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Resumo
O aumento demográfico que se verificou em Berlim nos finais do séc. XIX
originou um amplo movimento reformista no sector da habitação. As novas
políticas urbanas e os novos conceitos de habitação, inspirados nos princípios
higienistas, estão na base destas urbanizações que, em 2008, foram classificadas
como Património Mundial. A qualidade da intervenção urbana aliada ao seu
valor arquitectónico, transformaram estes bairros em símbolos da habitação
colectiva do Movimento Moderno. Através da análise do Großsiedlung Britz
procura-se validar os factores que contribuíram para a sua classificação, assim
como, debater os efeitos da sua nova condição.

I. Contexto histórico-social
O crescimento populacional em massa na Berlim dos finais do séc. XIX,
resultado de um crescente processo de industrialização e do aumento de
produção, causou um grave problema social e habitacional. O movimento
migratório do campo para as cidades determinou o abandono da habitação
própria e a procura de um espaço para viver na cidade das oportunidades.
Movido por interesses e especulações, apoiado por uma política de laissez-faire
do governo, surgiu, assim, o mercado de aluguer. Por detrás das fachadas
ornamentadas das Mietskasernen escondiam-se habitações exíguas e espaços de
distribuição sem iluminação e ventilação naturais. As condições de
habitabilidade e higiene tornaram-se inumanas. Apenas um em cada dez
apartamentos tinha quarto-de-banhoii. Questões como a orientação solar,
ventilação e iluminação naturais não eram equacionadas. A especulação
dominava o mercado e as preocupações cingiam-se ao máximo aproveitamento
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das áreas, com vista à máxima rentabilidade. O problema habitacional
rapidamente se transformou, também, num problema social. [Fig. 1]
Foi após a 1ª Guerra Mundial, durante a República de Weimar, que a resposta a
este problema começou a efectivar-se. Com a assinatura do Tratado de
Versalhes, em 1919, a economia alemã sofreu uma grande inflação. O
descontentamento social e o sentimento de injustiça, derivados da assinatura do
Tratado, rapidamente se alastraram. Seguiram-se anos de grande instabilidade.
A crise económica resultou no aumento do desemprego e na escassez de ofertas
1. Mietkaserne, Berlim, 1904

de trabalho. Neste período, que durou sensivelmente até 1925, os arquitectos e
artistas alemães iniciaram uma fase de grande produção teórica. Organizaram-se
diversos movimentos culturais, manifestos, debates, publicações, concursos de
ideias onde, entre muitos assuntos, se questionava a expansão e crescimento das
cidades e o problema da habitação social. Daqui surgiram novos conceitos de
cidade, de planeamento urbano e de habitação. Abandonaram-se ideias antigas,
como a expansão a partir de dentro da cidade, influenciadas pelo Barão
Haussmann. e o exemplo de Paris. E defenderam-se novos princípios de
expansão, como a criação de novos traçados que ligariam a cidade a sub-áreas
periféricas. A divisão multi-funcional a grande escala e a abordagem do
projecto à escala urbana, foram outros dos conceitos debatidos. Grupos como o
Deutcher Werkbund e a Bauhaus estavam associados a estes debates.
Questionavam o papel da arte, do design, da arquitectura, do desenho urbano e
da tecnologia na sociedade da época. Tinham como principal objectivo dar
respostas adequadas às novas necessidades de uma sociedade em mutação.
Após a ajuda financeira dos EUA à Alemanha termina a época de caos e, em
1924, começa a chamada “Golden Age”. O problema da habitação social, que
era uma prioridade da República de Weimar, encontra resolução. Definem-se
novas estratégias de actuação, criam-se cooperativas de construtores e
investidores, e estabelecem-se parcerias entre políticos e arquitectos. Esta
cooperação permite a construção de 140 000 habitações em apenas 7 anos. As
novas políticas urbanas, lideradas por Martin Wagner, e os novos conceitos
urbanísticos, de edificação e de habitação, inspirados por princípios higienistas
concebidos pelos representantes do modernismo alemão, puderam ser postos em
prática. [Fig. 2] Em Berlim, o plano de expansão teve como base um novo
www.resdomus.org
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conceito de periferia influenciado pelos fundamentos teóricos resultantes de um
concurso de ideias, realizado em 1910, e do Plano de Mächler de 1917. O
zonamento e a ocupação da periferia teriam que ser apoiados por uma boa rede
viária e infra-estrutural. Esta intervenção passou da escala humana da cidade
medieval para a escala da metrópole contemporâneaiii. A falta de condições de
habitabilidade e privacidade das Mietskasernen e a ausência de transportes
públicos e equipamentos de apoio das Kolonien transformaram-se nas premissas
base dos novos projectos. Os novos bairros tinham que satisfazer as
necessidades dos seus habitantes. Exigia-se, por isso, que o plano fosse
ambicioso e não se reportasse apenas à necessidade básica da habitação. Era
imperativo que se construíssem novas redes viárias e de transportes públicos,
assim como interfaces e novos equipamentos: escolas, lavandarias, centros
sociais, etc. A construção habitacional em massa só foi possível devido à
estandardização e industrialização da arquitectura. Esta foi uma realidade que se
verificou por toda a Alemanha. Em 1927, Mies Van der Rohe e o conjunto dos
12 arquitectos que convidou, concluem o Weissenhofsiedlung, um bairro em
forma de manifesto, causando um forte impacto a nível internacional. A
organização da construção por fases e em banda possibilitou a edificação de
várias casas em simultâneo, permitindo uma redução do custo da construção. A
uniformização tipológica, a normalização e estandardização de diversos
elementos construtivos contribuíram, simultaneamente para uma grande
economia de tempo. Contudo, a racionalização de métodos e de meios, não
comprometeu a variedade construtiva, nem limitou a criatividade. A utilização
da cor, por exemplo, sobretudo por Bruno Tautiv, permitiu introduzir, de forma
económica, variedade espacial e enriquecer a imagem destes bairros, ao mesmo
tempo que lhes atribuía identidade. Este processo de produção e criatividade
teve o seu expoente máximo com a criação de um instituto de investigação,
patrocinado pelo governo. A sua missão era fornecer informações sobre o
desenho racional da habitação e, também, sobre a adequação de novos materiais
de construção e produtos industriais. A Alemanha transformou-se, assim, num
laboratório da arquitectura moderna, onde se realizaram as mais variadas
experiências e onde novos princípios e conceitos construtivos, espaciais,
programáticos e tipológicos eram testados.

www.resdomus.org

3 | 14

RESDOMUS
plataforma editorial de cruzamento e de divulgação de cultura arquitectónica

A estabilidade não foi, contudo, uma característica desta República. Em 1929,
com o crash financeiro dos EUA, a Alemanha volta, novamente, a entrar em
Depressão. O ambiente social e político piorou, e o Partido Nacional Socialista
aproveitou politicamente a situação. A arquitectura moderna e estes bairros
habitacionais em particular, foram usados como imagem da perda de identidade
e falta de orgulho nacionais. À medida que a crise política aumentava, as ideias
base destes projectos iam sendo abandonadas. Os esforços passaram a
concentrar-se na sobrevivência social e na reabilitação económica. Após a
queda da República, em 1933, os seus artistas e arquitectos foram obrigados a
emigrar.
II. Großsiedlung Britz
Em 2008, seis destes bairros modernistas berlinenses foram classificados pela
UNESCO como Património Mundial. O Großsiedlung Britz (1925-1930)
implantado em terrenos rurais de Britz, a sudeste do centro de Berlim, é um
desses bairros. [Fig. 3] O cliente foi a GEHAG — Gemeinnützige HeimstättenSpar- und Bau-AG (Cooperativa de Habitação Económica) e os arquitectos
Bruno Taut e Martin Wagner. O Hufeisensiedlung — Bairro da Ferradura —
como é conhecido, é considerado um dos bairros modernistas mais
3. Großsiedlung Britz, 1990

emblemáticos de Berlim. Bruno Taut e Martin Wagner são duas figuras
incontornáveis deste período e desempenharam um papel fundamental na
organização e implementação desta reforma. Taut, como autor de vários bairros
de habitação construídos entre 1924 e 1931 (quatro deles classificados como
património mundial), e Martin Wagner como vereador do urbanismo de Berlim
entre 1926 e 1933. Taut foi também vereador do urbanismo em Magdeburg
entre 1921 e 1924 tendo participado no projecto Weissenhofsiedlung. Ambos
foram membros da Sociedade Imperial de Pesquisa para a Eficiência Económica
da Construção e Habitação.
O Bairro da Ferradura é composto por 1963 habitações e acomoda,
aproximadamente, 5000 pessoas com baixos rendimentos. A construção
desenvolveu-se em seis fases, ocupando na totalidade 37 hectaresv. É
constituído por unidades de habitação unifamiliar em banda de dois pisos e
blocos de habitação colectiva com 3 pisos. Os blocos de habitação colectiva
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localizam-se nas ruas e avenidas principais e funcionam como limite periférico
do bairro, uma ‘muralha’ de protecção, como é o caso do ‘Red Front’ na FritzReuter-Allee. [Fig. 4] As habitações em banda estão implantadas no ‘interior’
do bairro. O acesso a estas unidades era feito por ruas que estabeleciam a
ligação dos limites do bairro ao centro, à Ferradura.
A Ferradura, tornou-se no símbolo do bairro. Localizada no centro da
intervenção, é formada por um bloco de 3 pisos ao longo 350m, e incorpora 25
habitações da mesma tipologia (dois quartos). O acesso às habitações é feito
pelo lado exterior da Ferradura e no seu interior desenvolve-se um enorme
espaço verde. Um eixo estrutural atravessa a Ferradura no sentido Este-Oeste e
interliga este a outros espaços exteriores do bairro, como De Hüsung e a escola
localizada a Oeste. [Fig. 5] Este é quase um eixo de simetria, que é quebrada
4. Großsiedlung Britz, ‘Red Front’, 2005

pela introdução de alguns espaços verdes e pela relação estabelecida a Norte
com o bosque. No entanto, a forma como estes espaços se interligam,
reflectindo pequenos desalinhamentos, transformam o percurso numa constante
descoberta e o eixo estrutural passa a ser perceptível apenas no papel. As
relações que se estabelecem a partir da Ferradura, quer com as principais vias,
quer com caminhos pedonais, quer com os espaços verdes circundantes
transparecem a importância estrutural e simbólica que este elemento adquire em

5. Großsiedlung Britz, planta

toda a composição. O simbolismo de Taut, que caracteriza a sua fase
expressionista, é também associado a outro elemento presente no desenho do
bairro, De Hüsung. A Ferradura é associada a um íman e De Hüsung a um
diamante. Estes dois elementos são estruturantes no desenho do plano. A
Ferradura é o pólo de recepção (de atracção, se a associarmos à ideia de íman)
das vias de comunicação, dos blocos de habitação e das relações visuais. De
Hüsung, devido à sua forma, concebe um espaço intimista, semi-público,
destinado sobretudo aos seus habitantes. As diferentes relações, que Taut e
Wagner criam, entre ruas e espaços verdes proporcionam condições distintas
aos moradores. Cada rua adquire o seu carácter. A cor contribui para a
configuração espacial do bairro, ao mesmo tempo que lhe confere identidade.
Todas as ruas são distintas, também, devido aos avanços e recuos dos blocos

6. Großsiedlung Britz, habitações
unifamiliares, 2005

face à rua. [Fig. 6] Habitações, serviços, equipamentos, percursos pedonais,
ruas e espaços verdes, foram cuidadosamente pensados e desenhados de forma a
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responder às necessidades básicas dos habitantes.
É notória, neste projecto, a valorização que Taut atribuía ao desenho dos
espaços exteriores e à forma como estes se relacionam com a arquitectura.
Partilharam o mesmo rigor do desenho das habitações, pois tratavam-se
igualmente de espaços habitáveis, ‘espaços exteriores habitáveis’ como Taut
lhes chamava. Com este cuidado pretendia-se estimular os habitantes a usufruir
do sol e do ar puro, como fontes de bem-estar. A importância atribuída ao
contacto com a natureza manifestava-se, ainda, na criação de espaços exteriores
privados. Estes espaços, de que todas as casas unifamiliares e os apartamentos
térreos beneficiavam, compreendiam um prolongamento da própria habitação.
7. Großsiedlung Britz, jardins privados
das habitações unifamiliares

Com o objectivo de promover a auto-suficiência, estes espaços contemplavam
uma horta pré-cultivada. [Fig. 7]
O centro da Ferradura foi organizado de modo a disponibilizar diferentes áreas
de estar e lazer: no centro encontra-se um lago junto ao qual se desenvolve uma
grande área verde; numa cota superior, junto às habitações, uma faixa
subdividida com pequenos pátios privados que pertencem às respectivas
habitações. Estas áreas, pública e privada, estão separadas por um agradável
percurso pedonal. O planeamento das áreas verdes contou com a colaboração do
arquitecto paisagista Leberecht Migge’s. O cuidado no desenho do espaço
urbano permitiu que as diferenças de cotas fossem inteligentemente resolvidas,
ao mesmo tempo que eram criados espaços de lazer públicos, semi-públicos e
privados. Segundo Taut, “’La forma del plano... no ha surgido a partir de una
idea artística preconcebida, sino de las exigencias sociales y de los accidentes
del terreno (...)’”.vi
III. Classificação
Dos dez critérios definidos pela UNESCO para a avaliação do ‘valor universal
excepcional’vii de uma propriedade foram os seleccionados dois, o (II.) e o
(IV.)viii. O critério (II). foi justificado tendo em conta o carácter inovador da
reforma habitacional desenvolvida na Alemanha nos anos 20, a qual acabou por
influenciar a construção habitacional na Europa. A adopção de políticas
higienistas contribuiu para uma melhoria significativa das condições de vida e
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deu origem a uma nova forma de habitar. As casas passaram a dispor de cozinha
e quartos de banho, a usufruir de luz e ventilação naturais, e até de pequenos
logradouros. Os espaços exteriores públicos dispunham de parques infantis e
áreas de lazer. A colaboração entre urbanistas, arquitectos, autoridades e
cooperativas permitiu que a construção habitacional em massa fosse uma
realidade. O critério (IV.) teve em consideração os novos princípios
construtivos, programáticos e tipológicos desenvolvidos por arquitectos
reconhecidos internacionalmente, como Bruno Taut, Walter Gropius, Hans
Scharoun, entre outros. A experimentação deu origem a uma grande variedade
de modelos que exploravam a habitação como célula mínima. Foram
desenvolvidos novos tipos de organização espacial e funcional, assim como,
novos materiais e processos construtivos. Simultaneamente, foram testados
processos de estandardização e industrialização da construção, com o objectivo
de construir habitações mais económicas, sem comprometer o conforto e a
qualidade espaciais. [Fig. 8] O tempo estabelecido para a construção de blocos
de habitação de três pisos foi de três meses e para uma habitação unifamiliar de
quatro. Na prática, a duração da construção de uma casa unifamiliar foi de
8. Großsiedlung Britz, 1ª fase de
construção, 1926

apenas 45 dias. Valorizou-se, também, a qualidade dos espaços exteriores e a
colaboração com arquitectos paisagistas.
O ‘valor universal excepcional’ deste património é justificado pelas conquistas
resultantes da experimentação que acabaram por influenciar a arquitectura
moderna dos anos 20 e 30 do século XX. A sua qualidade enquanto intervenção
urbana e social, aliada ao seu valor arquitectónico, transformaram-nos em
símbolos da habitação colectiva do Movimento Moderno.
O sucesso do Bairro da Ferradura reside na sensibilidade de Taut, e na sua
capacidade de conjugar modelos tradicionais como o ideal romântico da cidade-jardim (Gardenstädte), com metodologias da nova construção e novos valores
sociais. Segundo Francisco de Gracia, Taut explorou neste bairro a ideia de
‘dissolução da cidade’. “En la Siedlung de la herradura pueden descubrirse
muchas resonancias propias de un “desurbanismo” basado en los principios de
la “disolución de la ciudad”, de acuerdo con una nueva relación entre medio
físico y hábitat formulada en 1920. En todo caso, Taut afirma que la Siedlung,
con su arquitectura dual (construcción seudo-rural de ciudad-jardín y nueva
www.resdomus.org

7 | 14

RESDOMUS
plataforma editorial de cruzamento e de divulgação de cultura arquitectónica

construcción tipificada en forma de Zeilenbau) establece un vínculo entre
naturaleza y urbe (Großstadt), presentando matices renovadores respecto a la
idea de disolución de la ciudad (die Auflösung der Städte).”ix O Bairro da
Ferradura é o exemplo da conjugação do lado positivo da cidade tradicional e
dos princípios racionalistas da nova construção. O equilíbrio entre campo e
cidade, entre espaço público e privado, entre interior e exterior contribuiu para
que este bairro permanecesse vivo até aos dias de hoje. A hierarquia das ruas, a
diferença de densidade e de volumetria dos edifícios, que diminui da periferia
do bairro para o centro, são pormenores que contribuem para a harmonia do
bairro. As coberturas inclinadas e os pátios privados das casas unifamiliares
devolvem-nos uma imagem rural. É esta dualidade entre rural e urbano, entre
tradicional e racional que diferencia este de outros modelos urbanos
modernistas, tornando-o uma excepção à regra no urbanismo do Movimento
Moderno. Como nos refere Francisco de Gracia “(…), la diferencia entre
Hilberseimer, por un lado, y Taut o Martin Wagner, por otro, radica en que en
estos hay rastros de una cultura antropológica no exenta de romanticismo: en
el fondo piensan en el habitante como sujeto influido por la presencia cultural
de Heimat. A la diferencia de la tábula rasa subyacente en los proyectos de
Hilberseimer, lo que caracteriza los trabajos de los arquitectos de las
Siedlungen berlinesas es, precisamente, un renovado intento de formalizar la
ciudad, de manera muy elemental si se quiere, pero mediante una acción
fundamentada en la lógica interrelación entre tipología edificatoria y
morfología urbana, (…).”x
Em Britz, a racionalização foi sobretudo introduzida por Wagner, não tanto na
geometria do plano, mas antes na racionalização dos custos de construção.
Segundo Wagner, a construção deveria seguir o exemplo das linhas de
montagem usadas em fábricas como a Ford. Foi este princípio de
estandardização e faseamento da construção que contribuiu para a redução de
custos e de tempo da construção. Não obstante, este foi talvez o objectivo
menos conseguido em toda esta reforma. Apesar da extensa uniformização
tipológica, verificou-se um número considerável de excepções, contribuindo
assim para uma tímida redução dos custos. Estes factores acabaram por
influenciar o preço das rendas e impedir o acesso das classes mais
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desfavorecidas a este bairro.
IV. Conclusão
As justificações e critérios apresentados para a classificação deste património
são plausíveis. A reforma habitacional, arquitectónica e urbana não tinha
precedentes. Hoje, é facilmente perceptível que este foi um período
excepcionalmente criativo. O ‘valor universal excepcional’ reside não só na
qualidade arquitectónica do bairro mas, sobretudo, na amplitude de um
programa reformista, desenvolvido numa época e numa cidade onde as
instabilidades política, económica e social eram uma constante. A construção
destes bairros resultou, sobretudo da capacidade técnica do seu principal
responsável, Martin Wagner, da sua colaboração com arquitectos de valor
inquestionável como Bruno Taut, e da capacidade de coordenação destes com
investidores e construtores.
Foram sobretudo valores de excepção, inovação e contributo internacional que
estiveram em causa na classificação destes conjuntos habitacionais. É, de facto,
reconhecível o seu carácter excepcional, assim como, o seu contributo para o
desenvolvimento da arquitectura moderna que acabaria por se transformar num
‘Estilo Internacional’.
A escolha dos seis bairros foi feita segundo os seguintes critérios:
“The particular significance of the architectural design and of the urban
structure from the point of view of the arts;
• The good condition of the original structure;
• The social policy intentions of the developers;
• International awareness and recognition.”xi
Critérios como autenticidadexii e identidade foram tidos em conta na selecção
dos seis conjuntos. A maioria sofreu poucos danos durante a IIª Guerra Mundial
o que permitiu que as intervenções fossem pontuais e contribuiu para que a
autenticidade fosse preservada. No entanto, a maioria destas intervenções, como
aconteceu no Bairro da Ferradura durante os anos 50, não reflectiram qualquer
intenção de restauro, nem beneficiaram de aconselhamento técnico. Contudo,
reconhecimento do seu valor foi consensual e, em 1958, a área central de Britz
foi inserida na lista dos monumentos alemães. Mais tarde, em 1986, esta área
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foi alargada, mas somente em 1995 é que a totalidade da área foi protegida
como monumento nacional.
A importância atribuída a estes bairros reflectiu-se na forma como foi abordada
a sua intervenção. Em 1978 foram lançados quatro projectos-piloto que
promoveram o estudo e análise dos danos existentes em quatro destes bairros.
Posteriormente, em colaboração com as cooperativas de habitação foi feita uma
recolha de toda a documentação, relacionada com os edifícios, com o projecto e
com os materiais utilizados. Esta documentação foi a base de um trabalho de
investigação que pretendia desenvolver e testar conceitos de intervenção, criar
manuais técnicos de conservação e manutenção, de modo a que pudessem ser
consultados em futuras intervenções. Mas foi apenas em 1980 que em Britz
começaram os trabalhos de conservação, que duram até aos dias de hoje.
O carácter vanguardista do Bairro da Ferradura continua a manifestar-se, agora
também na forma informativa e preventiva como gere o seu valor patrimonial.
Este processo de conservação e restauro é desenvolvido através de uma
plataforma digital.xiii [Fig. 9]

Este é um espaço que tem como principal

objectivo informar e apoiar proprietários e inquilinos no que diz respeito aos
processos de intervenção e conservação das suas habitações. Entre outras
9. Hufeisensiedlung, plataforma digital

possibilidades, permite aos proprietários e inquilinos obter esclarecimentos
técnicos, consultar desenhos e informações técnicas com indicações de cores e
materiais para determinada intervenção o que permite a uniformização de todas
as intervenções realizadas. Ao mesmo tempo, funciona também como uma
plataforma comunitária de informação e divulgação das actividades realizadas.
A dimensão antropológica deste património contribuiu, também, para a sua
classificação, uma vez que, para além das suas características arquitectónicas,
caracteriza uma sociedade, num determinado período da história. Para além da
dimensão arquitectónica, a intervenção é um manifesto politico, económico e
social.
A memória destes bairros, das suas gentes, das suas ruas, dos seus edifícios, que
hoje são considerados património da humanidade, fizeram em tempos parte da
vida de uma cidade que era diferente da de hoje. Uma cidade que vivia uma
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enorme instabilidade e uma grande agitação cultural e artística. A classificação
é, não só, um reconhecimento mas, sobretudo, uma forma de protecção. A
classificação obriga à preservação e manutenção da identidade e autenticidade.
Ao preservarmos a identidade destes bairros estamos a preservar a sua estrutura,
os seus edifícios e a sua história. Essa preservação é ainda mais enriquecedora
quando é possível manter viva a sua função inicial.
A classificação de edifícios como estes reside na valorização da história
enquanto factor cultural e meio de transmissão de conhecimento. Ao classificar
estamos a contribuir para a sua preservação. Ao preservar estamos a contribuir
para a construção da história da arquitectura e da humanidade, enquanto saber
universal. No entanto, a classificação, ao mesmo tempo que protege também
condiciona. Impõe regras, estabelece limites. Por vezes, pretende congelar no
tempo um passado que já não volta a ser. A sociedade muda, e com ela, as suas
necessidades. Estas mudanças implicam adaptações e novas respostas. Devem
estes espaços, mesmo classificados (tendo em conta tudo o que a classificação
significa) adaptar-se às novas necessidades dos seus habitantes? Até que ponto
se pode condicionar a liberdade do indivíduo na sua própria habitação?
A realidade mostra-nos que a comunidade de Britz vive hoje, orgulhosamente,
no seu Bairro Ferradura. Os desafios da conservação são confrontados com
entusiasmo. O sentido de comunidade reflecte-se, quer na criação e organização
da plataforma digital, quer nas iniciativas desenvolvidas pelos serviços
comunitários do bairro. A cooperação entre várias equipas, a informação e
sensibilização dos habitantes, assim como, o seu envolvimento no processo de
conservação, são alguns factores que contribuem para que o Hufeisensiedlung
seja ainda hoje um caso de sucesso.
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