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Modernismo Europeu 
 

Com a criação do CIAM em 1928, na Europa, um grupo de 30 

arquitetos, cristaliza as idéias e os princípios da arquitetura 
moderna, deixando claro suas posturas quanto ao planejamento 

urbano, quais sejam: 

 

A urbanização não pode ser resultado de especulações, deve 
adotar uma política fundiária metódica, com uma abordagem 

funcional de planejamento, a separação de espaços para 

pedestres e para o trânsito, e a construção de edifícios em altura 

e sobre pilotis de forma a liberar o solo, direito de todos; 
 

 Quanto à unidade especulou-se a “moradia mínima” com uma 

abordagem racionalista e funcionalista, integrando ainda os 

métodos industrializados de construção, com emprego de 
elementos padronizados e pré-fabricados, com objetivo de 

alcançar maior qualidade, com redução de espaços e custos, 

maximizando a luz e a insolação direta. 



Edifício Bergpolder – Willem van Tijen (1894 – 1974), Brinkman & Van 

de Vlugt. Roterdã, Paises Baixos; 1934. (p. 64 – 65) 

Considerado precursor dos blocos horizontalizados e altos, construído 

nos Países Baixos onde as construções para os trabalhadores eram 

de casas em fitas ou em blocos baixos.  



Possui forma linear simples com 
orientação norte-sul, e sacadas nas 
duas fachadas para facilitar a 
incidência da luz solar. O acesso à 
galeria esta a leste, com escadas 
em ambas extremidades bem 
como sacadas continuas nas 

maiores fachadas, sendo as do 
lado oeste, privativas e protegidas 
por toldos. Possui 8 apartamentos 
por andar, todos iguais, totalizando 
72 unidades habitacionais, com 
áreas de circulação interna e 
serviços reduzida, áreas sociais 
amplas e depósitos. 

Sua aparência leve devido à opção construtiva, uma malha estrutural 
independente em aço e continua ao redor de todo o bloco. Com nove 
pavimentos, modulação de 6,2 m, a largura do apartamento, e 
contraventamento escondido nas paredes internas. As paredes externas, 
parte da trama estrutural, são em painéis de aço escovado, propiciando 
isolamento térmico.  





Edifícios Highpoint I e II – Berthold Lubetkin, 1901 – 90. Londres, Reino 
Unido; 1935. (p. 68 – 71) 

Mesmo não seguindo a risca os “cinco pontos para uma nova 
arquitetura” de Le Corbusier, já que nem todos os edifícios estão 
implantados com a orientação norte-sul ele trás em sua concepção os 
pilotis, a planta livre, as longas janelas em fita e os terraços. Implantado 
em local privilegiado possuía apartamento para os empregados no 
térreo, salão de chá e quadras de tênis em uma área de parque. 



A planta em formato de 

cruz é parte de um 

planejamento racional, 
para ampliar a 

privacidade entre vizinhos. 

Com 8 apartamentos por 

pavimento, quatro em 
cada núcleo de 

circulação, em sua maioria 

com paredes externas em 

três lados, permitindo uma 
boa exposição solar, 

ventilação cruzada e com 
belas visuais da paisagem.  

Os cruzamentos foram minunciosamente projetados possuindo 

balcões abertos, shafts para os lavabos e monta cargas. 

Apartamentos de luxo, com grandes áreas e duas tipologias, de 

dois quartos com 70 m² e três quartos com 110 m², com um 
vestíbulo entre os dormitórios, separando-os das salas de 

estar/jantar.  





O Highpoint II segue as diretrizes do I, porém mais convencional e 

com apartamentos maiores, de quatro quartos, com seis andares de 

apartamento duplex, sendo quatro por pavimento e um 

apartamento de cobertura de planta única, conta ainda no térreo 

com garagens, apartamento de porteiro e de empregados.  



Possui planta racional e 
rigorosamente simétrica. 
No nível inferior conta 
com balcões 

espaçosos, saguões de 
entrada com 
elevadores que se 
abrem diretamente 
para os vestíbulos, no 
andar privativo há dois 
banheiros, nos 
apartamentos do 
centro, que são 

maiores, as escadas 
internas são curvas e a 
sala de estar possui pé 
direito duplo. Os 
elevadores de serviço se 
abrem diretamente 
para as escadas e têm 
acessos diferenciados. 



O Modernismo Pós-Guerra 

Após a Guerra as idéias propagadas pelo Modernismo 

tomam força por algumas razões bastante plausíveis, entre 

elas destacamos a necessidade urgente de reconstruir 
cidades, bairros, oferecendo um número significativo de 

novas moradias com infraestrutura de escolas, creches, 

hospitais, em curto prazo. Soma-se neste cenário a crescente 

falta de pessoas para os trabalhos domésticos, o que exigia 
obras de urbanização e arquitetônicas de execução rápida, 

o mais racional possível. No caso das habitações tornava-se 

imprescindível que as instalações elétricas e hidro-sanitárias 

obedecessem a projetos eficientes, com áreas de cozinha e 
banheiros reduzidas ao mínimo necessário facilitando as 

atividades domésticas tanto de cozinhar como de lavar 



Unidade de Habitação – Le Corbusier, 1887 - 1965. Marselha, França; 
1952. (p. 82 – 85) 

Esta unidade é a 

primeira de uma série, 
trata-se de um bloco 

de 18 pavimentos 

com 337 

apartamentos de 23 
tipologias diferentes 

Resultado de uma pesquisa de mais de vinte anos do arquiteto, 
(como: Dom-ino de 1915 e Citrohan de 1921; na área do 

planejamento citamos a Cidade Contemporânea para Três Milhões 
de Habitantes de 1922 e Cidade Radiosa de 1935)  



São equipamentos de uso comum lavanderias 
(com máquinas elétricas), creche, jardim de 

infância, restaurante e um hotel para hóspedes 

com 18 apartamentos, há ainda lojas, uma 

enfermaria, uma farmácia e um bar no interior do 

bloco.  

O terraço conta 

com pista de 

corrida, academia 

ao ar livre, parque 
infantil e piscina 

para crianças 

com tratamento 

paisagístico 
minucioso 

privilegiando as 

belas vistas. As 

unidades 
posteriores não 

obtiveram mais o 

mesmo sucesso. 



 O arquiteto adotou 

um sistema 

extremamente 

engenhoso com 

exíguos espaços de 

circulação e 

corredores de acesso 

a cada três níveis, 
sendo eles nos 

pavimentos 2, 5, 7, 8, 

10, 13 e 16. Com 

massa compacta de 
concreto aparente e 

terraço com 

tratamento 

paisagístico, criando 
uma nova versão de 

espaço urbano a 

“Cidade Jardim 

Vertical”. 



Com o apartamento padrão de dois dormitórios, interconectado em 

pares ao redor do corredor de acesso central, reduziu radicalmente as 
áreas intimas liberando ao máximo as áreas sociais de convívio familiar 

em planta livre, e com pé direito duplo, unidades bastante generosas 

com 98 m², mas apenas 3,66 m de largura, que atravessam todo o 

bloco e com balcões em ambos os lados.  



Com insolação direta na maioria dos apartamentos, controlada 

por brises de manhã e a tarde, incluem ainda apartamentos com 

mais de dois dormitórios, apartamentos com apenas um 

dormitório e quitinetes, as únicas que não possuem sala com pé 
direito duplo, as unidades de um quarto e as quitinetes estão 

voltadas para apenas um lado do edifício, em geral sul ou oeste.  







Conjunto Residencial Pedregulho 

Affonso Eduardo Reidy, 1909 - 1964 

Rio de Janeiro, Brasil; 1950 – 1952  

(p. 86 – 87) 



O Residencial Pedregulho, 

foi um projeto premiado 
em 1953 na Bienal 

Internacional de São 

Paulo, conferido pelo júri 

presidido por um dos mais 
influentes historiadores e 

críticos Sigfried Giedion, 

buscava ser um modelo 

desta nova arquitetura. 
Com quatro blocos 

residenciais, uma escola, 

um parque infantil, um 

clube esportivo, lojas e 

uma lavanderia 

totalmente equipadas, 

tudo envolvido por um 

parque com jardins 

projetados por Roberto 

Burle Marx 



O destaque do conjunto é 
conferido pelo bloco residencial 

maior, assentado no alto do 

terreno ao longo de 260 m, com 

sete pavimentos elevados sobre 
pilotis com forma sinuosa, que vai 

se curvando para se adaptar as 

mudanças de nível de um terreno 

extremamente íngreme.  
 

Todos os acessos são feitos por 

escadas, não há elevadores, as 

entradas ocorrem no térreo e no 
4º pavimento, onde duas 

passarelas conectam a parte mais 
alta do pavimento térreo a colina.  



.  
O quarto pavimento é parcialmente 
aberto e nele encontra-se um 

parque infantil, escritórios da 
administração municipal e um jardim 
de infância com salas para 
professores. Nos níveis inferiores estão 
os apartamentos pequenos de um 
dormitório e nos quatro superiores os 
duplex, geralmente de dois quartos 

As áreas sob o edifício do térreo e 
quarto pavimento são locais 
sombreados e de circulação de ar, 

muito agradáveis e importantes em 
nosso clima tropical. Os corredores 
são fechados com elementos 
vazados cerâmicos propiciando 
sombra e ventilação 



Todos os cômodos dos 
apartamentos possuem aberturas 
para o exterior de forma a permitir 

ventilação cruzada. As unidades 
organizadas em pares são divididas 
por uma parede perpendicular 
alternada por pilares estruturais, 
que por sua vez seguem a curva 
em planta e são fechados em 
paredes oblíquas ou armários 
embutidos. 



 Torre no Hansaviertel – Van den Broek en Bakema 1898 – 1976. 

Berlim, Alemanha; 1960. (p. 108 – 109) 

Edifício parte da Exibição Internacional de Edificações de Berlim 

de 1957, onde foram apresentadas mais de 3000 tipologias de 
moradia. Com 15 pavimentos e planta de implantação 

praticamente quadrada de 20 m x 24 m, devido à diversidade das 

plantas dos apartamentos possui elevações bastante distintas. 

 



Das 73 unidades habitacionais 48 são de apartamentos de 2 quartos, 
que possuem 6 m de largura por 20 m de cumprimento, área de 

aproximadamente 85 m², estando orientados no sentido leste/oeste.  

Uma evolução da Unidade de habitação de Le Corbusier apresenta 

apartamentos duplex interconectados, com orientação alternada a 
cada par, estando a sala de estar e cozinha de um lado e os quartos 

do outro.  



Entre os pares, em cada 
metade dos 

apartamentos duplex 

aparecem as quitinetes 

somando 24 unidades de 
33 m², estando em 

apenas um dos lados do 

edifício possuem 

quarto/sala e banheiro. 
Com elevadores e 

escadas centralizados, 

em 6 patamares e 

corredor de acesso 
norte/sul. Na extremidade 

norte possui um solário 

com pé direito duplo e 

nos pavimentos inferiores 
um apartamento para o 

zelador e depósitos. No 

terraço há um parque 

para as crianças. 



As Alternativas 
 

As décadas de 1960 e 1970 foram marcadas por extrema 

especulação, com releituras do modernismo que ia perdendo 

alguns de seus paradigmas em virtude de um novo contexto 
social e econômico. Neste momento a máxima foi de que as 

cidades deveriam ser dinâmicas, buscando referências 

históricas, onde as plantas seriam uma tapeçaria de elementos 

anteriores e os novos propostos, entrelaçados em uma 
constante troca.  



Torre Blues Point – Harry Seidler and Associates. Sydney, Austrália; 

1961. (p. 128 – 129)  



A torre tem sido alvo de muitas críticas, pois ocupa um dos sítios mais 

belos do mundo no extremo da península McMahon e com vistas para 
todo o porto de Sydney, uma reserva ecológica que permanece 

pouco ocupada e preservada com rochedos que descem até o mar. 



Construída com estrutura de 
concreto é uma torre de 25 
pavimentos, com planta 
praticamente quadrada 
possui 7 apartamentos por 
laje, sendo 4 de dois quartos, 
1 de um quarto e duas 

quitinetes, corredor 
concêntrico no qual se dispõe 
a circulação vertical. Todos os 
banheiros estão afastados da 
fachada e possuem 
ventilação mecânica. O 
último pavimento, apresenta-
se como uma caixa fechada 
e nela estão contidas a 
lavanderia e a área de 
serviço. As salas são bem 
envidraçadas, na sala de 
jantar há uma balaustrada 

externa. 



Edifício Northwest Site 4 em Twin Parks – Prentice & Ohlhausen. Nova 

York, Nova York, Estados Unidos; 1970. (p. 136 – 137) 

Um dos edifícios de um empreendimento denominado New York 
Urban Corporation, possui 19 andares e esta localizado em um 

bairro pobre e super populoso, o Bronx, possui uma proposta 

pragmática planta em U definindo um novo espaço público.  

Implantado no topo de 
uma colina rochosa, 

eleva-se sobre pilotis, em 

uma planta retangular, 

proporcionando a 
fluidez do pedestre 

através dos blocos. Sua 

fachada possui apenas 

dois tamanhos básicos 
de janelas, combinadas 

em diferentes arranjos, 

formam um conjunto 

austero e honesto.  



No centro da planta dois elevadores e uma escada principal levam 

ao corredor central, que se desenvolve em seu sentido 

longitudinalmente a cada três pavimentos e parcialmente em outros.  

Os apartamentos de lay-out simples ou duplex abrange distintas 

tipologias que vão desde quitinetes até apartamentos de 5 

dormitórios, os banheiros e escadas privativas estão voltados para 
este espaço central, liberando as salas de estar para as fachadas.   





Habitação Social - Rocinha – Luiz Carlos Toledo; Verônica 
Natividade e Petar Vrcibradic. 2005 – 2007. 

Este projeto nasce da necessidade emergente de reurbanização de 

áreas marginalizadas e degradadas fazendo surgir espaços de 
moradia somados a espaços livres e públicos de forma a garantir a 

permanência das pessoas em seus habitats de origem. 



Alguns parâmetros foram definidos como norteadores do 

projeto dos quais destacamos três: 

 

Os espaços construídos de uso público devem ser amplificados 
de forma a possibilitar as necessidades de circulação, de 

encontros e de trocas, assim elevadores, escadas, corredores e 

pilotis ganham novas funções ao se tornarem espaços públicos 

somando-se às praças e às ruas. 
 

 Reconhecer a diversidade de arranjos domésticos, associados 

às estratégias de sobrevivência das classes populares, 

propiciando projetos habitacionais flexíveis, abrindo a 
possibilidade de adequação da moradia para os que vão 

habitá-la. 

 

Introduzir a casa no mundo do trabalho, comumente pensada 
somente como o lugar do descanso, a moradia como lugar ao 

mesmo tempo do ócio e do trabalho não é exclusividade das 

classes populares, mas tem força marcante em seu seio. 











O objetivo foi o de proporcionar moradia, reorganizando o espaço 

urbano, combatendo a excessiva ocupação do solo, criando novos 

espaços públicos, melhorando a mobilidade e as condições 

sanitárias, com intervenções precisas e de qualidade adequando-se 
a parâmetros de habitabilidade éticos e estéticos, com 

pertencimento. Os princípios foram a racionalização, modulação e 

pré-fabricação. 



As habitações foram projetadas adotando as técnicas construtivas 
de estrutura metálica e argamassa armada, com circulações 

verticais separadas em blocos. O pavimento térreo em pilotis, 

resultando em uma galeria coberta, convidativa ao trânsito e o 

encontro dos passantes, adequando-se a topografia local bastante 
irregular criando desenhos urbanos distintos e com identidade 

própria. 

Os programas 

arquitetônicos das 

unidades projetadas 

abrangem 14 tipologias 

que vão desde um 

pequeno estúdio de 22 m² 

a apartamentos de 4 

quartos de 85 m², com 

unidades evolutivas que 
permitem diversos arranjos 

em uma mesma 

edificação, prevendo 

inclusive acréscimo de 
área.  
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