1929 apud AYMONINO, 
1973, P. 133). 
62 Elemento que de alguma forma entrava em desacordo com os postulados modernistas, sobretudo sobre a 

cobertura livre, um dos cincos pontos corbusianos. 
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por Oscar Niemeyer, que adotou uma cobertura de uma água com telhas coloniais com a 

intenção de manter algum diálogo com arquitetura do século XVIII da cidade mineira, sendo 

essa tombada como patrimônio histórico e artístico nacional (MINDLIN, 1999). Esse 

repertório pode ter sido inspirado na busca de diálogo entre a nova construção e o estilo da 

arquitetura habitacional antiga, sobretudo a colonial, predominante no centro antigo da 

cidade de Salvador (Figura 29). Outro elemento que aparece em comum na obra do Grande 

Hotel e no Conjunto é a adoção de treliças de madeira, primeiro nos terraços e, segundo, 

como elemento delimitador das lavanderias coletivas.    

Figura Figura Figura Figura 29292929 - Foto do Grande Hotel de Ouro Preto e corte da proposta para Monlevade. 

 

Fonte: MINDLIN, 1999, p. 127; COSTA, 2018, p. 93. 

 
Os cinco blocos resultam de técnicas construtivas semelhantes, assim como de materiais de 

acabamentos.  Os edifícios são vedados com blocos de alvenaria cerâmica, rebocados, 

pintados na cor branca e com uma outra coloração nos intervalos entre esquadrias (Figura 

30), onde “a horizontalidade é forçada através de reentrâncias no plano da fachada, 

simulando, ao menos visualmente, uma solução de janelas em fita” (ANDRADE JUNIOR, 2012, 

p. 229). As esquadrias e a treliça da área da lavanderia coletiva eram de madeira.  
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Figura Figura Figura Figura 30303030 - Foto da fachada do CRS. 

 
Fonte: Acervo pessoal do morador do conjunto – 2019. 

Como não foram encontradas outras fontes de informação, o sistema estrutural foi deduzido 

a partir do estudo das fotografias que ilustram o processo de construção do CRS com o apoio 

da engenheira Manuela Andrade Ribeiro. Vigas e pilares de concreto armado formam os 

esqueletos dos blocos, onde foram percebidas algumas vigas semi-invertidas e pilares, que 

no pavimento térreo têm as secções circulares características dos pilotis, mas que passam a 

ser retangulares a partir do segundo pavimento até o quarto. Conforme demonstrado na 

fotografia (Figura 31).  

Figura 31 - Foto da construção do CRS. 

 
Fonte: Acervo pessoal do morador do conjunto – 2019. 
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Há indícios de que as lajes sejam do tipo convencional, por apresentarem quantidade 

expressiva de escoramentos no pavimento superior, algo que vai diminuindo nos andares 

mais inferiores. Informações que denotam a necessidade de apoios por um determinado 

período de cura do concreto.   

Através das fotografias foi possível perceber silos que podem ter como função a produção 

de concreto e argamassa na própria obra (Figura 31), que podem demonstrar uma inovação 

na relação produção e canteiro. Chama atenção, também, a quantidade de madeira utilizada 

para escoramento e fôrmas das vigas e lajes para construir acessos para os trabalhadores 

aos andares superiores, assim como os elementos verticais que aparentemente eram 

utilizados como andaimes e para içar materiais para os pavimentos superiores. Há que se 

questionar o custo dessas peças de madeira e sua destinação pós-obra, que apesar de não 

ser objeto de aprofundadas discussões desta pesquisa, coloca em cheque condição de 

racionalidade da obra no sentindo de evitar desperdícios, indispensáveis a uma produção de 

cunho modernista (Figuras 32 - 33). 

Figura Figura Figura Figura 32323232    ---- Foto da construção do CRS 

 

Fonte: Acervo pessoal do morador do conjunto – 2019. 
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Figura Figura Figura Figura 33333333 - Foto da construção do CRS. 

 

Fonte: Acervo pessoal do morador do conjunto – 2019. 
 

Andrade Junior (2012) mencionou em sua tese que a construção civil em Salvador estava 

bastante aquecida no final da década de 1940, sendo esse período coincidente com a 

construção do Residencial Salvador. Porém, relata sobre problemas de escassez de alguns 

materiais, como cimento e ferro, que eram exportados da Europa, pois o Brasil apenas 

fornecia esquadrias de madeira. Os problemas relacionados aos insumos importados foram 

potencializados com a alta inflação gerada pela Segunda Guerra Mundial, aumentando seus 

valores de forma expressiva. Diante dessa realidade, algumas obras, como a exemplo do 

Sanatório Santa Terezinha, duraram mais de quatro anos. A produção de fábricas de cimento 

nacional passou a ser uma questão importante para a crescente produção local, mas em 

Salvador acabou por ocorrer após a década de 1950, com a empresa Cimento Aratu S/A 

(ANDRADE JUNIOR, 2012). Portanto, pode-se concluir que os cimentos utilizados no 

Residencial Salvador, assim como suas ferragens, foram importados, trazendo 

questionamentos sobre a efetiva diminuição dos custos pretendidos pela obra.  

Os elementos construtivos do CRS contrastam com as poucas edificações no entorno 

imediato do conjunto, nas quais, aparentemente, predominavam habitações resultantes de 

técnicas construtivas mais tradicionais ou até precárias, como aquelas ocorridas nas 

ocupações mais informais, sobretudo da comunidade do Corta Braço.  

A partir deste ponto, as reflexões transitam da escala do conjunto para escala urbana da 

cidade, predominando a análise do CRS sob aspecto mais amplo. Sobre o terreno, sabe-se 

que foi adquirido inicialmente pelo IAPI, tendo a dimensão de 124.086,00 m², a área foi 
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desmembrada para integrar os cinco blocos do Conjunto Residencial Salvador resultando em 

uma área de 32.732,00 m², conforme o registro de imóveis referente a essa transação 

(apêndice). Após análise referente às peças gráficas relacionadas ao conjunto, notou-se que 

a disposição das lâminas em paralelismo, com uma certa assimetria reforçada pelas 

diferentes dimensões dos blocos, abraça a área central de uso coletivo. Essa solução 

singulariza o conjunto, frente a um contexto rural que o circundava na época de sua 

construção, assim como o destaca por sua oposição ao intrincado traçado urbano do centro 

mais antigo da cidade (Figura 34). O tratamento paisagístico está presente na área coletiva 

do conjunto e expresso pelo desenho dos passeios para os moradores, resultantes do 

emprego de curvas e retas em uma composição orgânica, que de alguma forma podem 

remeter ao amplamente conhecido paisagismo de Roberto Burle Marx (1909 – 1994).  

 
Figura Figura Figura Figura 34343434 - Fotografia aérea do CRS. 

 
Legenda: Fonte: FMLF – 2019. 

 

A distância entre blocos em torno de 10 metros permite, mesmo em situações nas quais 

coincidem frontalmente as aberturas de esquadrias, que a privacidade dos moradores não 

seja abalada. Os espaços coletivos propostos e construídos não se configuram como 

residuais e, junto com a proposta das lavanderias coletivas, alinhavam-se às soluções de 

conjuntos residenciais modernos da época, que buscavam “estabelecer relações entre 

habitação, cidade e sociedade, e ao buscar a moradia mínima, a célula individual, os 



112 

 

arquitetos modernos propunham que as funções domésticas fossem transferidas do espaço 

privado para os equipamentos sociais e comunitários” (BONDUKI, 2017). O conjunto aberto 

em sua origem, não previam uma relação comunitária, no sentido de ser público e social (no 

sentido de servir a toda a sociedade), os equipamentos dispostos foram voltados para a 

comunidade do condomínio. O residencial, enquanto proposta resultante de um lastro de 

ideais de modernidade e modernização explorados ao longo dessa seção, poderia ser 

entendido como a materialização consciente de seu contraste com a paisagem preexistente. 

Outras propostas habitacionais do IAPIOutras propostas habitacionais do IAPIOutras propostas habitacionais do IAPIOutras propostas habitacionais do IAPI    

Neste item, foram analisados conjuntos habitacionais produzidos pelo IAPI anteriores ao 

Conjunto Residencial Salvador, enfatizando as unidades mínimas, com o objetivo de refletir 

sobre possíveis ecos na proposta soteropolitana. Para tanto, as análises foram amparadas 

por diagramas, de acordo com a metodologia empregada na pesquisa. Também foram 

realizadas comparações entre as propostas apresentadas que permitiram uma leitura, 

mesmo que superficial, sobre a adesão à habitação mínima moderna pelo instituto. A 

justificativa da escolha do autor por apenas alguns conjuntos considerados mais 

representativos frente a uma ampla e significativa produção do IAPI deu-se por esses 

permitirem ofertar uma síntese e, partindo disso, suscitarem reflexões sobre seus contextos 

criativos. Dentro de tais conjuntos também foram eleitos alguns blocos com soluções 

diversificadas. 

Conforme apresentado por Aravecchia-Botas (2016), as ações referentes à produção dos 

conjuntos habitacionais do IAPI, ocorreram em duas diferentes linhas de atuação, que se 

realizaram de forma paralela até a metade inicial da década de 1940. A primeira linha se 

caracterizou pela contratação de arquitetos externos reconhecidos, “cuja diversidade e cuja 

singularidade marcaram a fase inicial da produção habitacional do IAPI” (p. 161). A segunda, 

seria caracterizada pela produção própria do instituto, que devido ao “entrosamento entre 

os profissionais propiciou a autonomia cada vez maior dessa equipe interna do IAPI, que 

tomou de vez a dianteira das realizações habitacionais do instituto depois de 1945” (p. 159-

160). Os projetos apresentados a seguir, todos desenvolvidos antes de 1945, antecedem a 

produção do Conjunto Residencial Salvador. Para o desenvolvimento das análises 
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pretendidas, foram elaborados alguns diagramas (figura 35) que permitiram leituras 

sintéticas de alguns aspectos arquitetônicos, relevantes para fomentar reflexões e 

comparações entre os blocos dos conjuntos habitacionais estudados adiante.  

 

 

Figura Figura Figura Figura 35353535 - Diagramas de análise. 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor, 2019. 

 

O primeiro conjunto apresentado foi o Residencial Operário de RealengoResidencial Operário de RealengoResidencial Operário de RealengoResidencial Operário de Realengo (Figura 36), 

construído no Rio de Janeiro. De acordo com Nabil Bonduki (2014), esta obra foi considerada 

como a pioneira no quesito habitacional de grande porte. Foi projetado pelo arquiteto Carlos 

Frederico Ferreira, com apoio do setor de engenharia do IAPI, em 1938. De acordo com o 

autor, o conjunto foi construído entre 1938 e 1943, e singularizou-se pela grande diversidade 

de categorias tipológicas, que vão de edificações em blocos de dois a quatro pavimentos, 

casas geminadas e isoladas, assim como sobrados, totalizando 2.345 unidades habitacionais. 

Soma-se ao empreendimento uma série de equipamentos sociais, esportivos, educacionais 

e comerciais. 
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Figura Figura Figura Figura 36363636 - Fotografia aérea do Conjunto Residencial Operário de Realengo, RJ. 

  
Fonte: BONDUKI, 2012, p. 16. 

 

O conjunto destacou-se pelas experimentações sobre a habitação, tanto no campo formal 

arquitetônico, quanto das técnicas construtivas. Pode-se considerar o Realengo como um 

marco da produção do IAPI, que teve sua importância reconhecida no IV Congresso Pan-

americano, onde foi premiado com a medalha de ouro (BONDUKI, 2014). Optou-se, nesta 

pesquisa, apresentar os blocos B1 e B4. 

O bloco B1O bloco B1O bloco B1O bloco B1 (figura 37) é composto por três tipos diferentes de apartamentos, sendo dois com 

apenas um quarto, e o terceiro com três. Os agenciamentos entre os espaços domésticos 

dos três são semelhantes, onde o acesso à unidade ocorre a partir de uma pequena 

circulação, que articula todos os cômodos. No entanto há uma exceção referente ao tipo 

T02, que se diferencia por ter o quarto diretamente conectado com a sala. Outra 

especificidade são os acessos para as varandas de todos os tipos, que se dão tanto pelas salas 

quanto pelos quartos, o que terminou proporcionando uma fachada mais “dinâmica”, 

“fortemente influenciado pelo edifício para residência estudantil da Bauhaus, em Dessau de 

Walter Gropius (1926) ” (BONDUKI, 2014, p. 16). 
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Figura Figura Figura Figura 37373737 - Fotografia e diagramas de analises referente ao bloco B1 - Realengo. 

 

 

Fonte: Fotografia: BONDUKI, 2014; Diagramas elaborados pelo autor, 2019. 

 

O bloco B4O bloco B4O bloco B4O bloco B4 (figura 38) foi composto por dois tipos de plantas, que se diferenciam apenas 

pelas áreas das cozinhas do pavimento térreo em relação as dos pavimentos superiores, 

devido à presença de uma área de circulação coletiva central.  O apartamento é organizado 

a partir de dois acessos, pela sala ou pela cozinha. O primeiro se articula com os quartos, 

sanitário e cozinha através de uma circulação, e o segundo com a área de serviços.  

Figura Figura Figura Figura 38383838 - Fotografia e diagramas de analises referente ao bloco B4 - Realengo. 

 



116 

 

Fonte: Fotografia: BONDUKI, 2014; Diagramas elaborados pelo autor, 2019. 

O segundo conjunto a ser apresentado, é o Vila GuiomarVila GuiomarVila GuiomarVila Guiomar (Figura 39), construído em Santo 

André – SP. De acordo com Bonduki (2014), a proposta foi projetada em 1942 pelo arquiteto 

Carlos Frederico Ferreira, o mesmo responsável pelo conjunto Realengo descrito 

anteriormente. É composto por casas geminadas e isoladas, e por blocos com quatro 

pavimentos, totalizando 1.411 unidades habitacionais.  

Figura Figura Figura Figura 39393939 - Fotografia aérea do Conjunto Vila Guiomar, SP. 

 

Legenda: Fonte: BONDUKI, 2014, p. 22. 

 
Segundo o autor, a implantação remetia à concepção urbanística de cidades-jardins, 

principalmente nos lotes de casas com recuos frontais, somadas às propostas racionalistas 

modernistas, evidenciadas pelos blocos em lâmina sobre pilotis. Soluções essas que 

posteriormente foram percebidas em outros conjuntos habitacionais brasileiros: “A fachada 

livre, possibilitada pela estrutura de concreto armado, com pilares recuados, permite a 

criação de um plano horizontal contínuo de aberturas na parte frontal, conferindo leveza ao 

bloco acentuada pela varanda entalada” (BONDUKI, 2014, p. 22). A seguir apresentam-se os 

blocos B1 e B2. 
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O bloco B1bloco B1bloco B1bloco B1 (figura 40), é conformado por unidades habitacionais iguais, com cômodos 

distribuídos da seguinte forma: o acesso se dá pela sala, que está dividida em dois ambientes, 

sendo um ligado diretamente à cozinha, que pode remeter a uma espécie de sala de jantar, 

e o outro, possivelmente com a função de estar, articulado com a varanda. A área de serviço 

está inserida no interior do apartamento. Não há uma área exclusiva de circulação no interior 

da unidade, a distribuição para os dois quartos, cozinha e sanitário, é possibilitada pela sala 

de jantar. Foram propostos os acessos ao apartamento pela sala e pela área de serviço. O 

acesso ao apartamento se dá por escada que tem o pavimento de convite como pequeno 

hall articulando as duas unidades habitacionais.  

Figura Figura Figura Figura 40404040 - Fotografia e diagramas de análises referentes ao bloco B1 – Guiomar. 

 

  Fonte: Fotografia: BONDUKI, 2014; Diagramas elaborados pelo autor, 2019. 

 

O bloco tipo B2O bloco tipo B2O bloco tipo B2O bloco tipo B2 (figura 41), é composto por apartamentos de dois quartos e se difere pelo 

sistema de circulação do B1, por se configurar com uma única entrada para a habitação. Essa 

articula quase todos os cômodos: sala, dois quartos, sanitário, com exceção da área de 

serviço, a qual é ligada diretamente à cozinha. A circulação horizontal é por corredor, fato 

que possivelmente favorece aproximações entre vizinhos. 
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Figura Figura Figura Figura 41414141 - Fotografia e diagramas de análises referentes ao bloco B2 - Guiomar. 

 

Fonte: Fotografia: BONDUKI, 2012; Diagramas elaborados pelo autor, 2019. 

Outra proposta que merece atenção é o conjunto paulista Várzea do Carmo Várzea do Carmo Várzea do Carmo Várzea do Carmo (Figura 42). 

Projetado em 1938 pela equipe: Attilio Corrêa Lima, Hélio Lage Uchôa Cavalcanti,63 José 

Theodulo da Silva e Alberto de Mello Flores.  A proposta concebida é composta por blocos 

de 04 a 11 pavimentos, totalizando 4.038 unidades habitacionais, buscando alcançar o 

máximo de densidade com baixa ocupação do solo. Porém, apenas 22 blocos com quatro 

pavimentos, totalizando 552 unidades foram construídos. Os blocos escolhidos para serem 

analisados foram o E01 (não construído) e o B01 (construído) (BONDUKI, 2014). 

Se tivesse ocorrido (a construção dos blocos com 11 pavimentos), Várzea do Carmo 
teria sido um marco singular na paisagem de São Paulo, sem perder de vista 
princípios de economia, qualidade, escala, reprodutividade e integração a cidade, 
essenciais à concepção moderna de habitação (BONDUKI, 2014, p. 38). 

                                                      
63 Hélio Uchôa foi o arquiteto responsável pelo projeto do Conjunto Residencial Salvador, conforme 

mencionado previamente. 
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Figura Figura Figura Figura 42424242    ---- Fotografia aérea do Várzea do Carmo, SP. 

 
Fonte: BONDUKI, 2014, p. 38. 

O bloco E1O bloco E1O bloco E1O bloco E1 (figura 43) é composto de 03 plantas de apartamentos diferentes, sendo a 

primeira com dois quartos, marcada por um prolongado acesso que conecta todos os 

ambientes, à exceção da área de serviço. As unidades são dispostas em lâminas bipartidas 

por uma circulação central em determinados pavimentos, e circulações mais curtas em 

outros, o que supostamente representaria um problema para a ventilação cruzada pela 

disposição em paralelo das unidades habitacionais. A solução da T01 se assemelha com a T02 

e a T03, sendo que a segunda solução tem apenas um quarto, e a T03 se diferencia por dispor 

de uma varanda. 

Figura Figura Figura Figura 43434343    ---- Croqui e diagramas de análises referentes ao bloco E1 – Várzea. 

 

Fonte: Croqui: BONDUKI, 2014; Diagramas elaborados pelo autor, 2019.  
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O bloco B1O bloco B1O bloco B1O bloco B1 (figura 44), apresentam 04 plantas de apartamentos diferentes. Todas elas 

partem da mesma lógica de circulação e articulação entre ambientes, com acesso principal 

pela sala, que se conecta a uma circulação, a qual tem a função de distribuição de acesso aos 

quartos, ao sanitário e à cozinha, sendo que esta última se articula à área de serviço. O que 

diferencia os tipos são as dimensões dos cômodos e a quantidade de quartos, que vão de 02 

a 04. O acesso à unidade ocorre por um pequeno hall que articula com circulação vertical.  

 

Figura Figura Figura Figura 44444444 - Fotografia e diagramas de análises referentes ao bloco B1 - Várzea. 

 

Fonte: Fotografia: arquivo.arq.br, 2019; Diagramas elaborados pelo autor, 2019. 

 

Por fim, é relevante apresentar o Residencial da PenhaResidencial da PenhaResidencial da PenhaResidencial da Penha (Figura 45) no Rio de Janeiro, cuja 

primeira proposta foi desenvolvida pelos irmãos arquitetos Marcelo, Milton e Maurício 

Roberto, responsáveis pelo escritório MMM Roberto, e foi premiada no V Congresso Pan-
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Americano de Arquitetos em Montevidéu, em 1940 (BONDUKI, 2012). Uma segunda 

proposta foi elaborada pelo setor de engenharia do IAPI, coordenada pelo engenheiro Pedro 

Queima Coelho. Este projeto, segundo Bonduki (2014), aparenta surgir do embate entre uma 

visão mais pragmática dos técnicos do IAPI, e de uma perspectiva de concepção mais utópica 

presente na proposta apresentada pelos irmãos Roberto, “a tensão entre essas duas lógicas, 

presentes na produção do IAPI, foi um dos fatores que enriqueceram a experiência” 

(BONDUKI, 2014, p. 60). O conjunto é compostos por blocos de 03 e 04 pavimentos 

totalizando 1.248 unidades habitacionais, além de equipamentos como centro comunitário, 

creche, áreas comerciais, de lazer e esportivas, dentre outros. Foram apresentados a seguir 

os blocos B01 E B02. 

Figura 45 - Fotografia aérea do Residencial da Penha, SP. 

 

Fonte: BONDUKI, 2014, p. 61. 

 

O bloco B1O bloco B1O bloco B1O bloco B1 (figura 46) se constituiu de um único tipo de apartamento com três quartos, sendo 

acessado diretamente pela sala, que se conecta com a varanda, a cozinha e com a circulação 

que direciona aos quartos e sanitários. O acesso à área de serviços ocorre pela cozinha. O 

acesso para a área coletiva acontece pelo sistema de pequeno hall e escadarias.  
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Figura Figura Figura Figura 46464646    ---- Fotografia e diagramas de análises referentes ao bloco B1 - Penha. 

 

Fonte: Fotografia: BONDUKI, 2014; Diagramas elaborados pelo autor, 2019. 

 

O bloco B2O bloco B2O bloco B2O bloco B2 (figura 47) se assemelha pela quantidade e disposição dos cômodos àqueles do 

bloco tipo B1. O que diferencia basicamente é a circulação dentro da unidade, no acesso ao 

apartamento, e pela circulação coletiva que é constituída por corredor.   

Figura Figura Figura Figura 47474747 - Fotografia e diagramas de análises referentes ao bloco B2 - Penha. 

  

Fonte: Fotografia: BONDUKI, 2014; Diagramas elaborados pelo autor, 2019. 

Mesmo que de forma deliberadamente superficial, as descrições apresentadas dos blocos 

habitacionais que compõem os conjuntos analisados, com o olhar mais atento para as suas 

unidades mínimas, permitiram ofertar uma noção das propostas experienciadas sob o ponto 

de vista da arquitetura pelo IAPI. Em comum, todos os blocos analisados se constituem como 

lâminas, opção que supostamente possibilitou que, em boa parte dos casos, dependendo de 

suas implantações, os apartamentos fossem beneficiados por ventilações cruzadas, como 

pôde ser percebido nos diagramas referentes a cada conjunto. Cabe salientar também o 

equilíbrio propositivo entre as edificações suspensas sobre pilotis e aquelas iniciadas a partir 
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do solo. Também se equipararam as soluções de acesso à unidade habitacional, com 

propostas mais racionais com pequenos “halls”, assim como grandes circulações em 

corredor por andar.  A quantidade de pavimentos que determinam a altura da edificação 

predomina entre 03 e 04 pavimentos, e em todos os casos as áreas de serviços estão inclusas 

dentro do apartamento.  

Sobre os arranjos dos cômodos dos apartamentos, seguem basicamente a mesma lógica, de 

acesso pela sala, a qual se articula com os outros cômodos, onde há, em algumas situações, 

a presença de pequenas circulações, seja articulando ao hall de acesso, seja para ser um 

elemento de ligação com os outros compartimentos.  

A cozinha tem uma posição nuclear, sempre articulada com a área de serviços. Os quartos 

se localizam em posições mais resguardadas e se aproximam, em boa parte dos casos, com 

os sanitários. Outro ponto importante são as variações da quantidade de dormitórios, que 

abarcam de 01 a 04, ponto que reforça a diversidade no exercício arquitetônico empregado 

na época.   

Características que insinuam os trânsitos propositivos ditados pelas tendências da 

modernidade (internacionais e nacionais), admitindo possíveis semelhanças com as 

propostas dos conjuntos alemães entre guerras, como por exemplo daqueles orquestrados 

por May em Frankfurt, assim como podendo insinuar nuances de propostas nacionais, por 

exemplo, da habitação proposta por Lucio Costa para Monlevade, já previamente 

explorados. 

É neste contexto propositivo que posteriormente foi elaborado o CRS (Figura 48). 

Ressaltando que este projeto foi desenvolvido, como previamente descrito, pelo arquiteto 

Hélio Uchôa, que na época era funcionário do IAPI e que também atuou no projeto do 

conjunto paulista Várzea do Carmo. Dado que insere a proposta do conjunto em uma 

atmosfera que conjugava um potencial inventivo com pragmatismo institucional, com a 

intenção de se alcançar a modernidade pretendida pelos agentes responsáveis pelo 

empreendimento. Disposição que apresentou alguns contrastes, sendo o mais significativo a 

postura propositiva de deslocar a lavanderia para área coletiva, entre os pilotis no térreo. 

Outro ponto importante se refere à opção por apenas um tipo de apartamento com 02 

quartos no Conjunto Residencial, opção que de fato foi construída, sendo que o projeto 

inicial previa também apartamentos de 03 quartos), solução essa que era possivelmente a 
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mais convencional na época, e que foi amplamente replicada posteriormente pelas obras do 

instituto.64 

Figura Figura Figura Figura 48484848    ---- Plantas e diagramas de analises referente ao bloco do CRS. 

 

Fonte: elaborado pelo autor, 2019. 

Apropriações ContemporâneasApropriações ContemporâneasApropriações ContemporâneasApropriações Contemporâneas    

Esta subseção se dispôs a apresentar reflexões sobre as apropriações contemporâneas no 

CRS. Para a construção dessas análises, com abordagens qualitativas acordadas com a 

metodologia proposta, partiu-se inicialmente dos usos e adequações espaciais nas unidades 

mínimas do conjunto, depois foram abordadas as transformações nas áreas coletivas. 

Buscou-se questionar se estes espaços representaram imposições do projeto de 

modernidade nos hábitos dos atuais moradores, as reformas por esses realizadas no 

conjunto e as suas motivações.  

 

  

                                                      
64 A ausência de informações a respeito dos locais na época onde os empreendimentos estudados foram 

construídos pelo IAPI, impossibilitou uma análise-síntese sobre possíveis considerações de aspectos 
relacionados aos lugares na produção arquitetônica e urbanística destes conjuntos e posteriormente o 
desenvolvimento de comparações com a proposta soteropolitana. 
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Unidade mínimaUnidade mínimaUnidade mínimaUnidade mínima    

Para a elaboração da análise do apartamento do CRS foram realizadas algumas Fichas por 

Unidade Mínima – FUM (apêndice), apresentadas na introdução. Também se faz necessário 

tomar como ponto de partida o entendimento sobre o termo “apropriações”, fenômeno este 

que se manifesta no “ato de tornar próprio”. (FERREIRA, 2010, p. 57) E sobre os espaços 

habitacionais, estes devem ser compreendidos necessariamente como passíveis de 

apropriações. De forma geral, estas ações podem ser entendidas como os processos que 

envolvem as ações e relações que permitem o sentimento de pertencimento do indivíduo 

com o lugar onde habita, “podendo modificar conforme suas necessidades e anseios, 

exprimindo sua cultura e aspirações futuras, existindo forte troca simbólica entre o morador 

e o plano físico da casa” (PALERMO; MORAIS; COSTA; FELIPE, 2007, p. 03). Partindo destes 

argumentos, os atos subjetivos que envolvem as apropriações manifestam-se fisicamente, 

resultando em habitações singularizadas. E entende-se este lugar do morar personificado 

como um ponto “especifico, concreto, familiar, conhecido: é o ponto das práticas sociais 

específicas, que nos moldaram e nos formaram, e com as quais nossas identidades estão 

estritamente ligadas” (GONÇALVES, 2014, p. 97). Dentre os elementos que permitem 

construir reflexões sobre as apropriações, optou-se aqui por destacar os “usos”, os quais 

podem ser compreendidos como fenômenos ligados a costumes e hábitos (FERREIRA, 2010).  

Por motivo de melhor adequação aos propósitos da pesquisa, se intencionou com a referida 

palavra descrever os atos que envolvem os hábitos de morar. Ações estas que estão em 

permanente tensão com as imposições estáticas que compõe o espaço edificado, que 

engloba os elementos construtivos da habitação. 

Fez-se necessário o desenvolvimento de algumas estratégias para a elaboração das reflexões 

propostas sobre os usos, e consequentemente das apropriações nas unidades mínimas do 

conjunto, principalmente pela complexidade de mensuração sobre as práticas do habitar. 

Exercício difícil pelas limitações para se obter registros das ações dos indivíduos frente a uma 

espacialidade.  Estas questões dialogam com os argumentos de Hall (2005), ao defender que 

a diversidade de noções de espaço e medidas são inerentes à condição humana. 

[...] o sentido de espaço e de distância do ser humano não é estático [...] pelo 
contrário, o ser humano tem noção de distâncias da mesma forma que os outros 
animais. Sua percepção do espaço é dinâmica porque está relacionada à ação – o 
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que pode ser feito num determinado espaço -, mais do que o que é visto pela 
observação passiva [...] O fracasso geral em captar a importância dos numerosos 
elementos que contribuem para a noção de espaço do ser humano pode ser 
recorrente de duas ideias equivocadas: (1) a de que para cada efeito há uma causa 
única e identificável; e (2) a de que a fronteira do ser humano começa e termina 
em sua pele (HALL, 2005, p. 143). 

 

Partindo dos argumentos expostos, verificou-se que as análises de usos das unidades 

mínimas apenas por suas limitações espaciais e arranjos dos mobiliários poderiam fornecer 

contribuições rasas para o debate proposto pela pesquisa. Então a ideia foi desenvolver 

relações entre os conceitos gerais sobre alguns usos que envolvem os hábitos do morar, 

utilizando-se de diagramas (Figura 49), e relacionar estes com os dados empíricos fornecidos 

pelo objeto da pesquisa, no caso as FUMs. 

Figura Figura Figura Figura 49494949 - Diagramas para análise das apropriações e usos da unidade mínima do CRS. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

As primeiras atividades apresentadas foram a do estar e das refeições, que estão 

relacionadas diretamente com o significado de sala, que de acordo com Buarque (2010, p. 

681) é “o compartimento principal duma residência, ou aquele onde se fazem as refeições 

ou se recebem as visitas”. Neste sentido expresso, espera-se que potencialmente este 

espaço abrigue duas vertentes, que foram estrategicamente escolhidas (o “estar” e a 

“refeições”) por sua pertinência para as análises. Ressalta-se que estas atividades, apesar de 

estarem vinculadas a um determinado espaço, não necessariamente ocorrem apenas neste.    

O sentido de    “estar”“estar”“estar”“estar” dialoga com o de lazer, qual significa “tempo disponível; descanso, 

folga” (FERREIRA, 2010, p. 460), com a predisposição para receber convidados, visitar, que 

indica “ir ver (alguém) em casa ou em outro lugar onde esteja, por cortesia, dever, afeição, 

etc.” (FERREIRA, 2010, p. 786). Como representação dessas atividades descritas, e pela sua 

presença em boa parte dos apartamentos visitados, foi utilizado o sofá. Este, para além de 
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sua condição física, assento estofado, com variações de comprimento e encosto, orbita em 

uma variedade de possíveis significados em comunhão com as atividades do “estar”: 

mobiliário voltado para a distração e relaxamento de uso individual ou compartilhado, que 

permite práticas como assistir TV ou jogar games, conversar com familiares, amigos e 

vizinhos, dentre outras atividades.  

Já as atividades relacionadas como “refeições”refeições”refeições”refeições”, pode ser entendida como o “ato de refazer 

as forças, de alimentar-se” (FERREIRA, 2010, p. 649), e foi utilizado como símbolo a mesa de 

jantar. Representação esta que também pode remeter à predisposição dos moradores para 

receber convidados, assim como os hábitos familiares tradicionais em torno dos ritos da 

alimentação. E para além destas atividades, podem ocorrer outras, como o lugar para escrita, 

trabalhos, dentre outras possibilidades.  

Em se tratando do “dormir por indivíduo”dormir por indivíduo”dormir por indivíduo”dormir por indivíduo”, previu-se para este que cada morador tenha à 

disposição um mobiliário para que possa “estar entregue ao sono [...] distrair-se” (FERREIRA, 

2010, p. 265), “diminuir a fadiga a; descansar” (FERREIRA, 2010, p. 658). Atividade vinculada 

ao significado de cama, enquanto o lugar para “dormir ou repousar” (FERREIRA, 2010, p.130), 

por isso a utilização deste mobiliário como síntese representativa.  No entanto, não se deve 

limitar esta ação apenas à cama, abarcando outros que detêm as mesmas funções deste, 

como colchões soltos, beliches, sofás-camas, redes, dentre outros. Equipamentos que 

acabam por determinar, mesmo que de forma imprecisa, a capacidade de indivíduos que 

habitam a moradia analisada. A inexatidão desta aptidão espacial, pode ser conferida pela 

disposição de dormitórios para possíveis pernoites de visitas ou familiares que ali não 

moram, assim como pela possibilidade de alguns dividirem o mesmo móvel.   

A utilização do símbolo de um tanque representa as práticas de “lavar roupas”lavar roupas”lavar roupas”lavar roupas” e outras 

rouparias domésticas que pertencem aos moradores da habitação. Somada a esta, pode 

ocorrer a atividade de sua secagem, a qual só poderá ocorrer de forma efetiva, e sem 

utilização de recursos mecânicos, com a ventilação e insolação. Estas atividades estão 

associadas à área de serviços das moradias, ocorrendo no seu interior ou exterior.  

Sobre o ato de “cozinhar”“cozinhar”“cozinhar”“cozinhar”, entende-se como as práticas recorrentes na cozinha, a qual é a 

“parte da casa onde se preparam os alimentos” (FERREIRA, 2010, p. 206), assim como pode-

se considerar este cômodo de agregação e sociabilidade. Aqui entende-se como a atividade 

do fazer culinário nas suas diversas etapas, que englobam do armazenamento, a 
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manipulação e cozimento de alimentos, até a limpeza dos utensílios domésticos, dentre 

outros. Talvez caiba acrescentar aspectos culturais e tradicionais relevantes para o exercício 

de preparar alimentos, que podem ser determinantes de como foram desenvolvidas as 

atividades pretendidas e que área e equipamentos necessários se adéquam a estas 

singularidades. De forma superficial, cozinhar abarca os ritos em torno do alimento (que 

podem ter contornos tradicionais), com a principal função de nutrir aqueles indivíduos que 

ali habitam.  

“Higienizar“Higienizar“Higienizar“Higienizar----se”,se”,se”,se”, pode ser entendido como a atividade que é relativa “à saúde ou à higiene” 

(FERREIRA, 2010, p. 684). Isto é, pode se esperar deste espaço, a função de livrar-se das 

impurezas do corpo, e a sua ausência ou precariedade pode estar relacionada à propagação 

de doenças, e por este motivo, sob uma visão higienista, justifica-se a sua implantação nas 

habitações. Pode ser lido tanto para profilaxia corporal, como o lugar que possibilita 

relaxamento (seja pelo isolamento, seja pela benéfice da água corrente), assim como pelos 

cuidados estéticos. Em síntese, pode-se entender que a instalação sanitária simboliza o lugar 

da purificação do corpo, que envolve higiene e relaxamento importantes para a condição 

biológica do indivíduo. 

Também podem ocorrer “outros”outros”outros”outros” usos diversos, os quais podem dialogar com aspectos 

peculiares que envolvem os moradores que o ocuparam. Atividades que podem ser 

entendidas como exceções às regras das atividades domésticas mais comuns ocorridas nas 

habitações analisadas. 

Estes significados apresentados (e seus referidos diagramas) foram fundamentais para 

conduzir as análises das unidades mínimas do Conjunto Residencial Salvador. As primeiras 

reflexões foram sobre a sala a sala a sala a sala (Figura 50), que, em algumas das habitações, aparentemente 

foram priorizadas as atividades do estar (D.01)65, como, por exemplo, nas FUM 03 e 11, 

demonstrado pelo protagonismo do uso do sofá no espaço. Pôde-se inferir que, nestes casos, 

as atividades voltadas para o lazer e para a socialização no ambiente doméstico seriam as 

mais importantes para a utilização das salas.   

                                                      
65 Como referência às unidades habitacionais analisadas se adotou a seguinte nomenclatura: D.– corresponde 
ao diagrama referente as análises de apropriações por cômodo; FUM – corresponde as fichas por unidades 
analisadas, anexas no apêndice. 
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Figura Figura Figura Figura 50505050 - Fotografia e diagramas referentes à sala da unidade mínima do CRS. 

 

Fonte: Registrado e elaborado pelo autor, 2019. 

 

Por outro lado, em algumas outras habitações é mais evidente as refeições (D.02), como foi 

percebido, por exemplo, nas FUM 02 e 08, nas quais a mesa de jantar demonstrou ser o 

principal mobiliário da sala, e onde o sofá está ausente. Pode-se divagar que a decisão 

daqueles moradores, ao optarem pelo protagonismo em torno das alimentações, poderia 

significar especificidades com contornos culturais e tradicionais nas suas práticas em torno 

das refeições.  

O equilíbrio entre duas atividades, “estar” e “refeições” (D. 03), como visto, por exemplo, 

nas FUM  01 e 12, são os arranjos que mais se aproximam com o ideário propositivo 

moderno, por atenderem às atividades para as quais aquele ambiente possivelmente foi 

pensado, mesmo com uma diversidade de “layouts”.  

Ainda neste cômodo, pôde ser verificada sua “versatilidade”, como é o caso do somatório do 

estar com o jantar acrescido com o uso de dormitório (D. 04), como foi aferido nas FUM 06, 

09 e 13. Em alguns casos, as salas mudam de funções conforme o turno, na medida em que 

passam por transformações ocasionadas pela disposição de colchões à noite, dando caráter 

de dormitório ao espaço. Em outros períodos, os colchões permanecem embaixo das camas 

nos quartos. Esta solução permite tecer relações, com a proposta do Corbusier e Jeanneret 
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(1929, apud AYMONINO, 1973), que indagaram a condição pouco vantajosa da sala com 

apenas função “diurna”, sugerindo que a cama dos pais e a cozinha da unidade mínima, 

poderiam ocorrer nesse ambiente com o apoio de painéis deslizantes. Mas também expõe, 

com essa prática, os esforços em atender ao maior número de moradores, extrapolando a 

capacidade que (possivelmente) estava previsto para este cômodo.  

Há outras situações em que os usos do referido cômodo vão além das funções do que se 

esperaria deste espaço (D. 05). Casos como da FUM 05, que dispôs um lavatório de 

cabeleireiro, para desenvolvimento de atividades profissionais. 

Essa diversidade de apropriações na sala resulta em sistemas de circulações singulares em 

cada habitação. Situação que de alguma forma contrasta com os parâmetros sobre percursos 

internos na habitação mínima moderna (CORBUSIER e JEANNERET, 1929 apud AYMONINO 

1973), os quais determinam que as funções regulares da vida doméstica poderiam ser 

desenvolvidas em espaços concebidos com precisão. São intenções que remetem às 

convicções de arquitetos modernos que, ao estabelecer padrões, pretendiam promover 

modos de viver padronizados para os futuros moradores. A cozinhaA cozinhaA cozinhaA cozinha (Figura 51) está situada 

em uma área nuclear da habitação, dialogando com as diretrizes da habitação mínima 

moderna, que a considerava como o núcleo essencial, com a função de laboratório culinário 

(KOPP, 1990).  Entregue originalmente apenas com o balcão com pia, embora um dos 

moradores tenha informado que, naquela época, os apartamentos estavam equipados com 

um fogão moderno “a lenha”. Isto não foi confirmado por outros moradores ou documentos, 

requerendo uma maior investigação sobre a informação obtida.  
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Figura Figura Figura Figura 51515151 - Fotografia e diagramas referentes à cozinha da unidade mínima do CRS. 

 
Fonte: Registrado e elaborado pelo autor, 2019. 

 

Nos apartamentos analisados, foi constatado que este cômodo em alguns casos, 

permaneceu com seus aspectos arquitetônicos originais (D.01), mas também há exemplares 

que passaram por reformas e apresentam características de cozinha americana (D.02), isto 

é, com um balcão separando a cozinha da sala, tornando estes espaços mais integrados. 

Alguns diferentes arranjos são percebidos no referido espaço, seja pela disposição dos 

equipamentos básicos da cozinha (geladeira e fogão), a usos “extraordinários” como no caso 

do FUM 12 que preferiu colocar a máquina de lavar na cozinha (D.03) e geladeira na sala.  

Considerando que os parâmetros modernos (sobretudos os alemães) apontavam que a 

cozinha deveria ter dimensões e equipamentos padronizados para o desenvolvimento das 

atividades domésticas, a serem previamente estudados para uma maior racionalização dos 

gestos e consequentemente demandarem menor circulação neste ambiente. Pode-se dizer, 

então, que este ideal não foi alcançado, principalmente devido às dimensões do referido 

cômodo que impossibilitaram a utilização de mobiliários padrões para cozinha 

comercializados em lojas mais populares, como foi reclamado por alguns moradores. 

Sobre os quartos os quartos os quartos os quartos (Figura 52), aqui foram analisados baseados na quantidade de “dormitórios 

por indivíduo” dialogando com os diagramas propostos. Basicamente estes cômodos se 

enquadram nas seguintes formas de organização: apenas como dormitórios, com mobiliários 
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que orbitam em torno dessas atividades (D.01); do somatório deste com outras atividades 

(D.02); e por último, com outros usos excluindo a função do dormir (D.03).  

Figura Figura Figura Figura 52525252 - Fotografia e diagramas referentes aos quartos da unidade mínima do CRS. 

 

Fonte: Registrado e elaborado pelo autor, 2019. 

 

O primeiro caso se destaca pela diversidade de arranjos que permitiram a disposição dos 

dormitórios, que atende desde 01 único indivíduo como no caso do apartamento FUM 08, 

ao total de 10 moradores (sendo 09 dispostos nos quartos e 01 na sala) como foi percebido 

na FUM 13. É neste elemento que percebemos o embate entre o que se esperaria do limite 

de moradores, definido pela capacidade da proposta original do espaço, com a diversidade 

de membros e necessidades dos familiares que ali ocorreram. O que inicialmente foi pensado 

como o ponto pautado apenas no conforto para as atividades de relaxamento e sono para 

uma determinada família “ideal”, pode também ser um espaço para o acolhimento de um 

número impreciso de agregados e familiares que necessitam de abrigo. Em alguns outros 

casos foram percebidas outras atividades nestes cômodos que complementam ou divergem 

dos usos ali previstos, por exemplo, de áreas para estudos como uma prática mais privativa 

que este espaço pode proporcionar, ou como atelier de costura, e em caso ainda mais 

extremo, a coexistência entre o dormitório com o depósito de botijões de gás.  

Pode-se traçar um paralelo entre a relação entre dormitório por indivíduo com a 

consideração de Aymonino (1973) sobre a cama enquanto unidade de medida. Conforme 
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argumentado pelo referido autor, o mobiliário somado aos serviços comunitários seriam 

referências para proposta arquitetônica da habitação mínima, e denotaria o “valor” à 

proposta.  Isto é, o sucesso do projeto estaria em torno da quantidade de camas previamente 

planejadas, que seria um instrumento de controle racional daquela população de moradores. 

No caso do objeto analisado, a própria diversidade poderia colocar em xeque o êxito dos 

pressupostos modernos aferidos, como demonstrado pelo esforço, em alguns casos, para 

que este espaço se adéque às necessidades daqueles que o ocupam.   

O sanitárioO sanitárioO sanitárioO sanitário (Figura 53) está disposto no centro da habitação e foi entregue com 

equipamentos sanitários básicos (lavatório, vaso sanitário e ducha), que possivelmente 

dialogam com o propósito moderno de prezar pela eficiência e funcionalidade no referido 

ambiente. As configurações que foram percebidas nos apartamentos visitados podem ser 

englobadas nas seguintes lógicas, como demonstrado nos diagramas: Os que permanecem 

com as características originais (D.01), como, por exemplo, o FUM 02 e o 09; e os que foram 

modificados para acrescentar a este espaço o uso de lavanderia com emprego de máquinas 

de lavar, sendo esta a situação mais recorrente nas unidades visitadas, como os verificados 

nas FUM 01, 05 e 08 (D.02).  

Figura Figura Figura Figura 53535353 - Fotografia e diagramas referentes ao sanitário da unidade mínima do CRS. 

 
Fonte: Registrado e elaborado pelo autor, 2019. 

 

Sobre os sanitários que atualmente ainda permanecem com aspectos originais, pode-se 

pressupor que resultam tanto de uma dimensão econômica, onde os moradores não tiveram 
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condições para arcar com reformas, quanto que este espaço atende aos usos a ele 

determinado. Sobre aqueles que passaram por transformações, em sua maioria, isto está 

relacionado diretamente à carência de uma área para serviços no apartamento. Com a 

implantação da lavanderia coletiva, e seu posterior fracasso, foi comum a postura dos 

moradores em adaptar o sanitário para acrescer esse uso. Para a secagem das rouparias, nos 

casos analisados, os moradores implantaram varais apoiados nos peitoris das janelas dos 

quartos, que acabam por impactar nas fachadas dos blocos (figura 54). 

Figura Figura Figura Figura 54545454 - Fotografia de fachadas do CRS. 

 
Fonte: Registrado pelo autor, 2019. 

 

Partindo das FUM, a salasalasalasala e os quartosquartosquartosquartos foram os que obtiveram o maior grau de satisfação. 

Aparentemente, a sala atende aos propósitos daquilo que se espera do referido espaço, seja 

por permitir as funções básicas que abarcam aspectos como relaxar e encontros com amigos 

e familiares, seja por sua versatilidade que permite adequá-los às necessidades dos 

ocupantes, apesar de sua enxuta área útil. Os quartos, que têm como propósito o repouso e 

as atividades mais privativas, mostraram-se satisfatórios para os moradores entrevistados. 

Supõe-se que isso se deve às várias possibilidades de arranjos de mobiliários (camas, 

colchões, beliches, dentre outros), assim como comportar outras atividades. Os cômodos 

que apresentaram o maior grau de descontentamento foram a cozinha e o sanitário, 

relembrando que estes também foram os espaços mais transformados nas unidades 

analisadas. As reclamações se vinculam às suas exíguas dimensões, que dificultam as funções 

a elas destinadas, e no caso específico da cozinha devido à restrição para uso de mobiliários 

ao gosto do morador. Importante apontar que houve uma vinculação entre aqueles cômodos 
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apontados como menos satisfatórios, com as transformações espaciais nas unidades 

habitacionais analisadas nas FUMs (Figura 55).  

Figura Figura Figura Figura 55555555 - Planta com indicação do elemento estático mais modificado na unidade habitacional do CRS. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

Área ColetivaÁrea ColetivaÁrea ColetivaÁrea Coletiva    

A partir desse ponto, foram analisadas algumas transformações ocorridas nas áreas coletivas 

do conjunto, mudanças que refletem as tentativas de adequar estes espaços às necessidades 

dos moradores. Optou-se por apresentar as intervenções e suas possíveis motivações que 

alteraram alguns elementos formais da proposta original do conjunto. Como estratégia, 

continuou-se a narrativa partindo da escala e áreas mais próximas da unidade habitacional, 

sendo progressivamente ampliando até uma aproximação urbana.  

Sobre a lavanderia coletivalavanderia coletivalavanderia coletivalavanderia coletiva, sabe-se que inicialmente se caracterizava por um espaço 

conformado por uma parede côncava somada aos painéis de madeira, com a função de 

resguardar os tanques de lavar roupa, como já explorado previamente. Composição que 

aparentemente permitia que os desenvolvimentos das atividades domésticas neste espaço 

ocorressem com alguma privacidade. Pela não absorção, pelos moradores do conjunto, da 
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função a ele reservado, motivados por diversas questões que permeiam desde a questões 

culturais, assim com a inadequação do espaço (como, por exemplo, a ausência de local para 

estender roupas), as atividades passaram a ser realizadas nas próprias unidades 

habitacionais. A lavanderia então passou a ter função de depósito voltado para cada bloco 

primário, mudando suas características físicas com o fechamento da face aberta, (que 

continham os painéis de madeira) com uma parede, e a retirada dos tanques (Figura 56).  

 
Figura Figura Figura Figura 56565656    ---- Fotografias da parte interna da antiga área da lavanderia, e do seu fechamento visto 

externamente. 

 
Fonte: Registrado pelo autor, 2019. 

 

Por consequência, o referido espaço foi subutilizado, e ampliou-se os esforços para adaptar 

a unidade habitacional para atender a função de lavanderia, principalmente nos sanitários 

como anteriormente sinalizado. Situação que evidencia questionamentos sobre a adesão do 

referido equipamento aos paradigmas da modernidade, que pregavam a importância dos 

sistemas coletivos voltados para as tarefas domésticas como ferramenta de socialização 

daquelas que viriam ser famílias modernas. E pode externar traços simbólicos refletidos pela 

atual forma da lavanderia, onde o espaço aberto, dotado inicialmente de certa fluidez e 

liberdade de acesso, somado com atividade que poderia propiciar encontros entre os 

moradores, transformou-se em um espaço confinado, com sua potencialidade restrita. 
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Poder-se-ia fazer uma leitura que, neste caso, partindo da tensão entre a relação do coletivo 

e o privado, este último foi triunfante. 

Cada bloco primário, que desde a proposta original já se caracterizava pela sua autonomia 

de acesso, passou por transformações no sistema de pilotis, as quais foram coordenadas e 

construídas pelo condomínio do conjunto, com a anuência dos moradores segundo relato 

do atual síndico. Esta postura acabou por resultar na reafirmação da independência do bloco 

“parcial” (aquele relacionado apenas ao bloco primário) em relação ao “total” (a edificação 

em lâmina gerada pelo somatório do bloco primário). 

Todos os fechamentos dos pilotis seguiram como padrão os seguintes aspectos: a parte 

inferior da intervenção foi feita com alvenaria revestida com diferentes alturas e na parte 

superior foi implantada gradil metálico, com portão de acesso do mesmo material, com o 

intuito de resguardar o bloco primário. Isso resultou em um “hall” de acesso, comum nos 

condomínios residenciais posteriormente construídos em Salvador. A parcial visibilidade 

permitiu testemunhar fragmentos da solução original dos pilotis, e do volume que protege a 

escada, e da lavanderia (Figura 57).  

Figura Figura Figura Figura 57575757 - Fechamento da área dos pilotis. 

 
Fonte: Registrado pelo autor, 2019. 

 

Essa modificação restringiu a livre circulação “corbusiana” sob o bloco construído e sua 

relação de permeabilidade na área coletiva do conjunto.  O que, de alguma maneira, 

disciplinou como os indivíduos ali deveriam circular, sob o filtro dos halls gradeados que 

possibilitou o controle dos que podem ou não acessar a circulação vertical, ou onde 
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atravessar os blocos através dos corredores “frestas” resultantes desses fechamentos. O 

discurso de modernidade pretendida pela aposta de elevar a edificação, e tornar seu térreo 

o mais livre possível, foi rompido pela possível necessidade de singularização de cada bloco 

primário, tornando-o mais facilmente reconhecível frente à homogeneidade da proposta 

inicial. As cores dos blocos na atualidade (azul, verde, amarelo, rosa e vermelho), também 

evidenciam essa necessidade de se exaltar as diferenças, tornando mais facilitada as suas 

identificações pelos tons empregados. Solução diferente daquela única cor branca presente 

nas fachadas originalmente, que em consonância com que foi exposto por Kopp (1990) ao 

se referir sobre que a monotonia dos conjuntos alemãs, poderiam ser lidos como uma 

expressão de paridade para aqueles que ali iriam habitar, “todos têm os mesmos direitos e 

essa igualdade exprime-se visualmente pela uniformidade e a repetição” (p. 51). Atualmente 

o Residencial Salvador se configura como um conjunto fechado, limitado parte por um muro 

e parte pela comunidade da Divinéia (Figura 58). Sobre esta, apesar de receber esta 

denominação recentemente, sabe-se que a mesma partiu de um núcleo mais antigo 

coexistindo com a ocupação da Rocinha66. Nesta mesma época ocorreu o preenchimento da 

área remanescente do conjunto pela referida ocupação, o tornando uma “parede limite” 

entre essas duas realidades. Em paralelo a essa temporalidade, conforme relatado por Luís 

Carvalho (2018), a criminalidade se especializou e fincou raízes na localidade, e como 

consequência, “essa realidade obrigou os moradores do Conjunto Residencial Salvador no 

início dos anos 1980, e após 40 anos de moradia, a se enclausurarem atrás de muros sobre 

a constante ameaça de assaltos e furtos de veículos” (p. 64). 

                                                      
66 As primeiras habitações de autoconstruções desta região, foram construídas por volta de 1935, 

aparentemente motivadas pela implantação de uma triparia na parte mais baixa próxima ao terreno, nas 
proximidades da Avenida San Martin (CARVALHO, 2018). O período de maior massificação nas comunidades na 
cidade de Salvador, ocorreu entre as décadas de 1980 e 1990, fato que não se diferiu com a Divinéia. 
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Figura Figura Figura Figura 58585858    ---- Ilustração com conformação do CRS na atualidade. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 
 

O referido muro foi construído a partir da iniciativa do condomínio. Sobre a decisão na época, 

década de 1990, pareceu não ser consenso entre moradores, conforme relato do síndico 

Walter Cabral (OLIVEIRA, 2020): “os moradores disseram que a gente queria fazer um 

presídio construindo o muro. Tinha um pasto e algumas pessoas criavam animais ali. Hoje 

ninguém reclama mais”. Postura adversa aos princípios modernos, segundo os quais as 

edificações deveriam estar desobstruídas de elementos como muros tradicionais, que 

constituiriam obstáculos para vigilância e circulação livre pela cidade (CORBUSIER E 

JEANNERET, 1929 apud AYMONINO 1973). De alguma forma esse muro pode representar a 

força do conjunto frente a um crescimento desordenado da cidade ao seu redor, e com este 

argumento tornaria inevitável a implantação de muros para preservação do espaço coletivo 

(Figura 59). 
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Figura Figura Figura Figura 59595959    ---- Fotografias aéreas do CRS. 

 
Fonte: FMLF, 2019; GOOGLE MAPS, 2020. 

 

A condição de conjunto fechado para cidade, possivelmente pelas motivações expostas, 

resguardou o generoso espaço interno. Cabe pontuar que, de forma análoga, esta solução 

passou a estar presente nos condomínios residenciais, sobretudo os voltados para classe 

média fechados na cidade de Salvador (Figura 60). A área coletiva passou a ser reconhecida 

como lugar seguro para as práticas de lazer dos moradores, de acordo com alguns relatos 

verificados nas FUM.   

Figura Figura Figura Figura 60606060 - Fotografia da área externa do CRS. 

 
Fonte: Registrado pelo autor, 2020. 

 

Práticas estas que, entre outras, englobam lugar de encontro entre os moradores e 

brincadeiras infantis (Figura 61), práticas esportivas – campo de futebol, na área dos fundos 

do conjunto e em uma improvisada quadra poliesportiva construída pelo condomínio entre 

os blocos, assim como também a construção do espaço de eventos gerais no conjunto, onde 
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ocorrem as festas e comemorações promovidas pelos que habitam no residencial, espaço de 

encontro e conversa entre moradores nas áreas mais arborizadas (Figura 61 - 62). Os fundos 

do conjunto se caracterizam como uma área pouco utilizada, para além do campo de futebol. 

Neste espaço que há uma estação elevatória protegida por uma edificação e uma 

considerável área limítrofe à comunidade da Divinéia. Foi percebido o recorrente uso do 

espaço como estacionamento de caminhões. 

Figura Figura Figura Figura 61616161    ---- Fotografia da área coletiva do CRS. 

 
Fonte: Registrada pelo autor, 2019. 

 

A área coletiva foi apontada como o espaço mais valorado pelos moradores, justificando em 

muitos casos a permanência no local. Situação que aparentemente foi reforçada com o 

fechamento do conjunto e do térreo dos blocos, o que oferece a sensação de segurança e 

permite as práticas de convivência coletiva “sob controle” e vigilância. 

Figura Figura Figura Figura 62626262    - Fotografia da quadra poliesportiva e do espaço para eventos do CRS. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 
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No geral, é comum os discursos dos moradores que estão muito satisfeitos e que não 

cogitam mudar de moradia. E a motivação, pelos relatos, seria a qualidade do espaço coletivo 

que, de alguma forma, tem um peso maior que, por exemplo, as áreas restritas da unidade 

habitacional. Conclui-se que o grau de satisfação destes moradores, mesmo quando é 

concentrada na avaliação do apartamento, não é desvinculado aos seus sentimentos em 

relação ao conjunto como o todo.  

Com o intuito de concluir esta seção, cabe aqui reforçar que as reflexões apresentadas 

demonstraram o diálogo entre o Conjunto Residencial Salvador com os diferentes debates 

sobre a habitação mínima internacional e nacional, com diversas gradações de 

impregnações. Intenções que foram demonstradas desde o princípio com as ações que 

envolveram a escolha do sítio, perpassando pelos fatores e agentes responsáveis pelo 

projeto arquitetônico e sua materialização, até as análises contemporâneas que ofertam 

leituras sobre as absorções e retrações daqueles ideais referentes à habitação mínima 

moderna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nestas considerações finais pretende-se apresentar reflexões apoiadas nas categorias da[s] 

modernidade[s] mostradas previamente na seção I, de forma sintética e não conclusiva, e 

em concordância com os objetivos pretendidos por esta dissertação. Tais objetivos estavam 

relacionados com o entendimento do CRS, e suas relações com debates sobre habitação 

mínima. As ponderações foram iniciadas com as tramas que envolveram a escolha do terreno 

para implantação do conjunto, logo em seguida abordaram os agentes responsáveis, os 

aspectos arquitetônicos, incluindo comparações com os outros conjuntos habitacionais 

produzidos pelo IAPI, e por fim apresentaram algumas observações sobre as apropriações 

contemporâneas.  

Dos fatores que envolveram a definição do sítio para implantação do conjunto, pode-se 

inferir que naquela época a administração pública era pouco intervencionista na questão 

urbana. Entretanto, aconteceu em Salvador um aumento demográfico em curto período, 

que colaborou com a escassez de habitação e fomentou as ocupações ocorridas entre 1946 

e 1950, a partir dos movimentos populares organizados. Esses dados podem ser 

interpretados como uma demanda habitacional municipal, que tenderia por sua natureza a 

se expandir até o bairro do Retiro na cidade de Salvador. Nesse sentido, essas demandas por 

projetos de conjuntos habitacionais, sob essas condições, dialogariam com os pressupostos 

do espírito do lugar. Partindo desses aspectos, pode-se considerar que houve concessões em 

diálogo com a dimensão cultural para escolha do local.  

Sob outro ângulo, houve o envolvimento do EPUCS, com apoio do então governador 

Mangabeira na escolha do terreno, partindo de uma proposta de concentração na cidade de 

habitações operárias, que remete a parâmetros urbanos modernos. A partir dessa premissa, 

poder-se-ia relacionar a escolha do terreno a supostas diretrizes da modernidade ilustrada, 

determinadas por orientações objetivas com tendências universais que dialogam com o 

espírito do tempo. Argumentos reforçados pelo fato do local na época ser periférico, 

praticamente desprovido de urbanização e apenas com a promessa de industrialização. O 

que pode levar a crer que a modernização pretendida seria resultado de um “misto de 
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pragmatismo e de ideias deslocadas – de fora para dentro – nas práticas do ordenamento 

urbano” (SAMPAIO, 2015, p. 139), e se valeria por um progresso tecnológico exocêntrico.  

Sobre os agentes responsáveis pela materialização do CRS, circunscritos nas circunstâncias 

apresentadas, cabe aqui trazer algumas reflexões geradas pelas possíveis disputas das 

formas de pensar a modernidade e a modernização carioca (Hélio Uchôa) e baiana (EPUCS), 

e como essas se comunicavam com a lógica da racionalização pretendida para realização do 

CRS. Percebeu-se a necessidade de aprofundar a pesquisa sobre a produção soteropolitana 

de Sergio Pedreira Cerqueira, o qual poderia ter contribuído com elementos construtivos e 

formais de seu repertório nas possíveis adequações do projeto do CRS, já que o engenheiro 

foi apresentado como um dos articuladores entre a esfera nacional e a local do IAPI. Essa 

possível contribuição local, somada ao movimento favorável do Estado – representado pelo 

seu governo – e a atuação do EPUCS, permitiram vislumbrar uma aproximação do projeto do 

CRS com as conjecturas da modernidade apropriada, no sentido do aproveitamento de 

técnicas externas adaptando-as às situações locais. 

E sobre Hélio Uchôa, como um representante da Escola Carioca da arquitetura moderna, 

supõe-se que o arquiteto incorporou a discussão teórica sobre a modernidade e sobre a 

identidade nacional debatida pela ENBA. Caberia questionar se o arquiteto teria levado em 

consideração as peculiaridades soteropolitanas no exercício propositivo do CRS. Em caso de 

ter desconsiderado, a realização desse conjunto habitacional apontaria para uma experiência 

exocêntrica, referenciada por outro estado brasileiro, no caso o Rio de Janeiro. 

No que concerne os aspectos arquitetônicos do CRS, percebeu-se que a unidade mínima, foi 

resultante das tentativas de forjar uma nova cultura do habitar em solo soteropolitano. Visto 

que, para além do diálogo com aspectos arquitetônicos e teóricos internacionais e nacionais 

que comungavam com esse objetivo, conforme apresentado previamente, o CRS foi 

produzido por agentes que se alinhavam por almejarem uma sociedade moderna partindo 

da arquitetura. Tais argumentos podem ser reforçados pelo pioneirismo do Conjunto na 

cidade, em que a experiência projetual do residencial poderia ser lida como uma pretensa 

oportunidade de materializar, com a arquitetura, um vetor de transformação dos hábitos de 

morar soteropolitanos. Estes teriam como objetivo que os indivíduos que ali habitassem 

(associados do Instituto), contribuíssem com uma nova ordem social moderna baiana. Sob 

essa abordagem, permitiu-se estabelecer relações com as exigências normativas da 
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dimensão civilizatória, em diálogo também com aqueles conceitos de ruptura com os 

precedentes e tradições pretendidos pela modernidade. Sendo assim, a proposta do CRS 

aparentemente não considerou as práticas do habitar preexistentes na região em que foi 

construído.   

A concepção do CRS, que nos aspectos espaciais pode se aproximar mais dos debates 

internacionais e nacionais do que locais, aponta diálogo arquitetônico com o espírito da 

época, como pôde ser verificado por sua configuração de blocos em lâminas sobre pilotis, 

que se distanciaria dos pressupostos de uma modernidade apropriada. Os materiais e as 

técnicas empregados foram outros elementos que reforçaram o status do Conjunto com a 

disposição de ser vetor da modernização exocêntrico para o município. Elementos que 

podem remeter a um repertório exógeno por não refletir aspectos tecnológicos locais, 

presentes nas poucas construções próximas resultantes de técnicas construtivas 

tradicionais. O uso do concreto armado, por exemplo, apesar de ser um material bastante 

difundido em Salvador na época, mesmo que empregado com técnicas construtivas não 

muito avançadas, era um material escasso na cidade no período da construção do conjunto. 

Dados que podem corroborar a ideia de que os impulsos de progresso tecnológico ali 

empregados estariam em diálogo com outras localidades. Argumentos que demonstram que 

o projeto e a construção do CRS resultaram das múltiplas reverberações advindas da 

dimensão civilizatória. Por outro lado, foram também empregados alguns elementos que 

podem aludir sensibilidade com o lugar, como, por exemplo, o telhado de uma única água, e 

uso de esquadrias e treliças de madeira, que dialogariam com arquitetura habitacional mais 

tradicional brasileira e soteropolitana, sobretudo aquelas construídas no centro da cidade.   

Os argumentos apresentados e suas possíveis relações com os debates da habitação mínima 

moderna, sejam eles de origem europeia, latino-americana, nacional ou ainda 

soteropolitano, não se restringiram apenas ao apartamento, mas afetaram também o espaço 

coletivo. E sobre esta condição, em que a escala urbana estaria alinhada com a escala da 

habitação, pode-se aludir ao que foi teorizado por Aymonino (1974), para quem as soluções 

arquitetônicas sobre o mínimo deveriam ser resultantes de questões biológicas (de ordem 

mais individual) e sociológicas (que teria maior inclinação para o coletivo). 

Sobre a produção de outros conjuntos pelo IAPI, que precedeu a construção do CRS no Brasil, 

percebeu-se uma diversidade propositiva, especialmente no que se refere aos 
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agenciamentos dos espaços domésticos das unidades mínimas. Essa situação fragilizaria o 

argumento de que houve uma solução tipológica predominante, resultante unicamente de 

uma racionalidade exocêntrica. Pode-se pressupor que as propostas analisadas não foram 

concebidas unicamente pela limitação dos custos, ou em profundas investigações 

ergonômicas relacionadas com o modelo teórico da habitação mínima alemã, algo que 

resultaria em uma restrita diversidade. E mesmo que a análise realizada nesta dissertação, 

por seu caráter panorâmico, não alcance o entendimento de elementos em sintonia com as 

dimensões culturais, e consequentemente endocêntricas das obras investigadas, 

provavelmente essas estiveram presentes e podem ter contribuído com a variedade 

tipológica, conforme foi evidenciado pelos diagramas analíticos. Restou aqui questionar, 

ciente de que os elementos pesquisados não ofertaram respostas, o que poderia ser 

entendido como parâmetros sobre o nível de necessidades dos futuros moradores que 

impulsionaram as propostas analisadas. E de forma mais ampliada, qual(is) seria(m) o(s) 

mínimo(s) nível(eis) de vida determinante(s) para a concepção dos conjuntos do IAPI, 

incluindo aí a proposta soteropolitana? 

Quanto às apropriações contemporâneas, de acordo com as análises apresentadas das 

unidades habitacionais investigadas do Conjunto, algumas funções previstas para aqueles 

espaços condicionaram os hábitos daqueles que atualmente os ocupam. Nesses casos, pode-

se entender que o êxito de alguns elementos do projeto original pode ter catalisado, desde 

as primeiras ocupações, uma nova lógica do habitar que ainda repercute na atualidade. Esses 

casos podem ser observados naqueles espaços nos quais não houve necessidades de 

significativas adequações e que apresentaram indicações positivas de satisfação dos 

moradores, como foram evidenciados em alguns cômodos das unidades e nas áreas coletivas 

do CRS. Por outro viés, perceberam-se mudanças de usos e transformações, seja na unidade 

habitacional ou nas áreas coletivas, para suprir as necessidades dos moradores atuais, 

expressando nessas ações aspectos mais culturais e econômicos. Alterações que também 

fortaleceram as personalizações mais privativas em detrimento das coletivas, como, por 

exemplo, nos fechamentos de alguns espaços em comum situados nos térreos dos blocos ou 

nas pinturas com cores diferenciadas de cada edificação. Os tempos expressos pelas 

apropriações não se desviam daquele do espírito do tempo que pairava na época da 

concepção e obra do CRS, mas o sobrepõe com outras expressões endocêntricas na 
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atualidade, como nas transformações ocorridas tanto nos núcleos das habitações, quanto 

nas áreas coletivas. Dentre essas, as que melhor exemplificam foram as mudanças 

relacionadas com as lavanderias coletivas e com o muro que resguarda o conjunto.  

À luz dessas análises, pode-se apontar como singular a proposta do conjunto assim como a 

racionalidade normativa ali empregada. Argumento em consonância com as reflexões feitas 

por Liernur (2008), que apontou como ineficiente pautar as reflexões arquitetônicas 

pressupondo a existência de uma única modernidade, e estabelecendo-a como canônica e 

monolítica.  

O entendimento da condição de peculiaridade do CRS é de alguma maneira reiterada pela 

[im]pertinência das categorias das modernidades, sobretudo aquelas relacionadas com a 

dialética centro x margem. Isso permitiu fazer leituras mais complexas das relações de 

equivalências e rupturas do Conjunto em relação às diversas modernidades nacionais e 

internacionais, em acordo com o que foi teorizado por Gorelik (2005). Assim como 

evidenciou-se a ausência de homogeneidade daquelas que seriam as modernidades 

ilustradas originárias, conforme argumentara Fernández Cox (1991) ao revisitar o termo 

“modernidade apropriada”. Esta pesquisa, por exemplo, revelou a existência de divergências 

sobre o mínimo no CIAM II, assim como a heterogeneidade de soluções de habitações de 

baixo custo apresentadas ao longo desta dissertação.  

As complexidades foram expostas nas constantes tensões entre as posturas endocêntricas e 

exocêntricas, naqueles processos que envolveram desde as etapas iniciais até as 

apropriações contemporâneas do CRS. Análises essas que relativizaram a noção simplista de 

influência enquanto fenômeno maniqueísta, ou unidirecional. Esses paradoxos estão 

presentes até nas análises das relações dos moradores com o Conjunto na atualidade, como, 

por exemplo, no modo com que eles se relacionam com as compactas áreas que compõem 

as unidades mínimas, que mesmo dificultando uma maior liberdade de usos, e com isto 

colocando em questão sua condição de habitabilidade, foram bem quistos por aqueles que 

os ocupam por associar o enxuto apartamento a uma extensa área coletiva. E diante dessas 

questões apresentadas, faz-se necessário ressaltar a importância do conjunto para a cidade 

e para a história da arquitetura moderna soteropolitana e brasileira, como uma 

representação de uma singular modernidade advinda de diversas bases sobre “uma nova 

cultura de habitação”, nas suas diversas escalas. O CRS é uma proposta exemplar por 
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materializar o circuito de reflexões e práxis referentes ao problema da habitação naquele 

período, que foram deturpados nas propostas dos conjuntos habitacionais de interesse 

social construídos posteriormente.   

Para finalizar, cabe aqui fazer uma alusão à comparação apresentada por Walter Gropius 

(1929, apud AYMONINO, 1973), em que a habitação mínima, por sua eficiência, aproximar-

se-ia mais de uma refinada maleta de viagem bem compartimentada, do que de um baú de 

viagens, que de alguma forma remeteria a uma imprevisibilidade funcional. No caso do CRS, 

a própria estatiticidade da sua unidade mínima “maleta” em alguns momentos foi 

relativizada, pelos impulsos coletivos e individuais daqueles que se apropriaram das unidades 

mínimas e do conjunto e fizeram dali os seus lares, os seus “baús”.  
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APÊNDICES - ANEXOS 

 

 



apêndice A
Fichas por Unidade Mínima - FUM



FICHA POR UNIDADE MÍNIMA - 01

Morador 01
Idade: 80 anos
Quant. de moradores: 03 (O próprio, filho e esposa)
Tempo de moradia na unidade: 48 anos 

Apartamento 5108 / Bloco 05

Grau de satisfação

Àreas em comum

Unidade mínima

Layout e modificações 

Espaço coletivo do conjunto
Transformações do conjunto 
(fechamento dos pilotis e muro em torno do conjunto)

Com o apartamento
Quantidade de ambientes
Com o tamanho da sala
Com o tamanho da cozinha
Com o tamanho do sanitário
Com os tamanhos dos quartos
Onde desenvolve a função da área de serviço: Na cozinha, no banheiro (onde tem máquina de lavar)
e as vezes paga para lavar roupas fora do apartamento.

LEGENDA

muito insatisfeito
insatisfeito
indiferente
satisfeito
muito satisfeito
NSO

*depois da reforma

*depois da reforma

01- Qual a lembrança de como 
era a habitação antes de morar
no Conjunto?

Gosta porque acha tranquilo.

02- O que mais diferencia do 
antigo habitar com o atual?

03 - O que acha de morar no
Conjunto?

MORAR no MÍNIMO

parede existente
parede nova (reforma)
demolido
mobiliário diversificado

Morava no bairro Cidade Nova, em uma 
casa de 03 quartos, com quintal, com a 
mãe e dois irmãos. Tem contato até dias 
atuais com o bairro.

Não lembra de haver tanta diferença, 
tanto o antigo como atual são tranqüilos, 
a esposa reclama do apartamento, mas 
como ele não permanece muito, não tem 
o que reclamar, mas atualmente, por 
estar aposentando, tem ficado mais em 
casa.



Morador 02
Idade: 53 anos
Quant. de moradores: 08 
Tempo de moradia na unidade: 14 anos 

Apartamento 5402 / Bloco 05

Grau de satisfação

Àreas em comum

Unidade mínima

Layout e modificações 

Espaço coletivo do conjunto
Transformações do conjunto 
(fechamento dos pilotis e muro em torno do conjunto)

Com o apartamento
Quantidade de ambientes
Com o tamanho da sala
Com o tamanho da cozinha
Com o tamanho do sanitário
Com os tamanhos dos quartos
Onde desenvolve a função da área de serviço: Máquina de lavar no banheiro, e coloca as roupas 
secar na janela do quarto.

LEGENDA

muito insatisfeito
insatisfeito
indiferente
satisfeito
muito satisfeito
NSO

01- Qual a lembrança de como 
era a habitação antes de morar
no Conjunto?

Espaços das casa, sentiu muita falta
de ter espaço para se locomover.

O espaço coletivo permite ter mais
contato com os vizinhos e familiares.

02- O que mais diferencia do 
antigo habitar com o atual?

03 - O que acha de morar no
Conjunto?

FICHA POR UNIDADE MÍNIMA - 02

MORAR no MÍNIMO

parede existente
parede nova (reforma)
demolido
mobiliário diversificado

Morava em uma casa enorme em Irecê,
com o marido e as filhas, mudou por
causa das filhas que começaram a  
estudar em Salvador.



Morador 03
Idade: 74 anos
Quant. de moradores: 04 
Tempo de moradia na unidade: 50 anos 

Apartamento 4212 / Bloco 04

Grau de satisfação

Àreas em comum

Unidade mínima

Layout e modificações 

Espaço coletivo do conjunto
Transformações do conjunto 
(fechamento dos pilotis e muro em torno do conjunto)

Com o apartamento
Quantidade de ambientes
Com o tamanho da sala
Com o tamanho da cozinha
Com o tamanho do sanitário
Com os tamanhos dos quartos
Onde desenvolve a função da área de serviço: Máquina de lavar no banheiro, e coloca as roupas 
secar na janela do quarto.

LEGENDA

muito insatisfeito
insatisfeito
indiferente
satisfeito
muito satisfeito
NSO

01- Qual a lembrança de como 
era a habitação antes de morar
no Conjunto?
Morava no bairro Roma, e não tem 
lembranças.

Por não lembrar, não é capaz.

Gosta muito, principalmente pela 
praça «de festa» (como se refere
ao espaço de eventos construído
no conjunto).

02- O que mais diferencia do 
antigo habitar com o atual?

03 - O que acha de morar no
Conjunto?

FICHA POR UNIDADE MÍNIMA - 03

MORAR no MÍNIMO

parede existente
parede nova (reforma)
demolido
mobiliário diversificado



Morador 04
Idade: 39 anos
Quant. de moradores: 03 
Tempo de moradia na unidade: 17 anos 

Apartamento 4313 / Bloco 04

Grau de satisfação

Àreas em comum

Unidade mínima

Layout e modificações 

Espaço coletivo do conjunto
Transformações do conjunto 
(fechamento dos pilotis e muro em torno do conjunto)

Com o apartamento
Quantidade de ambientes
Com o tamanho da sala
Com o tamanho da cozinha
Com o tamanho do sanitário
Com os tamanhos dos quartos
Onde desenvolve a função da área de serviço: Máquina de lavar no banheiro, e coloca as roupas 
secar na janela do quarto.

LEGENDA

muito insatisfeito
insatisfeito
indiferente
satisfeito
muito satisfeito
NSO

01- Qual a lembrança de como 
era a habitação antes de morar
no Conjunto?

Gosta da tranquilidade.

02- O que mais diferencia do 
antigo habitar com o atual?

03 - O que acha de morar no
Conjunto?

parede existente
parede nova (reforma)
demolido
mobiliário diversificado

FICHA POR UNIDADE MÍNIMA - 04

MORAR no MÍNIMO

Morou no bairro Cidade Nova, em uma
casa de 3 quartos, sala e cozinha, com
área no fundo, com a mãe e dois irmãos.

A diferença é a área em comum que é
ótima e segura, pode descarregar  
compras qualquer hora, bom para as 
crianças brincarem, no apartamento
antigo não tinha esta área.



Morador 05
Idade: n/ revelou
Quant. de moradores: 07 
Tempo de moradia na unidade: 19 anos 

Apartamento 4309 / Bloco 04

Grau de satisfação

Àreas em comum

Unidade mínima

Layout e modificações 

Espaço coletivo do conjunto
Transformações do conjunto 
(fechamento dos pilotis e muro em torno do conjunto)

Com o apartamento
Quantidade de ambientes
Com o tamanho da sala
Com o tamanho da cozinha
Com o tamanho do sanitário
Com os tamanhos dos quartos
Onde desenvolve a função da área de serviço: Máquina de lavar no banheiro, e coloca as roupas 
secar na janela do quarto.

LEGENDA

muito insatisfeito
insatisfeito
indiferente
satisfeito
muito satisfeito
NSO

01- Qual a lembrança de como 
era a habitação antes de morar
no Conjunto?
Morou anteriormente em uma casa
com os Pais, era muita gente. Prefere
o estilo apartamento.

O tamanho da casa era enorme, prefere
apartamento por se sentir mais segura.

Adora o conjunto, não quer se mudar
de forma alguma, e o que mais gosta
é a área coletiva.

02- O que mais diferencia do 
antigo habitar com o atual?

03 - O que acha de morar no
Conjunto?

FICHA POR UNIDADE MÍNIMA - 05

MORAR no MÍNIMO

parede existente
parede nova (reforma)
demolido
mobiliário diversificado



Morador 06
Idade: 52 anos
Quant. de moradores: 06 
Tempo de moradia na unidade: 52 anos 

Apartamento 4313 / Bloco 04

Grau de satisfação

Àreas em comum

Unidade mínima

Layout e modificações 

Espaço coletivo do conjunto
Transformações do conjunto 
(fechamento dos pilotis e muro em torno do conjunto)

Com o apartamento
Quantidade de ambientes
Com o tamanho da sala
Com o tamanho da cozinha
Com o tamanho do sanitário
Com os tamanhos dos quartos
Onde desenvolve a função da área de serviço: Máquina de lavar no banheiro, e coloca as roupas 
secar na janela do quarto.

LEGENDA

muito insatisfeito
insatisfeito
indiferente
satisfeito
muito satisfeito
NSO

01- Qual a lembrança de como 
era a habitação antes de morar
no Conjunto?
Sempre morou no conjunto.

02- O que mais diferencia do 
antigo habitar com o atual?

03 - O que acha de morar no
Conjunto?

FICHA POR UNIDADE MÍNIMA - 06

MORAR no MÍNIMO

parede existente
parede nova (reforma)
demolido
mobiliário diversificado

Acha maravilhoso, tem tudo que 
precisa, gosta do apartamento, dos
serviços próximos, vizinhos e amigos,
aponta apenas como problema o acesso
a transportes públicos.



Morador 07
Idade: 59 anos
Quant. de moradores: 02 
Tempo de moradia na unidade: 59 anos 

Apartamento 5110 / Bloco 05

Grau de satisfação

Àreas em comum

Unidade mínima

Layout e modificações 

Espaço coletivo do conjunto
Transformações do conjunto 
(fechamento dos pilotis e muro em torno do conjunto)

Com o apartamento
Quantidade de ambientes
Com o tamanho da sala
Com o tamanho da cozinha
Com o tamanho do sanitário
Com os tamanhos dos quartos
Onde desenvolve a função da área de serviço: Máquina de lavar no banheiro, e coloca as roupas 
secar na janela do quarto.

LEGENDA

muito insatisfeito
insatisfeito
indiferente
satisfeito
muito satisfeito
NSO

01- Qual a lembrança de como 
era a habitação antes de morar
no Conjunto?
Sempre morou no conjunto.

Acha a morada boa, e observa que em
Salvador poucos conjuntos tem uma
área como essa, que só de olhar pela
Janela, dá uma paz. Acha a localização 
do Conjunto ótima.

02- O que mais diferencia do 
antigo habitar com o atual?

03 - O que acha de morar no
Conjunto?

FICHA POR UNIDADE MÍNIMA - 07

MORAR no MÍNIMO

parede existente
parede nova (reforma)
demolido
mobiliário diversificado



Morador 08
Idade: 59 anos
Quant. de moradores: 01 
Tempo de moradia na unidade: 10 anos 

Apartamento 4402 / Bloco 04

Grau de satisfação

Àreas em comum

Unidade mínima

Layout e modificações 

Espaço coletivo do conjunto
Transformações do conjunto 
(fechamento dos pilotis e muro em torno do conjunto)

Com o apartamento
Quantidade de ambientes
Com o tamanho da sala
Com o tamanho da cozinha
Com o tamanho do sanitário
Com os tamanhos dos quartos
Onde desenvolve a função da área de serviço: Máquina de lavar no banheiro, e coloca as roupas 
secar na janela do quarto.

LEGENDA

muito insatisfeito
insatisfeito
indiferente
satisfeito
muito satisfeito
NSO

01- Qual a lembrança de como 
era a habitação antes de morar
no Conjunto?
Antes morava próximo a avenida 
paralela e tinha tudo por perto, em 
um apartamento térreo, por causa do
trânsito mudou.

Que o antigo era térreo com área de
serviço e cozinha maior, porém não 
tinha área verde.

De tarde sai para conversar, encontra
as pessoas, aponta que o espaço 
coletivo do conjunto é um lugar que 
as pessoas se comunicam.

02- O que mais diferencia do 
antigo habitar com o atual?

03 - O que acha de morar no
Conjunto?

FICHA POR UNIDADE MÍNIMA - 08

MORAR no MÍNIMO

parede existente
parede nova (reforma)
demolido
mobiliário diversificado



Morador 09
Idade: 22 anos
Quant. de moradores: 07 
Tempo de moradia na unidade: 22 anos 

Apartamento 3111 / Bloco 03

Grau de satisfação

Àreas em comum

Unidade mínima

Layout e modificações 

Espaço coletivo do conjunto
Transformações do conjunto 
(fechamento dos pilotis e muro em torno do conjunto)

Com o apartamento
Quantidade de ambientes
Com o tamanho da sala
Com o tamanho da cozinha
Com o tamanho do sanitário
Com os tamanhos dos quartos
Onde desenvolve a função da área de serviço: adaptou a circulação para a função de área de serviços
e coloca as roupas secar na janela do quarto.

LEGENDA

muito insatisfeito
insatisfeito
indiferente
satisfeito
muito satisfeito
NSO

01- Qual a lembrança de como 
era a habitação antes de morar
no Conjunto?
Sempre morou no conjunto.

Gosta muito porque tem uma área
coletiva ampla, que poucos condomínios
tem. Apresenta como queixa o tamanho
do apartamento.

02- O que mais diferencia do 
antigo habitar com o atual?

03 - O que acha de morar no
Conjunto?

FICHA POR UNIDADE MÍNIMA - 09

MORAR no MÍNIMO

parede existente
parede nova (reforma)
demolido
mobiliário diversificado



Morador 10
Idade: 80 anos
Quant. de moradores: 03 
Tempo de moradia na unidade: 48 anos 

Apartamento 5108 / Bloco 05

Grau de satisfação

Àreas em comum

Unidade mínima

Layout e modificações 

Espaço coletivo do conjunto
Transformações do conjunto 
(fechamento dos pilotis e muro em torno do conjunto)

Com o apartamento
Quantidade de ambientes
Com o tamanho da sala
Com o tamanho da cozinha
Com o tamanho do sanitário
Com os tamanhos dos quartos
Onde desenvolve a função da área de serviço: Máquina de lavar no banheiro ,e coloca as roupas 
secar na janela do quarto.

LEGENDA

muito insatisfeito
insatisfeito
indiferente
satisfeito
muito satisfeito
NSO

01- Qual a lembrança de como 
era a habitação antes de morar
no Conjunto?
Sempre morou no conjunto.

Gosta muito porque tem uma área
coletiva ampla, que poucos condomínios
tem. Apresenta como queixa o tamanho
do apartamento.

02- O que mais diferencia do 
antigo habitar com o atual?

03 - O que acha de morar no
Conjunto?

FICHA POR UNIDADE MÍNIMA - 10

MORAR no MÍNIMO

parede existente
parede nova (reforma)
demolido
mobiliário diversificado



Morador 11
Idade: 59 anos
Quant. de moradores: já morou no máximo 03. 
Tempo de moradia na unidade: 30 anos 

Apartamento 2302 / Bloco 02

Grau de satisfação

Àreas em comum

Unidade mínima

Layout e modificações 

Espaço coletivo do conjunto
Transformações do conjunto 
(fechamento dos pilotis e muro em torno do conjunto)

Com o apartamento
Quantidade de ambientes
Com o tamanho da sala
Com o tamanho da cozinha
Com o tamanho do sanitário
Com os tamanhos dos quartos
Onde desenvolve a função da área de serviço: Máquina de lavar no banheiro ,e coloca as roupas 
secar na janela do quarto.

LEGENDA

muito insatisfeito
insatisfeito
indiferente
satisfeito
muito satisfeito
NSO

01- Qual a lembrança de como 
era a habitação antes de morar
no Conjunto?
Morava em uma casa no Rio Vermelho,
tinha laje com cobertura, perto da praia.

Apesar de parecer o carandirú (presidio)
e das barracas que estão limítrofes ao 
conjunto ser um problema, ele não
mudaria de apartamento. 

Acha tudo muito diferente, não
conseguiu construir paralelos.

02- O que mais diferencia do 
antigo habitar com o atual?

03 - O que acha de morar no
Conjunto?

FICHA POR UNIDADE MÍNIMA - 11

MORAR no MÍNIMO

parede existente
parede nova (reforma)
demolido
mobiliário diversificado



Morador 12
Idade: 90 anos
Quant. de moradores: 03. 
Tempo de moradia na unidade: 60 anos (desde que inaugurou o conjunto) 

Apartamento 4112 / Bloco 04

Grau de satisfação

Àreas em comum

Unidade mínima

Layout e modificações 

Espaço coletivo do conjunto
Transformações do conjunto 
(fechamento dos pilotis e muro em torno do conjunto)

Com o apartamento
Quantidade de ambientes
Com o tamanho da sala
Com o tamanho da cozinha
Com o tamanho do sanitário
Com os tamanhos dos quartos
Onde desenvolve a função da área de serviço: Máquina de lavar na cozinha ,e coloca as roupas 
secar na janela do quarto.

LEGENDA

muito insatisfeito
insatisfeito
indiferente
satisfeito
muito satisfeito
NSO

01- Qual a lembrança de como 
era a habitação antes de morar
no Conjunto?
Morava em pequenos hotéis, ficando
no entre 2 a 3 anos no centro da cidade,
antes de mudar para o conjunto. Ainda
tem contato forte com o centro da 
cidade. 

É muito tranquilo, tem segurança. É uma
maravilha, um sossego.

Antes era um luxo, o centro da cidade
era uma localização luxuosa.

02- O que mais diferencia do 
antigo habitar com o atual?

03 - O que acha de morar no
Conjunto?

FICHA POR UNIDADE MÍNIMA - 12

MORAR no MÍNIMO

parede existente
parede nova (reforma)
demolido
mobiliário diversificado



Morador 13
Idade: 51 anos
Quant. de moradores: máximo 10 moradores. 
Tempo de moradia na unidade: 34 anos

Apartamento 3206 / Bloco 03

Grau de satisfação

Àreas em comum

Unidade mínima

Layout e modificações 

Espaço coletivo do conjunto
Transformações do conjunto 
(fechamento dos pilotis e muro em torno do conjunto)

Com o apartamento
Quantidade de ambientes
Com o tamanho da sala
Com o tamanho da cozinha
Com o tamanho do sanitário
Com os tamanhos dos quartos
Onde desenvolve a função da área de serviço: Máquina de lavar na cozinha ,e coloca as roupas 
secar na janela do quarto.

LEGENDA

muito insatisfeito
insatisfeito
indiferente
satisfeito
muito satisfeito
NSO

01- Qual a lembrança de como 
era a habitação antes de morar
no Conjunto?
Morou em um casa grande, com a 
família que é grande na Ribeira, depois
morou em um apartamento com o pai.

Esta satisfeita, compara o conjunto
com uma pequena cidade, conhece todo
mundo. As relações de solidariedade com
os vizinhos torna o lugar mais especial.

Gosta de morar com muita gente, o fato
de morar sozinha mudou muitas coisas.

02- O que mais diferencia do 
antigo habitar com o atual?

03 - O que acha de morar no
Conjunto?

FICHA POR UNIDADE MÍNIMA - 13

MORAR no MÍNIMO

parede existente
parede nova (reforma)
demolido
mobiliário diversificado



UNIDADES MÍNIMAS

Morador 14

Morador 16 Morador 17

Morador 15

MORAR no MÍNIMO

parede existente
parede nova (reforma)
demolido
mobiliário diversificado



apêndice B
Documentos para Estudo do Objeto



1  
  

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA -  FACULDADE DE ARQUITETURA  
Mestrado – Programa de Pós-Graduação de Arquitetura e Urbanismo – PPGAU / UFBA 

Título da dissertação – Morar no Mínimo – Leituras socioespaciais de unidades mínimas do 
Conjunto Habitacional Salvador – IAPI. 

Mestrando – Joaquim da Silva Nunes Junior. 

  

NOME:  _____________________________________________________________________________   

CONTATO: ___________________________________________________________ (telefone ou email)  

IDADE: ______________           SEXO: (  ) FEMININO  (  ) MASCULINO  

NATURALIDADE: _____________ ESCOLARIDADE: _______________ PROFISSÃO: _____________  

LOCAL DE TRABALHO: (  ) CASA  (  ) EXTERNO (  ) OUTROS_________________________________ 

CONFIGURAÇÃO DOS MORADORES: ____________________________________________________  

QUANTIDADE DE MORADORES: ________________________________________________________  

QUANTO TEMPO DE MORADIA: ________________________________________________________  

TIPO DE MORADIA: (  ) CASA PRÓPRIA  (  ) ALUGUEL  (  ) OUTRO:____________________________  

QUAL SEU GRAU DE SATISFAÇÃO COM O ESPAÇO COMUM? (Tamanho, atividades, equipamentos...)  

( ) Muito Insatisfeito      ( ) Insatisfeito     ( ) Indiferente      ( ) Satisfeito    ( ) Muito Satisfeito       ( ) NSO  

VOCÊ UTILIZA O ESPAÇO COMUM?  (  ) SIM  (  ) NÃO   COMO VOCÊ O UTILIZA?  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

QUAL SEU GRAU DE SATISFAÇÃO COM AS TRANSFORMAÇÕES DA CIRCULAÇÃO DO PRÉDIO  

(*antes era pilotis)?  ( ) Sim  ( ) Não      POR QUE?  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________  

  

 

2. PERGUNTAR JUNTO - DINÂMICA DA PLANTA BAIXA   

  
Você está satisfeito com o seu apartamento?  

(  ) muito insatisfeito  (  ) insatisfeito  (  ) Indiferente  

  

Você está satisfeito com a quantidade de ambientes?  

(  ) satisfeito  (  ) muito satisfeito  ( ) NSO 

(  ) muito insatisfeito  (  ) insatisfeito (  ) Indiferente Você está 
satisfeito com o tamanho da sala?  

(  ) satisfeito  (  ) muito satisfeito  ( ) NSO 

(  ) muito insatisfeito  (  ) insatisfeito (  ) Indiferente Você está 
satisfeito com o tamanho da cozinha?  

(  ) satisfeito  (  ) muito satisfeito  ( ) NSO 

(  ) muito insatisfeito  (  ) insatisfeito (  ) Indiferente Você está 
satisfeito com o tamanho do banheiro?  

(  ) satisfeito  (  ) muito satisfeito  ( ) NSO 



2  
  

(  ) muito insatisfeito  (  ) insatisfeito (  ) Indiferente Você está 
satisfeito com o tamanho dos quartos?  

(  ) satisfeito  (  ) muito satisfeito  ( ) NSO 

(  ) muito insatisfeito  (  ) insatisfeito  (  ) Indiferente  

Você está satisfeito com a ventilação do apartamento  

(  ) satisfeito  (  ) muito satisfeito  ( ) NSO 

(  ) muito insatisfeito  (  ) insatisfeito  (  ) Indiferente  (  ) satisfeito  
(  ) muito satisfeito  ( ) NSO 

Você está satisfeito com a iluminação natural do apartamento?  

(  ) muito insatisfeito  (  ) insatisfeito (  ) Indiferente (  ) satisfeito Você está 
satisfeito com a aparência do seu apartamento?  

(  ) muito satisfeito  ( ) NSO 

(  ) muito insatisfeito  (  ) insatisfeito (  ) Indiferente (  ) satisfeito Você está 
satisfeito com a qualidade da construção?  

(  ) muito satisfeito  ( ) NSO 

(  ) muito insatisfeito  (  ) insatisfeito  (  ) Indiferente  (  ) satisfeito  (  ) muito satisfeito  ( ) NSO 
  
    
3. AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO  

01 Qual a lembrança de como era a habitação antes de morar no conjunto Salvador? 

 

 

 

 

 

 

 

 

02. O que mais diferencia do antigo habitar com o do novo? 

 

 

 

 

 

 

 

03. O que acha de morar no Conjunto Salvador?  





 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO 

 
 
 

A U T O R I Z A Ç Ã O  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eu (nome do(a) entrevistado(a))................................................................................................... 

..................................................................................................., abaixo assinado(a), autorizo  
Joaquim da Silva Nunes Junior, estudante do mestrado do Programa de Pós Graduação da 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo / UFBA, a utilizar as informações por mim prestadas, 
assim como imagens a partir de fotografias, para a elaboração de seu Trabalho de dissertação, 
que tem como título Morar no Mínimo – Leituras socioespaciais de unidades mínimas do 
Conjunto Habitacional Salvador – IAPI, qual está sendo orientado pela Prof.ª Dr.ª  Ana 
Carolina Bierrenbach. 
 

Salvador, .......... de .................................... de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura do entrevistado 

 



apêndice C
Infográfico e Fotografias do CRS
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Bloco primário
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1 Sala                   10,16m²
2 Cozinha              2,74m²
3 Circulação          1,85m²
4 Sanitário             2,24m²
5 Quarto maior    9,60m²
6 Quarto menor   7,50m²
7 Lavanderia

      Área útil        34,09m²

2Q

infogrÁfico

 conjunto residencial salvador

MORAR no MÍNIMO

Projeto: Hélio Lage Uchôa
Data: inaugurado em 1952

Localização: Rua Conde do Porto Alegre 
                      Bairro do IAPI - Salvador

Área do conjunto: 32.732,00 m²
Quantidade de unidades: 264

obs.: nos apartamentos
dispostos nas extremidades
não há shaft.
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MORAR no MÍNIMO

Fonte: acervo do morador do CRS 



MORAR no MÍNIMO

Fonte: registros do autor 



MORAR no MÍNIMO

Fonte: registros do autor 



MORAR no MÍNIMO

Fonte: registros do autor 



anexo 
Documentos



MORAR no MÍNIMO

Fonte: INSS - Bahia



MORAR no MÍNIMO
R E F L E X Õ E S  S O B R E  O
CONJUNTO RESIDENCIAL SALVADOR - IAPI
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