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Nota prévia 

 

 

 

 

 

 

 

O trabalho que aqui apresentamos inscreve-se no domínio da concepção 

da casa, e, assim, do pensamento dos arquitectos. Estes socorrem-se do 

desenho para tentar configurar o que procuram, expressando através 

dele o que pensam. O desenho expressa assim ideias e potencialidades, 

estas tomam figuras que a escrita nos parece menos hábil em descrever. 

As figuras têm aqui a importância de nos aproximar de um lado concreto 

das coisas, demonstrando a possibilidade, ainda hipotética, da descida à 

terra dos conceitos que a escrita melhor define em abstracto. Neste 

sentido, procurámos uma complementaridade estreita entre a escrita e a 

imagem, e assim definimos uma relação de desenvolvimento paralelo 

entre a mancha gráfica do texto e a da imagem, que determina uma 

paginação invulgar no âmbito de um trabalho científico. 

As imagens sem referenciação bibliográfica são da autoria do autor 

deste trabalho. As citações referenciadas em publicações de língua 

estrangeira foram traduzidas para português pelo autor. Algumas 

expressões e terminologias foram mantidas na língua original, referidas 

em itálico, na tentativa de preservar o seu sentido conceptual original. 

De igual modo, foram escritos em itálico os conceitos referidos em 

português que revelaram idêntico valor conceptual na argumentação e 

na construção do trabalho. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No mês de Fevereiro do ano de 2001, o candidato Nuno Miguel Arenga 

Reis concluiu uma investigação sobre a presença de saguões na 

habitação urbana na cidade de Lisboa. Esse trabalho tinha então uma 

dimensão monográfica, que se debruçava especificamente sobre a zona 

das Avenidas Novas e sobre o período da primeira metade do séc.  XX, e 

fora elaborado como trabalho de síntese teórica no âmbito de prestação 

de Provas de Capacidade Científica e Aptidão Pedagógica, para 

passagem do candidato da categoria docente de Assistente Estagiário 

para Assistente, na Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica 

de Lisboa. 

Mais recentemente, este tema foi retomado pelo candidato, para 

aprofundamento da sua investigação, como hipótese no âmbito de um 

trabalho de doutoramento. Isto aconteceu porque o candidato considerou 

o tema ainda oportuno, relevante e inédito. 

Em Portugal, a arquitectura doméstica não utiliza hoje saguões, estes 

foram considerados insalubres sem que esta condenação aparecesse 

expressa de forma manifesta e fundamentada. Regressar a este tema e 

aprofundar o seu estudo poderia trazer algum conhecimento novo e 

relevante. Este conhecimento poderia ainda ter uma consequência 

prática, relacionada com a possibilidade de utilizar ainda hoje saguões 

na habitação urbana contemporânea, caso se verificasse que a sua 

condenação como espaços insalubres não tinha afinal fundamentação 

consistente. Tratar-se-ia de analisar os fundamentos da proscrição do 

saguão e de, num sentido inverso, avaliar os eventuais benefícios da sua 

utilização. 

Por outro lado, a existência de poucas referências a este tipo de 

espaços parecia conferir ao seu estudo um carácter inédito, e também 

uma urgência no campo do conhecimento. Tratar-se-ia de procurar 

conhecer melhor um personagem mal dito, sem valor arquitectónico 

reconhecido. Este (re)conhecimento expandiria os horizontes do 

pensamento da arquitectura e, igualmente, da prática que neste se 

suporta. 

O candidato é arquitecto, e encontra-se pessoalmente empenhado na 

actividade conceptual do projecto de arquitectura e na actividade 

docente na mesma área de acção e pensamento, sendo-lhe difícil 

separar uma da outra. Tendo sido aluno na Faculdade de Arquitectura da 

Universidade Técnica de Lisboa, e desenvolvendo nesta a sua actividade 

docente, o candidato optou por realizar o seu doutoramento também 

nesta instituição. Se por um lado esta opção diversifica pouco o seu 

percurso académico e científico, por outro, constitui a sua contribuição 

para a produção de conhecimento na instituição que o acolheu, primeiro 

como aluno, depois como docente. 

Por razões de elevada consideração intelectual e científica, o candidato 

convidou o Professor Doutor Carlos Silva Lameiro, arquitecto e docente 

na Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa , para 

orientar a sua investigação. Este não só aceitou orientar a investigação 

proposta como propôs a sua co-orientação pelo Professor Doutor 

Francesc-Xavier Monteys i Roig, também arquitecto, docente na Escola 

Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, na secção do Vallés.  

Esta co-orientação permitiria construir uma ponte com a cidade de 

Barcelona, onde o saguão não foi proscrito e onde continua a ser 

utilizado pelos arquitectos na arquitectura doméstica urbana, e traria 

ainda à investigação o conhecimento de alguém que tem reflexões e 

textos relevantes sobre a problematização da casa, em particular, sobre 

o modo como o espaço doméstico é pensado. 
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Xavier Monteys, no distanciamento crítico de um recém-chegado de 

Barcelona, e também num sentido que é próprio à sua forma de olhar a 

arquitectura doméstica, teve a lucidez de sugerir uma inflexão na 

abordagem ao tema, propondo que, em lugar de ser objecto de uma 

abordagem monográfica, o saguão fosse antes tomado como ponto de 

referência para uma reflexão, mais alargada, sobre o modo como 

concebemos a casa, em particular, confrontando a concepção da casa 

profunda que tem compartimentos interiores, servidos por espaços com a 

natureza do saguão, e a concepção da casa higienista, pouco profunda, 

que se instituiu na arquitectura doméstica contemporânea, na qual a 

maioria dos compartimentos têm contacto directo com o exterior 

envolvente, dispensando o recurso a qualquer interioridade profunda, a 

qualquer espaço de natureza familiar à do saguão. 

Relativamente à cidade de Lisboa, a cidade de Barcelona aparece como 

campo empírico comparativo. Xavier Monteys manifesta oportunamente a 

sua convicção de que da comparação de casos, nas suas similitudes e 

nas suas diferenças, resulta “una mirada mas limpia” sobre cada um dos 

casos comparados, e, sobretudo, sobre o tema que os torna 

comparáveis, “una mirada” impossível de alcançar na abordagem 

particular, sem referências comparativas, de cada caso isolado.  

Este sentido imprimido ao relacionamento dos quadros empíricos 

oriundos de Lisboa e de Barcelona converge na focalização no 

pensamento da casa, secundarizando a abordagem monográfica 

extensiva da presença do saguão em cada uma destas cidades: tornou-

se menos importante abordar em extensão as manifestações do saguão 

em Lisboa e Barcelona, e mais importante aprender com a sua 

comparação, recorrendo sobretudo aos casos mais relevantes.  

Uma vez instalados no plano da concepção da casa, invocamos o 

património mais vasto da história e do pensamento da casa urbana 

porque, em nosso entender, o seu conhecimento (observado do nosso 

ponto de vista particular) deveria anteceder a comparação entre as duas 

cidades. Esta reflexão viria a opor a concepção moderna do espaço 

doméstico às concepções que a antecederam, particularmente às de 

tradição francesa do séc. XIX. Finalmente, as comparações 

estabelecidas entre Lisboa e Barcelona, enquadradas no que acabámos 

de referir, exemplificam e demonstram as virtudes, expressas no projecto 

e na construção, da concepção da casa com saguão. 

O candidato teve a fortuna de cruzar o seu caminho com do is 

pensamentos de contributo estruturante: Carlos Lameiro no universo 

mais alargado da concepção da arquitectura, do modo como se constrói 

o pensamento em arquitectura; Xavier Monteys no universo da 

concepção da casa, do modo como esta é pensada por arquitectos, e 

também por utilizadores. 

O discurso sobre o saguão transformou-se assim num discurso sobre a 

concepção do espaço doméstico, sobre uma abordagem à arquitectura 

doméstica que é inclusiva de todos os espaços e organizações 

susceptíveis de qualificar a casa como lugar enriquecedor da experiência 

de vida quotidiana. E será neste contexto que a investigação aqui 

apresentada pretende reabilitar o saguão: incluindo-o no universo dos 

personagens que podem protagonizar positivamente a casa, se, e 

quando, essa casa, pensada por um arquitecto, desejada por um futuro 

habitante, vier a ser animada por uma ideia seminal de interioridade 

profunda. 

Esta será a tese principal deste trabalho, que em nosso entender implica 

três conquistas fundamentais: uma concepção positiva do saguão; a 

consequente liberdade para o utilizar na arquitectura doméstica 

contemporânea; e ainda a sabedoria de o utilizar bem, sem os vícios que 

justificaram, apesar de tudo, a sua proscrição. 
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Num registo subliminar, esta investigação lança ainda um olhar 

desconfiado sobre a adesão, recorrente e ingénua, a formas instituídas 

de concepção da casa; adesão que de modo distraído poderá esquecer o 

universo de oportunidades que a concepção de um lugar para morar 

oferece, ao arquitecto e, sobretudo, aos futuros habitantes da casa. 

 

 

1.1 SÍNTESE DO TEMA 

 

Em termos gerais, um saguão é definido como um pequeno pátio, 

estreito e descoberto, cuja função é ventilar e iluminar compartimentos 

que não recebem ventilação e luz directa do exterior. A sua utilização 

inscreve-se numa concepção da casa que admite uma interioridade 

profunda, na qual alguns compartimentos interiorizados, privados do 

contacto directo com o exterior envolvente, se organizam em torno de 

um vazio vertical nuclear, obtendo assim ventilação e ilum inação natural. 

Ao contrário do pátio, que sempre teve lugar nobre na história da 

arquitectura, o saguão está hoje explícita ou implicitamente proscrito 

numa parte muito significativa da arquitectura doméstica em que nos 

podemos reconhecer. 

A razão profunda desta proscrição parece ter origem nas preocupações 

sociais e higienistas, reactivas à evolução da sociedade e da cidade 

industrial, emergentes na segunda metade do séc. XIX, num período em 

que o alojamento em massa da população urbana, com crescimento 

exponencial, se tornou primeiro um objecto de mercado especulativo, 

depois num tema de pensamento multi -disciplinar, e finalmente num 

tema arquitectónico de primeira importância. Estas preocupações 

protagonizaram na arquitectura moderna a investigação da casa urbana 

enquanto tema nuclear do trabalho e do pensamento dos arquitectos. 

Pensamos, trabalhamos e vivemos hoje com a herança, mais próxima, 

que nos legou o século XX.  

No entanto, o contacto directo com o exterior envolvente , a ventilação e 

a exposição solar franca, proclamados pela arquitectura moderna, têm 

contraponto na interioridade amena e sombria do saguão, em algumas 

arquitecturas mais antigas ou de circunstâncias geográficas e culturais 

marginais às correntes de pensamento dominantes e normativas . 

Do ponto de vista da organização espacial do interior doméstico, 

verifica-se que da polaridade acentuada entre a periferia exposta nas 

fachadas e o interior doméstico profundo, servido pelo saguão, resultam 

maiores diferenciações e hierarquias espaciais mais vincadas, que se 

revelam enriquecedoras da organização interna da casa, que a 

transformam num lugar de maior complexidade e qualidade espacial, se 

comparado com a casa moderna corrente que hoje consumimos como 

herança do modernismo internacional . 

Observando o saguão encontramos organizações espaciais domésticas e 

concepções da casa que nos recordam valores hoje esquecidos ou 

abandonados; questionam-se os modos de pensar a casa urbana, 

particularmente no que respeita à sua organização espacial, à sua 

distribuição, às relações interior-exterior, sombra-luz. 

 

 

1.2 ESTADO DO CONHECIMENTO DISPONÍVEL SOBRE O TEMA DE 

INVESTIGAÇÃO 

 

Na cidade mediterrânica, o saguão tornou-se um instrumento ao serviço 

da densificação urbana extensiva (na terminologia inglesa designada low 

rise - high density) mas também de controlo ambiental na casa (um poço 

de sombra e ar fresco, que se contrapõe a níveis de temperatura 
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exterior, e exposição solar, muitas vezes desconfortáveis) . O seu 

desempenho estabeleceu-se na cultura material mediterrânica, com a 

legitimidade das coisas que, sendo úteis e necessárias, perduram no 

tempo. 

À semelhança do que acontece em muitas outras cidades do Sul da 

Europa, em Lisboa existe um número significativo de edifícios de 

habitação com saguões. Mas, aqui, a maioria destes encontra-se em 

final de vida útil, substituindo-se o saguão, actualmente objecto de 

conotações pejorativas e regulamentação restritiva, por outras formas de 

construção. 

A arquitectura e o urbanismo modernos colocaram na sua agenda o 

problema da salubridade da habitação - criticada na casa urbana do séc. 

XIX - tomando a ventilação natural e a exposição solar como condições 

fundamentais na casa moderna, expressas em termos ideiais (e radicais) 

em valores “mínimos”, “máximos” ou “optimizados” . No início do séc. XX, 

o saguão, com usos inadequados e insalubres, e associado a estratégias 

de densificação urbana especulativa, foi proscrito e omitido no discurso 

prospectivo dos arquitectos. 

Entendido simplesmente como atrofia do pátio  ou como artifício espacial 

acessório, sem valor arquitectónico próprio, o saguão também não tem 

merecido a atenção dos historiadores e dos teóricos da arquitectura: são 

conhecidas poucas referências escritas à sua existência, e menos ainda 

ao seu potencial qualificador e organizador da casa urbana. Para além 

do que se tem escrito acerca do pátio, onde o saguão é pontualmente 

objecto de referências marginais - na qualidade de variante menos 

qualificada – existe pouca informação que permita identificar um quadro 

teórico de referência. 

No entanto, o saguão é um facto arquitectónico incontornável: existe, 

pode ser observado e documentado, e não será difícil construir um 

quadro empírico, rico em casos notáveis e em casos exemplares de 

tipologias e das suas variantes. 

 

 

1.3 OBJECTIVOS E ORGANIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO 

 

Investigar o interior da casa em torno de um vazio vertical nuclear  terá 

para nós o objectivo fundamental de reabilitar o saguão como 

personagem com protagonismo positivo na organização do interior 

doméstico, na concepção da casa. 

Uma vez que pretendemos desenvolver esta investigação no âmbito 

específico do pensamento da arquitectura, em particular da arquitectura 

doméstica, do pensamento sobre casa e sua concepção, debruçamo-nos 

especificamente sobre as questões de organização e afectação espacial 

que nos permitirão colocar a hipótese, o reconhecimento, do valor 

arquitectónico positivo do saguão – um reconhecimento que será entre 

nós inédito. 

Este reconhecimento constituirá a tese que procuraremos demonstrar 

nesta investigação. 

Neste sentido, organizamos a investigação, e a argumentação que esta 

procura construir e fundamentar, em duas partes distintas.  

Numa primeira parte, de abordagem diacrónica, nos capítulos 3, 4, e 5, 

consideraremos os fenómenos no seu contexto específico, numa 

abordagem cronológica de sequência linear, procurando registar a 

natureza e a evolução dos fenómenos, assim como as circunstâncias 

dessa evolução. 

No capítulo 3 (O que é um saguão) procuraremos entender como o 

saguão se distingue do pátio, a que tantas vezes é referido, qual é a sua 

génese e em que medida a sua evolução nos revela a sua natureza e 
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seus valores específicos, concluindo com uma definição de saguão, 

alternativa àquelas que encontramos hoje nos dicionários de língua 

portuguesa. 

No capítulo 4 (O saguão na evolução da casa urbana) percorremos a 

presença do saguão na evolução da organização espacial do interior 

doméstico, referindo a evolução e as circunstâncias desta presença, da 

sua participação, do seu protagonismo no interior da casa. 

Finalmente, no capítulo 5 (A proscrição do saguão), abordaremos as 

circunstâncias, os argumentos, que estabeleceram a conotação 

pejorativa do saguão e, a prazo, o seu desaparecimento. Concluiremos 

com a constatação de um paradoxo, ao observarmos que, apesar da  sua 

conotação pejorativa, o saguão tem um protagonismo relevante em 

arquitecturas domésticas cuja espacialidade é de inegável qualidade, em 

muitos casos superior à das arquitecturas domésticas que o 

abandonaram. 

Deste modo tentaremos explicar o que é o saguão, como surgiu e como 

participou na habitação urbana, que razões levaram ao seu 

desaparecimento, e que indícios residuais de valor positivo podem ainda 

ser resgatados. 

Numa segunda parte deste trabalho, nos capítulos 6 e 7, em lugar das 

circunstâncias da evolução do saguão, abordaremos as ideias de casa 

que admitem ou excluem a sua presença, os modos como a casa é 

pensada, as suas concepções, do ponto de vista da organização do 

interior doméstico, da sua distribuição, e do ponto de vista, particular, da 

concepção das suas relações interior-exterior, no que estas condicionam 

a possibilidade de existência e de participação do saguão no interior da 

casa. Ao contrário do que acontece na primeira parte do trabalho, esta 

abordagem é agora sincrónica, capaz de convocar para um tempo único, 

em simultâneo e em sincronia, objectos e concepções distintas, 

independentemente das suas circunstâncias temporais, geográficas, 

culturais. Tratando-se de abordar o pensamento da casa, e o lugar que 

nele tem, ou pode ter, o saguão, tomamos o sincretismo e a sincronia 

como estratégias de relação entre os fenómenos, uma vez que estas são 

próprias do pensamento conceptual na arquitectura, no projecto.  

No capítulo 6 (O saguão e os modos de pensar a casa), tentaremos 

tipificar e analisar algumas concepções da casa, em particular, do ponto 

de vista da sua relação interior-exterior, pois esta parece-nos a 

dimensão conceptual da casa em que a discussão do saguão se mostra 

mais relevante. Concluiremos este capítulo com a ideia de que é 

importante incluir a presença do saguão na concepção da casa, mas que 

esta concepção deverá, num primeiro instante, ser inclusiva de todo o 

património de ideias e experiências disponíveis. Neste contexto, não 

pretendemos conferir à concepção da casa com saguão um valor 

superlativo, mas apenas instituir esta forma de conceber como uma das 

muitas possibilidades na arquitectura doméstica. 

No capítulo 7 (O interior da casa em torno de um vazio vertical nuclear ) 

demonstraremos a concepção da casa com saguão, os seus pontos de 

interesse, as virtudes do saguão e ainda as suas limitações. Esta 

demonstração será feita com recurso a exemplos de casos concretos, 

compilados no nosso trabalho de campo, nas cidades de Lisboa e 

Barcelona, e revisitando ainda pontualmente os casos registados nos 

capítulos anteriores. Estes casos concretos têm um valor exemplar e 

demonstrativo, mas constituem igualmente um património empírico sobre 

o qual operará o projecto da casa com saguão. No seu conjunto, os 

tópicos enunciados e exemplificados neste capítulo constituirão o guião 

de uma nova conceptualização do saguão, já reab ilitado como 

protagonista positivo no interior da casa. 
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1.4 OPORTUNIDADE, PERTINÊNCIA E UTILIDADE DA 

INVESTIGAÇÃO PROPOSTA 

 

Questionar o valor arquitectónico e a utilidade do saguão na arquitectura 

doméstica urbana, integrando-o numa reflexão mais alargada sobre os 

diversos modos de conceber a casa, parece-nos ter hoje oportunidade, 

pertinência teórica e utilidade prática.  Vejamos porquê. 

Em Lisboa não é possível propor hoje saguões. Mas muitos dos seus 

edifícios do final do séc. XIX e da primeira metade do séc. XX, que têm 

originalmente saguões, encontram-se hoje em estado de obsolescência 

construtiva ou funcional: alguns ruíram, outros foram demolidos; muitos 

carecem de intervenções de conservação ou reconversão; aqueles que 

mantêm função residencial terão casas burguesas de organização 

invejável, em todo o caso, de dimensão desproporcionada em relação à 

dimensão actual dos grupos domésticos e à capacidade financeira da 

maioria dos que procuram casa; outros foram convertidos parcial ou 

integralmente em escritórios. Particularmente em relação aos que ruíram 

ou foram demolidos, coloca-se o problema da sua substituição – uma 

construção nova, de raiz - se encontrar inibida pelos regulamentos 

actuais de recorrer à utilização de saguões. Esta condição configura um 

problema fundamental, que é o da regeneração urbana ver interrompida 

a cadeia de reinterpretação de elementos formais e espaciais que 

informaram até aqui a constituição da cidade. A interrupção desta cadeia 

de reinterpretação configura um processo de extinção do saguão. 

Em Barcelona encontramos circunstâncias diferentes. O cel obert (a céu 

aberto), ou patio de luces, equivalentes do saguão, continuam a ser 

recurso dos arquitectos contemporâneos, mas a sua utilização revela 

geralmente problemas e limitações que traduzem uma abordagem 

redutora deste elemento arquitectónico. Na realidade, uma das dúvidas 

que se nos coloca é se o saguão será entendido em Barcelona como 

elemento arquitectónico, como o entendeu Antoni Gaudí na Casa Batllò, 

ou como mera conduta de ventilação e iluminação, no interior da qual se 

instalam os estendais de roupa, banidos das fachadas exteriores pelas 

ordenanzas catalanes . 

Se em Lisboa a utilização do saguão se encontra inviabilizada, em 

Barcelona ela parece encontrar-se subestimada. 

Num outro nível de abordagem, verificamos que a herança da casa 

moderna generalizou uma concepção da arquitectura doméstica 

contemporânea, que tem eco nos regulamentos aplicáveis à edificação, 

cujo questionamento se impõe hoje, como forma de quebrar a rotina 

conceptual instalada na prática dos arquitectos e, mais difícil talvez, 

como forma de produzir inflexões na mentalidade e nas estratégias 

comerciais dos actuais promotores do alojamento. 

Assim, investigar o tema do saguão e discutir as concepções da 

arquitectura doméstica em que este tem ou pode ter lugar, possibilita 

reabilitá-lo em Lisboa; entender e utilizar melhor o cel obert em 

Barcelona, com valor arquitectónico; e ainda pôr à prova a concepção 

dominante da casa higienista que, genericamente, habitamos hoje. 

Aqui encontramos uma oportunidade temporal, incidindo sobre 

problemas que se verificam hoje; uma pertinência teórica, discutindo 

concepções e fundamentos que hoje necessitam questionamento; e uma 

utilidade prática, dando continuidade a velhas formas de construir, e 

possibilitando ainda novas formas de o fazer. 

Do ponto de vista da sua utilidade, pensamos que esta investigação 

permitirá repensar a inibição do saguão em Lisboa, o que terá impactos 

muito significativos na regeneração urbana das Avenidas Novas; 

pensamos também que esta investigação permitirá a assunção do 

potencial valor arquitectónico do cel obert na cidade de Barcelona, 
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requalificando a sua utilização, actualmente subestimada; e, finalmente, 

pensamos que o questionamento desenvolvido nes te trabalho permitirá 

um olhar renovado sobre a arquitectura doméstica contemporânea, 

expandindo os horizontes da sua concepção, e incluindo nessa expansão 

a possibilidade do saguão. 

2 ENQUADRAMENTO E MÉTODO 

 

 

2.1 OBJECTO E ÂMBITO DE INVESTIGAÇÃO 

 

Interessa estabelecer que entendemos por interior da casa em torno de 

um vazio vertical nuclear a organização do interior doméstico, e que, 

portanto, consideraremos apenas os vazios verticais que têm posição 

interior na casa. Embora esta precisão possa parecer óbvia e 

desnecessária, lembramos que a designação “saguão pombalino” é 

muitas vezes referida a um vazio interior no quarteirão da Baixa 

Pombalina. Ainda que o consideremos um vazio vertical no interior de 

um macro-edifíco, se assim quiséssemos considerar o quartei rão 

pombalino, a realidade é que este vazio resulta da proximidade do tardoz 

dos diferentes edifícios que formam o quarteirão, e não da perfuração 

vertical de cada um deles e, individualmente, das casas que no seu 

interior se organizam. Nestes casos, o interior doméstico é organizado 

entre uma frente de rua e um tardoz exíguo, a que refere a designação 

“saguão pombalino”. Esta é na realidade uma casa de duas frentes, que 

não tem vazios nucleares protagonistas da sua organização interior. 

Abordaremos alguns edifícios em Nova Iorque (o Dumbbell, em 

Manhattan) porque são perfurados no seu interior. O facto de no seu 

tardoz, o vazio interior dos quarteirões ser muitas vezes exíguo, como 

acontece na Baixa Pombalina em Lisboa, não constituirá referência 

importante no contexto que nos propomos abordar. 

Por outro lado, a investigação do tema proposto parece poder 

desenvolver-se em três níveis: o da casa, enquanto agrupamento de 

estâncias domésticas; o do edifício, enquanto agrupamento de casas; e 
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o da forma urbana, enquanto agrupamento de edifícios e definição de 

espaço urbano. 

No entanto, a presença do saguão tem impacto mais relevante na 

organização interna da casa: determinando o agrupamento horizontal e a 

diferenciação de estâncias domésticas particulares. 

Um segundo nível de impacto pode ser observado no edifíc io: na sua 

perfuração vertical, nos compromissos que esta estabelece entre o que 

acontece nos diferentes pisos edificados, e ainda na associação desta 

perfuração aos sistemas de circulação vertical, distribuição, e infra-

estruturação do edifício, e das casas neste agrupadas. 

Ao nível da forma urbana verificamos que, embora seja associada mais 

frequentemente a sistemas de ocupação urbana de densidade em 

extensão (low rise - high density), a presença do saguão revela 

protagonismo tanto em edifícios integrados em quarteirão, como em 

banda, como ainda, embora mais raramente, em edifícios isolados, em 

torres de altura modesta. 

Ainda que possamos estabelecer relações de causalidade entre alguns 

modelos de densidade urbana e a recorrência de saguões, o facto do 

saguão ter presença relevante em formas muito distintas de 

agrupamento de edifícios significa para nós a menor relevância deste 

último nível de análise, a maior escala. Por outro lado, sendo a 

arquitectura doméstica o enquadramento em que pretendemos abordar o 

saguão, a sua consideração nos dois primeiros níveis – o da casa e o do 

edifício residencial – afigura-se-nos como a mais relevante. A Casa e o 

edifício serão, portanto, o nosso âmbito de investigação. 

Assim, estudaremos apenas os vazios verticais que tenham posição 

interior na casa e estes serão abordados no âmbito da arquitectura 

doméstica, ao nível da organização da casa e do edifício que a agrupa.  

 

2.2 ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

O carácter inédito desta investigação coloca-nos problemas particulares. 

Sucedeu frequentemente identificarmos a presença do saguão na obra 

de arquitectos de mérito reconhecido, sem que estes, ou outros autores 

que sobre estes tenham escrito, se refiram à utilização do saguão. Tanto 

quanto pudemos avaliar, não existem depoimentos ou reflexões sobre o 

saguão, elaborados pelos arquitectos que o utilizaram, nem elaboração 

crítica sobre a sua obra que discuta nela a presença do saguão. 

Também não encontrámos trabalhos científicos nem ensaios teóricos 

que tratassem especificamente o tema do saguão ou a concepção da 

casa que enquadra a existência deste.  Assim, não nos é possível 

reconhecer, num plano teórico, fontes primárias: os práticos não se 

referiram aos saguões que utilizaram; os teóricos não contemplaram o 

saguão, nem na sua crítica aos práticos, nem nas suas elaborações 

teóricas; os historiadores não abordaram a história desta forma 

particular no interior da casa, não seguiram o seu rasto ao longo do 

tempo. 

Nestas condições, não nos é possível construir um enquadramento 

teórico com fontes primárias, nem uma bibliografia específica, 

susceptível de ser por nós reordenada, revista em síntese crítica, na 

construção de um novo entendimento, uma nova tese, sobre o tema do 

saguão. 

O quadro teórico que podemos delinear é de outra natureza, e suporta -

se essencialmente em fontes “de segunda mão”, que abordam 

especificamente assuntos relacionados, circunstâncias e formas de 

pensar que constituem, ainda que indirectamente, a condição da 

existência, ou do desaparecimento, do saguão. Apesar da 

desconsideração e da omissão de que parece ser objecto, a 
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espacialidade que designamos por “saguão” participou numa parte 

significativa da história da casa urbana, e assim é possível encontrar na 

produção teórica sobre esta última referências marginais, a maioria das 

vezes indirectas, e também um enquadramento abrangente do tema da 

concepção da casa, no que esta pode condicionar a existência do 

saguão. 

A nossa abordagem bibliográfica procurou fontes secundárias que 

fossem, elas próprias, sínteses de autoridade reconhecida nos temas 

através dos quais poderíamos aproximar-nos da construção de uma 

teoria do saguão. Esta estratégia de abordagem decorre do facto de não 

pretendermos abordar em profundidade nenhum dos temas secundários, 

mas de necessitarmos da sua síntese para aprofundar um tema 

relacionado, sobre o qual não encontrámos bibliografia específica.  

Porque o conceito de saguão aparece muitas vezes referenciado no 

conceito de pátio, e nos parece fundamental esclarecer a relação entre 

ambos, consideramos em primeiro lugar a história e a teoria escrita 

sobre o pátio e a casa-pátio, numa vertente vernacular e numa erudita. A 

primeira vertente explica-nos a origem ancestral e a universalidade 

arquetípica da casa-pátio. A segunda vertente explica-nos a 

conceptualização desta tipologia, a sua evolução no universo do 

pensamento arquitectónico. Nesta abordagem encontraremos referências 

fundamentais para colocar hipóteses de génese e evolução do saguão, 

em particular, a hipótese da filiação do saguão no pátio, como forma 

marginal, menos qualificada, e especializada no seu papel acessório na 

arquitectura doméstica. Werner Blaser e Antón Capitel revelaram-se dois 

autores fundamentais nesta primeira abordagem. 

Referimo-nos-emos à cidade e à casa urbana da cultura europeia 

ocidental, que nos são mais próximas. Partiremos da arquitectura grega 

e romana para chegarmos à tradição francesa do séc. XIX, e concluirmos 

depois com o alojamento em massa discutido pelo modernismo 

internacional, pelos seus protagonistas, e difundido nos Congressos 

Internacionais de Arquitectura Moderna (CIAM). 

No plano da história e da teoria da habitação, devemos considerar em 

primeiro lugar os autores franceses, pois a teoria e a prática  por estes 

produzidas constituem referências fundamentais tanto em Lisboa como 

em Barcelona. Em primeiro lugar consideraremos a tradição académica 

francesa do séc. XVIII ao séc. XIX, que tomou a Distribuição (da casa) 

como arte específica. Esta nova arte tem como objecto a organização 

interna da casa, e debruça-se sobre os problemas da comodité e do 

confort, primeiro na organização da casa aristocrática, depois na das 

casas dos sucessivos estratos da burguesia, a partir dos tratados e 

manuais, de Blondel (séc. XVIII) a Leonce Reynaud (séc. XIX). Esta 

organização da casa referencia-se ainda nos exemplos recolhidos e 

divulgados por César Daly nas recueils publicadas na sua Revue 

General d‟Architecture, na segunda metade do séc. XIX. O pensamento 

destes autores tem impacto fundamental na habitação burguesa, nas 

suas diversas formas do séc. XIX. É incontornável a constatação de que 

estas formas de organização da casa fazem parte das espacialmente 

mais complexas e ricas na história da arquitectura doméstica urbana 

ocidental. E é nestas casas que iremos encontrar o fulgor do saguão na 

casa urbana. 

Monique Eleb-Vidal e Anne Debarre Blanchard, relativamente à 

arquitectura doméstica francesa, e Txatxto Sabater Andreu, 

relativamente à arquitectura doméstica da primeira idade do Ensanche 

de Barcelona, estabelecem importantes sínteses do que foi a génese da 

casa urbana de tradição francesa, e, embora raramente se refiram ao 

saguão, fornecem dados essenciais para o entendimento da sua 

participação na casa urbana. É ainda curioso observar que as autoras 
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francesas e o autor catalão concluem as suas mais importantes 

contribuições neste âmbito no mesmo ano – 1989 – referindo as mesmas 

fontes e estabelecendo conclusões similares no que diz respeito ao 

sentido fundamental que teve a Distribuição na casa burguesa no séc. 

XIX. No entanto, os seus percursos são simultâneos no tempo e 

constituem por isso desenvolvimentos paralelos - sem referências 

cruzadas entre si - que partindo de um quadro teórico de base comum 

chegam a conclusões convergentes. Neste âmbito de reflexão teórica 

encontraremos as referências às circunstâncias que envolvem a 

evolução e o paroxismo do saguão na casa urbana. Não encontrámos 

reflexões equivalentes, relativas ao caso de Lisboa.  

Mais tarde, encontraremos a crítica à insalubridade dos poços de 

ventilação e iluminação, a antítese da casa com saguão, que tem duas 

fases de evolução. 

Numa primeira fase, ainda no séc. XIX, desenvolve-se uma reacção à 

emergência do problema da densidade e da massificação do alojamento 

urbano, colocado pela cidade da Revolução Industrial.  Esta fase tem 

uma orientação social e higienista, não directamente relacionada com o 

âmbito disciplinar da arquitectura, e tem expressão em estudos e 

relatórios sobre as condições de vida da classe operária, com indicação 

de soluções de melhoria, que têm por sua vez consequência na 

promoção de concursos de ideias para novas soluções  de alojamento e 

salubridade, e na promulgação de leis de carácter edificatório e 

urbanístico. 

Nas primeiras décadas do séc. XX, numa segunda fase de evolução, 

encontramos a emergência do ideário moderno progressista, herdeiro 

ainda das preocupações higienistas do final do século anterior, e 

confrontado com problemas similares, que têm então expressão em 

maior escala com o crescimento da cidade e da indústria. Nesta fase, a 

orientação positivista da ciência, a fundamentação científica do 

progresso, assim como a abordagem taylorista aos problemas da 

eficácia e da optimização da produtividade, das actividades humanas em 

geral, assim como das respectivas implicações espaciais, trarão um 

enquadramento conceptual à casa moderna orientado para a sua 

optimização segundo todos os pontos de vista. Este é um sentido 

profundamente radical, e será, como veremos, refractário às soluções 

anteriores sobre as quais recaem suspeitas de insalubridade ou 

ineficácia. Nestas incluiremos o saguão. Nesta fase encontraremos a 

produção teórica dos arquitectos modernos, que terá menos a forma do 

tratado, e mais a forma do manifesto, da proposta, e da publicação 

panfletária. Será o caso dos depoimentos em entrevistas de Auguste 

Perret, dos textos na revista Esprit Noveau de Le Corbusier, compilados 

em Vers une Architecture e sintetizados nos cinco pontos da 

arquitectura, refractários à utilização do saguão, e defensores da 

ventilação e da exposição solar máxima; será também o caso das 

publicações de Ernst May na Neue Frankfurt, defendendo para os 

siedlungen alemães novas formas de edificação laminar, em bandas de 

reduzida profundidade; ou ainda das declarações emanadas dos 

Congressos Internacionais de Arquitectura Moderna, relacionadas com a 

higiene na casa e com o alojamento mínimo (existenzminimum). 

No pensamento da casa moderna encontraremos os princípios que 

determinam a proscrição do saguão, hoje ainda tutelares na concepç ão 

da casa contemporânea. 
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2.3 ENQUADRAMENTO EMPÍRICO 

 

Relativamente ao que se designa trabalho de campo, observação e 

registo de dados empíricos, identificamos dois quadros empíricos que 

suportam a investigação proposta. 

O primeiro é constituído pelos objectos arquitectónicos que reflectem de 

forma mais evidente a evolução das concepções da casa urbana, do 

ponto de vista particular da organização do seu interior, das relações 

deste com o exterior envolvente, e ainda da presença ou ausência do 

saguão no interior da casa. Este quadro empírico constitui uma 

observação alargada da história da casa urbana, no contexto específico 

da Europa ocidental e de algumas experiências na cidade norte -

americana, e suporta o conhecimento da origem, da evolução, da 

participação e do desaparecimento do saguão na casa urbana. 

O segundo quadro empírico é constituído exclusivamente por 

arquitecturas domésticas que integram o saguão, presentes nas cidades 

de Lisboa e de Barcelona, em particular nas suas expansões urbanas da 

transição séc. XIX -séc. XX, planeadas por Frederico Ressano Garcia e 

por Ildefonso Cerdá, respectivamente. Este segundo quadro empírico 

constitui uma observação das manifestações do saguão no interior da 

casa urbana, no contexto particular das cidades de Lisboa e Barcelona, 

e terá a função de ilustrar e demonstrar os diversos aspectos, as 

limitações e as potencialidades, dessas manifestações.  

Na história da origem, evolução e participação do saguão na casa 

urbana, focaremos o primeiro quadro empírico, numa leitura diacrónica. 

Na abordagem às concepções da casa urbana tomaremos ambos os 

quadros empíricos, numa leitura sincrónica. 

Lisboa e Barcelona constituem a base empírica desta investigação. 

Tentaremos aprofundar o seu conhecimento, de modo a alavancar novas 

formas de pensar e intervir na arquitectura doméstica destas duas 

cidades: em Lisboa recuperando a possibilidade do saguão, na casa 

contemporânea; em Barcelona, fomentando uma consciência mais aguda 

do potencial arquitectónico do cel obert, para lá da sua 

instrumentalização como poço acessório, de ventilação e secagem de 

roupa. 

 

 

2.4 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Do ponto de vista metodológico, procuraremos articular a argumentação 

escrita com a argumentação gráfica, explorando a complementaridade 

das duas linguagens. 

No texto, alguma terminologia chave, de língua estrangeira  (francesa, 

inglesa, castelhana e catalã) utiliza-se na língua original
1
, em itálico, por 

respeito ao seu significado particular. Este cuidado é particularmente 

importante na referência à arquitectura doméstica francesa
2
. 

Esta grafia em itálico adoptada para a terminologia estrangeira, quando 

esta alude a conceitos fundamentais, será também utilizada em palavras 

portuguesas que tenham também valor conceptual  fundamental. 

Relativamente à recorrência de terminologias oriundas de línguas 

diferentes, algumas fundamentais na discussão da arquitectura 

doméstica, a utilização do português habitação pode ao longo do nosso 

texto induzir leituras equívocas, quando confrontada com o francês 

habitation, o castelhano habitación ou o catalão habitació. Enquanto o 

                                                           
1 Teremos em todo o caso o cuidado de traduzir para por tuguês toda a terminologia estrangeira, na sua 

primeira ocorrência no texto  

2 Tanto Monique Eleb-Vidal como Txatxo Sabater decidem pela inclusão nos seus estudos, sobre as 

arqui tecturas domésticas de génese francesa, de apêndices lexicográficos que rem etem para os tratados, 

os dicionários e as enciclopédias temáticas francesas do séc. XIX . 
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português habitação tem uma acepção extensiva, significando acto ou 

efeito de habitar, lugar onde se vive ou habita, casa, alojamento, 

residência (equivalente de vivienda em castelhano, ou habitatge em 

catalão); o francês habitation tem no séc. XIX, nos textos a que 

referiremos, uma acepção mais restrita, significando um compartimento, 

um aposento da casa. Esta acepção é também comum ao castelhano 

habitación e ao catalão habitació. Por este motivo, não utilizaremos o 

português habitação, que substituiremos por casa, ou por alojamento. 

Relativamente à utilização de elementos gráficos, incidiremos 

particularmente na leitura de desenhos de arquitectura, de 

representações planimétricas (plantas) das organizações espaciais das 

casas abordadas, atendendo: à denominação dos lugares  expressa nas 

anotações gráficas; à divisão e ao agrupamento de espaços; à sua 

posição e dimensão relativas; à sua configuração; à relação interior-

exterior, e ao posicionamento em relação aos espaços exteriores 

envolventes, a rua, o interior do quarteirão, o jardim, o pátio, o saguão; 

aos sistemas de circulação e distribuição do espaço domésti co; ao 

posicionamento e eventual agrupamento de infra-estruturas e 

dispositivos técnicos. 

Utilizaremos o desenho como forma de conhecimento, como instrumento 

conceptual de leitura, ênfase e extrapolação. Tratar -se-á de utilizar 

desenhos ou apenas parte dos mesmos, no seu contexto, ou fora dele, 

isolados ou em comparação (entre casos similares ou antagónicos) para 

ler formas de organizar e conceptualizar a casa, para enfatizar aspectos 

particulares, para evidenciar valores e sistemas de organização 

subjacentes, ou fazer a sua extrapolação
3
, construindo a partir da 

                                                           
3 Por  extrapolação entende-se uma i lação conjectural (suposição, hipótese formada sobre ap arências,  

indícios, probabi l idades) , por analogia com casos conhecidos, para além do campo de val idade destes.  

representação gráfica de objectos reais a representação gráfica de 

objectos que (ainda) não existem. 

Designámos este último processo “extrapolação gráfica” e com ela 

pretendemos expandir o alcance da leitura conceptual do quadro 

empírico que iremos tratar. 

Finalmente, utilizaremos dois métodos complementares de 

relacionamento dos fenómenos: a diacronia e a sincronia. O primeiro 

servirá os interesses da abordagem à evolução dos fenómenos e das 

suas circunstâncias ao longo do tempo. O segundo servirá os interesses 

da reflexão sobre os modos de pensar a casa, sincrónicos (e sincréticos) 

por natureza. 
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PARTE I 
 

 

3 O QUE É UM SAGUÃO 

 

Abordaremos neste capítulo a(s) origem(s) e a evolução da entidade 

espacial que designaremos como “saguão”, procurando esclarecer e 

definir a sua natureza específica, a sua finalidade e o seu significado. 

A entidade espacial que designamos saguão aparece-nos 

frequentemente definida como derivação do pátio, tomada como uma 

espécie de atrofia deste último. Este tipo de definição baseia-se na 

assunção da semelhança entre saguão e pátio. 

O desenvolvimento da casa em torno de um espaço exterior, de posição 

nuclear, é uma forma de organização espacial fundamental e, por esta 

razão, recorrente na história da arquitectura. O pátio, como espaço 

exterior nuclear numa construção, e a casa-pátio, como organização 

espacial em torno desse espaço exterior nuclear, são conceitos de valor 

indiscutível na história, na teoria e na prática da arquitectura. 

Na evolução da casa urbana, este tipo de organização ocorreu em 

edifícios com um número crescente de pisos, ou com uma implantação 

fortemente condicionada, em lotes de configuração irregular. Ocorreu 

também em edifícios promovidos com intuitos especulativos, que 

procuraram maximizar a ocupação do lote, em prejuízo dos espaços 

exteriores complementares à edificação. Em qualquer dos casos, 

verificou-se uma alteração significativa da proporção entre as dimensões 

horizontais e a dimensão vertical do espaço exterior que até então seria 

identificável como pátio. Esta alteração dimensional associa -se a outras, 

de carácter qualitativo e de valor arquitectónico, que assumiram a 

dimensão vertical deste espaço, e que o remeteram para um estatuto 

acessório de poço ventilador e iluminador, de apenas alguns 

compartimentos interiores da edificação, já sem o protagonismo 

organizador da casa, que até então observáramos no pátio. A este 

espaço chamamos hoje “saguão”, ou, em outras línguas, “patio de 

luces”, “cortilleto”, “courette”, “puit d‟ aération”, “air-shaft”, “air-well” (ou 

ainda “light-shaft” ou “light-well”), hesitando as designações entre o 

diminutivo do pátio, nas suas diferentes línguas, e a assunção estrita da 

sua função ventiladora, ou iluminadora, de compartimentos interiores da 

edificação, e da casa. 

Existe uma outra genealogia, que devemos igualmente considerar, que 

constrói o saguão a partir da hipertrofia de condutas de ventilação e 

iluminação inseridas em compartimentos interiores de casas urbanas 

sem qualquer filiação original na casa-pátio. Este tipo de definição 

baseia-se na assunção da dissemelhança entre saguão e pátio. 

Não é muito clara a relação de forças entre estas duas definições: em 

casos distintos, a origem do saguão inscreve-se em uma das duas. Por 

outro lado, os resultados práticos da evolução das duas genealogias 

aproximam-se, sugerindo em alguns casos a irrelevância da sua 

distinção. No entanto, esta distinção é para nós fundamental, pois a 

partir dela podemos esclarecer o significado específico do saguão no 

interior da casa urbana, e observar como este significado é distinto 

daquele que se atribui ao pátio. 

A distinção entre saguão e pátio, implicada na hipótese de ser a conduta 

ventiladora a origem do saguão, evidencia a possibilidade deste último 

não constituir um âmbito arquitectónico de primeira importância, de 

constituir um espaço acessório ou mesmo sem habitabilidade relevante. 

Deste ponto de vista, saguão e pátio distinguem-se de modo 

fundamental. 
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O protagonismo que o saguão conquista, ao longo da sua evolução, na 

organização do interior da casa, permite-nos no entanto abordá-lo como 

elemento fundamental na construção de uma ideia de casa urbana, na 

qual é importante relativizar a importância do pátio, enquanto arquétipo 

de referência. 

 

 

3.1 A ETIMOLOGIA E O SIGNIFICADO DA PALAVRA “SAGUÃO” 

 

Na maioria das referências observáveis, e, sobretudo, nos desenhos de 

arquitectura, das proveniências mais diversas, os espaços que, deste 

capítulo em diante, reconheceremos como saguões, aparecem ainda 

designados como pátios. A que se deve a persistência da designação 

“pátio”, em detrimento de uma outra, eventualmente mais adequada? 

A designação “pátio” é a primeira, no sentido em que é a mais antiga, 

remetendo para uma origem arquetípica. E é também a primeira, no 

sentido em que remete para valores arquitectónicos de primeira 

importância, na construção de uma ideia de casa. 

Pelo contrário, a designação mais estrita, que se refere à componente 

ventiladora, parece ter importância secundária, acessória. E é, por outro 

lado, conotada com arquitecturas fortemente comprometidas (no que 

esta expressão pode ter de depreciativo), nas quais a configuração e a 

ocupação problemática do lote urbano, a complexidade do programa de 

ocupação ou o seu carácter especulativo, determinaram uma 

compartimentação interior quase insalubre, ventilada e iluminada apenas 

por estes poços redentores, a que chamamos hoje “saguões”.  

Pode ser aqui reconhecida uma filiação, de menor valor, do  saguão na 

família dos pátios. E talvez esta justifique que se tenha muitas vezes 

designado, de modo eufemístico, o saguão como se de um pátio se 

tratasse. 

Em qualquer dos casos, a distinção entre os dois conceitos não tem 

contornos nítidos. 

Nos dicionários da língua portuguesa verificamos uma estreita relação 

entre “pátio” e “saguão”. Em vários dos que podemos consultar, a 

palavra “saguão” aparece com o significado de “pátio estreito e 

descoberto, entre dois edifícios ou no interior de um edifício”
4
, 

5
, 

6
, 

7
. 

Curiosamente, o Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea, da 

Academia das Ciências de Lisboa
8
, define “saguão” como “espaço 

pequeno, estreito e descoberto entre dois edifícios ou no interior de um 

prédio, para iluminar ou ventilar a parte que não recebe luz solar”, 

substituindo a referência directa ao “pátio” pelo termo, mais abstracto, 

“espaço” - uma subtil diferença que torna a definição mais vaga, mas 

também, como veremos adiante, mais adequada (uma vez que 

subentende distinções fundamentais entre os conceitos “pátio” e 

“saguão”). Esta é também a definição que mais se aproxima daquelas 

que, em outras línguas, assumem a componente funcional – de 

ventilação e iluminação – omitindo qualquer familiaridade do saguão com 

o pátio. 

                                                           
4 Edgar Lel lo e José Lel lo, Universal, Dic ionário Enciclopédico Luso -brasi leiro, Livraria Lel lo & Irmão, Porto,  

1974.  

5 J. Almeida Costa e A. Sampaio Melo , Dicionário da Língua Portuguesa, 5ª edição, Por to Edi tora, Por to,  

(data?).  

6 Cândido de Figueiredo, Dicionário de Língua Portuguesa, vol .I I, 23ª edição, Ber trand Editora, Lisboa, 

1973.  

7 Aurél io Buarque de Holanda Ferreira, Novo Dicionário da Língua P ortuguesa / Aurél io Buarque de Holanda 

Ferreira; assistentes Margarida dos Anjos... [et al . ]. - 2a edição, revista e aumentada, 31ª impressão, ed. 

Nova Fronteira,  Rio de Janeiro,  1986.  

8 AAVV, Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea da Academia das Ciênci as de Lisboa /  Academia 

das Ciências de Lisboa e Fundação Calouste Gulbenkian, Editorial  Verbo, Lisboa,  2001.  
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Fig. 1 : Extracto parcial  de “Distr ibucion de las casas que geralmente se construyen 
en Barcelona”, Granel l  i  Barrera, regis tado por Txatxo Sabater Andreu, em Primera 
Edad del Ensanche, Arquitectura Doméstica, Tesis Doctor al,  ed. Departamento de 
Composición, Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de  Barcelona. Universitat 
Pol i tècnica de Catalunya, Barcelona, 1989, Volúmen I I,  i lustración  25 a 27.  

 

Esta última definição aponta também o uso do saguão - com a qual 

concordam ainda o Dicionário Houaiss
9
 e o Grande Dicionário da Língua 

Portuguesa, da Sociedade de Língua Portuguesa – e afirma que o 

saguão “serve para iluminar e ventilar os aposentos que não recebem luz 

directa da rua”
10

. 

Em outras línguas, verificamos que a palavra que designa este tipo de 

espaços hesita também entre o diminutivo de pátio – “cortiletto”, no 

italiano; “courette”, no francês – e a assunção estrita da sua função de 

ventilação e iluminação naturais, qualificadora dos compartimentos 

interiores sem contacto directo com o espaço exterior envolvente das 

construções – “puit’ d’aération”, no francês; “air-well” ou “air-shaft”; e 

ainda “light-well” ou “light-shaft”, no inglês – restando-nos o “pátio de 

luces”, no castelhano, como designação de pátio especializado na 

função de iluminação. 

Quando analisamos as palavras que são utilizadas para designar o 

saguão, referindo-se à sua função, os termos relativos à ventilação – 

“aération”, “air” – ou à iluminação – “light”, “luces” – aparecem 

associados a outros relativos a entidades espaciais – “puits”, “well”
11

 

(poço) – ou a propriedades formais – “shaft”
12

 (forma linear vertical) – 

                                                           
9 Antônio Houaiss, Dicionário Houaiss da Língua P ortuguesa / Antônio Houaiss e Mauro d e Sal les Vi l lar ; 

[ed. l i t. ] Insti tuto Antônio Houaiss de Lexicografia, Círculo de Leitores, Lisboa 2002.  

10 José Pedro Machado (coordenador),  Grande Dicionário de Língua Portuguesa, Sociedade de Língua 

Portuguesa, Edições Amigos do Livro,  Lisboa 1981.  

11 Veja-se a definição de “wel l” no  The Shorter Oxford Engl ish Dictionary on His torical P rinciples / prepared 

by Wil l iam Li ttle, H. W. Fowler , J. Coulson ; revised and edited by C. T. Onions. -  3rd ed., revised wi th 

addenda. -  Oxford :  Clarendon Press, imp. 196 6. 

12 Veja-se também a definição de “shaft” na obra anteriormente ci tada, para encontrar o signif icado desta 

palavra como forma l inear  vertical , em que a al tura é significativamente superior às d imensões horizontais ,  

podendo significar  um vazio, como um poç o ou uma conduta , ou um maciço, como o fuste de uma coluna, 

um veio ou eixo mecânico, ou mesmo um falo .  

que só indirectamente podemos referir à espacialidade habitável e 

qualificada que tomamos por Arquitectura. 

Parece assim que, nas definições estritas que acabámos de referir, o 

saguão pode ser considerado uma entidade espacial fora do sistema de 

âmbitos habitáveis - arquitectónicos – que constituem a casa. Veremos 

adiante que o saguão não constitui exactamente um âmbito 

arquitectónico – não parecendo animado por uma intencionalidade 

espacial, orientada para a configuração de um lugar habitável, de 

percurso ou estadia - muito embora determine profunda e positivamente, 

como trataremos de provar, os âmbitos arquitectónicos que em seu redor 

se organizam. 

Este aspecto da distinção entre pátio e saguão assume para nós 

particular importância, uma vez que a partir dele nos aproximamos da 

natureza específica do saguão. Esta aproximação parece-nos essencial 

para a justa avaliação do valor específico do saguão, enquanto 

protagonista na construção de uma ideia de casa. 

Do ponto de vista etimológico , a palavra “saguão” aparece nos 

dicionários de língua portuguesa como derivado do castelhano “zaguán”. 

Segundo Joan Corominas
13

, “zaguán” deriva por sua vez do árabe 

“ustuwân”, que significa “pórtico” e que terá sido uma voz tomada pelo 

árabe de uma língua indo-europeia do Oriente, documentada pela 

primeira vez como “azaguán”, em 1535, por Juan de Valdés
14

. Segundo 

Corominas, “zaguán” define o sítio, nem sempre coberto, dentro de casa, 

imediato ao umbral da porta principal, que lhe serve de entrada. 

                                                           
13 Joan Corominas, Diccionario Cr ítico Etimológico Castel lano e Hispánico / por Joan Cor ominas ; con la 

colaboración de José A. Pascual. - Madrid : Edi torial  Gredos, cop. 1991. -  6 v. ; 25 cm. - (Bibl ioteca 

românica hispânica /  dir igida por  Dámaso Alonso. V, Diccionarios ; 7. -  3a reimpressão da 1a ed., 1980.  

14 Ainda segundo Joan Corominas, Op. Ci t.  
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Esta é ainda a acepção dada pelo castelhano moderno, e podemos 

verificá-la no emprego de “zaguán” para designar o espaço de transição, 

vestibular, que liga a rua ao pequeno pátio interior da casa -pátio 

andaluz, particularmente na cidade de Sevilha.  Sem aprofundar o 

universo concreto das práticas do pátio e do saguão, que abordaremos 

adiante, podemos dizer que nos desenhos de alguns edifícios da 

arquitectura doméstica do Ensanche de Barcelona, no séc. XIX, 

encontramos a palavra “zaguán” designando um pátio estreito, ou um 

poço de ventilação, física e directamente articulado com o sistema de 

acesso e distribuição vertical desses edifícios, com a sua entrada e com 

a sua escada principais. 

Corominas refere que “zaguán” conservou no português “saguão” o 

sentido de “pátio estreito e descoberto no interior de um edifício” e que a 

acepção do castelhano moderno, enquanto espaço vestibular, é, no 

português - “espécie de alpendre à entrada dos conventos” - própria do 

Alentejo e do Brasil. O Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea, 

da Academia das Ciências de Lisboa
15

 refere também esta acepção – 

espaço vestibular - como regionalismo: nos Açores, como “conjunto da 

porta de entrada, escada e patamar”; no Brasil, como “átrio de um 

edifício onde se localiza o acesso aos pisos superiores, átrio, vestíbulo”. 

Também o Dicionário Houaiss
16

 refere esta acepção regional brasileira. 

Não podemos afastar a hipótese de o termo “zaguán” ter começado a ser 

utilizado para designar também os pátios estreitos e os poços 

ventiladores que, não sendo imediatos ao umbral da porta principal, nem 

servindo de entrada na casa, se encontravam ainda articulados, física e 

directamente, com a entrada no edifício residencial e com o seu sistema 

                                                           
15 Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea da Acade mia das Ciências de Lisboa, Op. Cit .  

16 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, Op. Cit.  

distributivo vertical (a presença destes poços e a respectiva designação 

“zaguán” pode observar-se nas Fig.  1 a Fig.  4). 

 

 

 

Fig.   1:  Extracto parcial  de “Dis tr ibucion de las casas que geralmente se construyen en Ba rcelona”,  
Granel l  i  Barrera, registado por Txatxo Sabater Andreu, em Primera Edad del Ensanche, Arquitectura 
Doméstica, Tesis Doctoral, ed. Departamento de Composición, Escola Tècnica Superior d'Arquitectura 
de Barcelona. Universitat Pol i tècnica de Catalun ya, Barcelona, 1989, Volúmen I I , i lustración  25 a 27.  
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Não podemos igualmente afastar a hipótese de, a partir desta nova 

acepção da palavra “zaguán” , se ter generalizado o seu uso na 

designação de pátios estreitos e poços de ventilação, 

independentemente da sua relação efectiva com a entrada no edifício e 

com o sistema de distribuição vertical que lhe dava continuidade. Não 

temos no entanto dados que nos permitam confirmar esta hipótese. 

Tanto no Castelhano como no Português, é mais frequente o uso de 

“patio” e de “pátio”, respectivamente, para designar aquilo a que, 

justamente, deveríamos chamar “saguão”. 

A relação de “saguão” com “zaguán”, e a acepção de ambos como 

espaços vestibulares, também não fornecem dados suficientemente 

esclarecedores quanto à origem da entidade espacial que hoje 

designamos “saguão”. 

Assim, na observação do modo como as palavras definem ideias e se 

referem às coisas, os dados a que tivemos acesso não nos permitem 

perceber exactamente como nasceu o conceito que definimos 

actualmente com a palavra “saguão”: referido ao pátio nos dicionários de 

língua portuguesa, não deriva deste, nem de conceitos directamente 

relacionados. A sua etimologia revela-nos pouco que possa ser tomado 

como valor específico - fundamental e distintivo - quando confrontada 

com a história das práticas, dos usos, que tiveram o pátio e o saguão ao 

longo dos tempos. 

Percebemos que o saguão não resulta simplesmente da redução de um 

pátio, podendo mesmo ser outra coisa, muito diversa, como um poço 

vertical, que serve para iluminar e ventilar compartimentos interiores, 

sem contacto directo com o exterior. Parece-nos também que, na 

condição de poço ventilador, o saguão não terá ambições de construção 

de um lugar habitado, não tendo assim um valor arquitectónico intrínseco 

relevante. 

 

 

 

Fig.  2:  Extracto parcial  de “Dis tr ibucion de las casas que geralmente se construyen en Barcelona”,  
Granel l  i  Barrera, registado por Txatxo  Sabater Andreu, em Primera Edad del Ensanche, Arquitectura 
Doméstica, Tesis Doctoral, ed. Departamento de Composición, Escola Tècnica Superior d'Arquitectura 
de Barcelona. Universitat Pol i tècnica de Catalunya, Barcelona, 1989, Volúmen I I, i lustración  25 a 27. 
Solução de dois fogos por  piso, em esquerdo -direi to.  
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Fig.  3: Extracto parcial  de “Distr ibucion de las casas que geralmente se construyen en Barcelona”, Granel l  i  Barrera, , regis tado por Txatxo Sabater  Andreu, ibidem, obs erve-se a designação “zaguán” apl icada ao poço de 
venti lação que remata o acesso ao inter ior do edifício e acompanha o desenvolv ime nto vertical da caixa de escadas. Solução de dois  fogos por piso, em frente- tardo. 
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Fig.  4: Extracto parcial  de “Distr ibucion de las casas que geralmente se construyen en Barcelona”, Granel l  i  Barrera, , regis tado por  Txatxo Sabater  Andreu, ibidem, observe -se a designação “zaguán” apl icada ao poço de 
venti lação que remata o acesso ao inter ior do edifício e acompanha o desenvolv imento vertical da caixa de escadas. Solução de quatro fogos por piso, em esquerdo -direi to e frente- tardoz.  
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3.2 AS GENEALOGIAS DO SAGUÃO 

 

Deixamos agora o universo da palavra para nos debruçarmos sobre o 

uso que tiveram, ao longo dos tempos, os espaços que designamos 

como pátio e como saguão. Esta abordagem permitirá colher, na prática 

das coisas, pistas sobre a relação, de facto, entre as duas entidades 

espaciais. 

No plano da história da cultura material, do que produzimos e do modo 

como o pensámos, o saguão poderá ser entendido como atrofia – 

definhamento e perda de capacidades – de um pátio, ou como hipertrofia 

– crescimento ou desenvolvimento excessivo – de um poço de 

ventilação. Poderá ser entendido como contracção de um pátio até à 

perda do significado original deste, deixando de ser um espaço 

fundamental, nuclear e estruturante numa ideia de casa, e de 

arquitectura, reduzindo-se à condição acessória de poço ventilador. Ou, 

em sentido inverso, entendido como expansão de um poço ventilad or, 

cujo desenvolvimento, com o aumento da sua capacidade de qualificação 

espacial dos âmbitos arquitectónicos envolventes, potencia uma 

conquista progressiva de protagonismo na estruturação da casa, 

podendo mesmo tornar-se indutor de formação arquitectónica. 

Ainda que colocados em oposição dialéctica, estes dois modos de 

entender a origem e evolução do saguão devem, em nossa opinião, ser 

considerados numa linha única de evolução: a redução de um pátio à 

dimensão de qualidade mínima - na qual pensamos radicar a omissão do 

saguão na história e na teoria da arquitectura – constituirá, por hipótese, 

o ponto de partida para uma conquista progressiva de qualidade e 

significado, já diverso do pátio de onde partimos, e na qual principiamos 

a reconhecer o saguão como protagonista relevante na estruturação da 

casa urbana. 

 

 

 

 

Fig.  5: Granja da época de Hal lstatt em Neuhansel , Westerwald, Alemanha, regista da por Johannes 
Spalt e Werner  Blaser , em Pátios - 5000 años de evolución desde la antigüedad hasta nuestros dias,  
ed. Gustavo Gil l i , Barcelona,  1997, p.7.  

 

 

 

Fig.  6: Granja em Carél ia, Russia, registada por Johannes Spalt e Werner Blaser, em Pátios - 5000 
años de evolución desde la antigüedad hasta nuestros dias, ed. Gustavo Gil l i , Barcelona,  1997, p.8.  
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3.3 O PÁTIO 

 

3.3.1 As origens e os usos do pátio 

 

Quando escreve sobre a tipologia que designa “courtyard”, Howard Davis 

afirma “courtyard buildings and building groups are among the most 

ubiquitous in the world, and occur in many culture and climates”
17

, e 

define “courtyard” como um espaço exterior com edificações, 

compartimentos ou elementos edificados, no seu perímetro, em forma e 

quantidade suficiente para lhe conferir definição, lembrando ainda que 

“courtyard” consiste no conjunto desse espaço exterior e dos elementos 

edificados que o envolvem, definindo-o
18

. 

Esta definição corresponde a uma leitura muito abrangente do fenómeno 

da casa-pátio, que inclui pátios definidos por uma construção única ou 

por um conjunto de construções, independentemente da unidade formal 

que possam estabelecer entre si. Inclui igualmente pátios com definição 

precisa do espaço exterior contido, e pátios com definição ambígua, não 

explícita, dos seus limites. 

É também uma definição capaz de abranger manifestações vernaculares 

e manifestações eruditas. Encontra-se inscrita na Encyclopedia of 

Vernacular Architecture of the World
19

 e reconhece na organização da 

                                                           
17 Howard Davis , “Courtyards ”, in Encyclopedia of Vernacular Archi tecture of  the World , Volume 1 –  

Theories and Principles, Cap. “Typologies”, subcap. “Plans”,  edited b y Paul Ol ivier , ed. Cambridge 

Universi ty Press, 1997, p. 633. Fazemos esta ci tação na l ingual original por nos parecer imprecisa a  

tradução para o por tuguês: “cour tyard” tem um significado mais abrangente que “pátio” e “most ubiquitous” 

introduz um grau (comparativo) superlativo no conceito “ubíquo”, que pensamos não ter equivalente no 

português.  

18 Ibidem. 

19 Encyclopedia of Vernacular Architecture of the World , Volume 1 – Theories and Principles; Volumes 2 e 3 

– Cultures and Habitats,  edi ted by Paul  Ol ivier ,  ed. Cambridge Universi ty Press, 1997.  

 

Fig.  7: Casa-pátio eslovaca em Borowá u Pol icky, regis tada por Johannes Spal t e Werner Blaser, em 
Pátios - 5000 años de evolución desde la antigüedad hasta nuestros dias, ed. Gustavo Gil l i ,  
Barcelona,  1997, p.17.  
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casa, ou do conjunto de construções que incluem a casa e os seus 

anexos, em torno de um pátio, uma forma de construção universal  e 

intemporal. 

Também Johannes Spalt e Werner Blaser, em Pátios – 5000 Años de 

Evolucion Desde la Antiguedad Hasta Nuestros Dias
20

, reconhecem uma 

espécie de ubiquidade nesta forma de organização da casa. Na 

introdução a La Arquitectura del Patio, Antón Capitel
21

 atribui igualmente 

ao pátio uma importância fundamental na história da arquitectura, desde 

a antiguidade clássica à idade moderna, afirmando mesmo que a 

organização em torno de pátios – que define como “claustral” – constitui 

um sistema compositivo, tão importante para usos e culturas diversas, 

que pode identificar-se, em alguns períodos e civilizações, com a 

arquitectura, ela própria. 

Segundo Johannes Spalt
22

, a origem da tipologia da casa com pátio 

remonta ao início da história da humanidade, os casos mais antigos 

conhecidos encontram-se na China e na Índia, e estão datados de 3000 

a.C. As casas-pátio de Cnossos, em Creta, datam de 2000 a.C. 

A casa-pátio é comum na China, no Médio-Oriente, no Norte de África, 

no Vale do Nilo, assim como na África Ocidental, e na América Latina. 

Podemos também reconhecer a sua presença em toda a Europa: no sul 

mediterrânico, em assentamentos urbanos, com uma formalização 

comum ao Norte de África e ao Médio Oriente; no Norte da Europa, na 

Europa Central e Oriental, em casas rurais, frequentemente organizadas 

em torno de um pátio, que se define pelo agrupamento de edifícios  

                                                           
20 Werner Blaser, Pátios - 5000 Años de Evolución Desde la Antigüedad Hasta Nuestros Dias, ed. Gustavo 

Gil l i , Barcelona,  1997.  

21 Antón Capi tel , La Arquitectura Del Pátio,  ed. Gustavo Gil l i ,  Barcelona, 2005.  

22 Johannes Spalt , “La Historia de la Casa com Patio”, in Pátios - 5000 Años de Evolución Desde la 

Antigüedad Hasta Nuestros D ias, ed. Gustavo Gil l i , Barcelona,  1997, p. 10.  

 

 

 

Fig.  8: Casa Havel i , em Gujarat, India, registada na Encyclopedia of Vernacular Architecture of the 
World, Vol.1, Theories and Principles, edited by Paul Ol ivier, ed. Cambridge University Press, 1997, p.  
631.  
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– a casa, o celeiro, o estábulo - e elementos de contenção espacial e 

acesso - muros, cercas e portões – cuja relação assenta mais em 

critérios funcionais do que em razões de ordem e coerência formal.  

Esta ubiquidade da casa-pátio torna improvável uma origem única. Por 

outro lado, parecem existir duas vertentes diversas no reconhecimento 

da tipologia da casa-pátio (ver Fig.  5 a Fig.  12): a) aquela que inclui as 

construções e os agrupamentos de construções em torno de um pátio, 

independentemente da ordem e coerência formal do conjunto; b) aquela 

que considera, num sentido mais estrito, a organização de uma 

construção única em torno de um pátio, enquanto sistema unitário de 

organização formal e espacial, centrado na definição e na presença 

nuclear desse pátio, como elemento compositivo fundamental.  

A primeira vertente inclui necessariamente a arquitectura vernacular, 

fornece as pistas essenciais das diferentes genealogias da casa -pátio, e 

revela-nos a sua universalidade e intemporalidade. A Encyclopedia of 

Vernacular Architecture of the World, com os contributos de Howard 

Davis, e também o estudo de Werner Blaser e Johannes Spalt  sobre os 

5000 anos da história do pátio, a que já nos referimos anteriormente, são 

aproximações abrangentes, que alimentam esta primeira vertente de 

abordagem. 

A segunda vertente debruça-se principalmente sobre a arquitectura 

erudita, e sobre a investigação do pátio como entidade fundadora de 

uma ideia de arquitectura, capaz de definir um sistema, quase absoluto, 

de organização formal e espacial. Esta segunda vertente tem em La 

Arquitectura del Patio, de Antón Capitel, e no conceito de sistema 

“claustral”, que o autor utiliza para se referir à presença organizadora do 

pátio, uma referência fundamental. 

 

 

Fig.  9: Hu- t'ung ( tipo de casa da pequena avenida) em Pekin, China, registada por Johannes Spalt e 
Werner Blaser, em Pátios - 5000 años de evolución desde la antigüedad hasta nuestros dias, ed. 
Gustavo Gil l i , Barcelona,  1997, p.13.  
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Fig.  12: António Da Sangal lo o Jovem, Palácio Farnese, Roma (1541 -46) , registado por  Antón 
Capitel , em La Arquitectura Del Pátio, ed. Gustavo Gil l i , Barcelona, 2005, p. 54, (segundo Paul Marie 
Letaroui l ly).  

 

 

Fig.  10: Yatz, casa típica, registada por Johannes Spalt e Werner Blaser, em Pátios -  5000 años de 
evolución desde la antigüedad hasta nuestros dias, ed. Gustavo Gil l i , Barcelona,  1997, p.8.  

 

 

Fig.  11:  Dis tr ibuição tipo de uma casa Tarma, I raque, registada por Johannes Spalt e Werner  Blaser ,  
em Pátios - 5000 años de evolución desde la antigüedad hasta nuestros dias, ed. Gustavo Gil l i ,  
Barcelona,  1997, p.13.  
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Na impossibilidade de uma origem única para a casa-pátio, e 

reconhecendo a sua condição urbana nas culturas Grega e Romana, a 

genealogia do saguão, fenómeno igualmente urbano, deve, em nossa 

opinião, começar pela leitura das práticas do pátio nas cidades do berço 

da civilização ocidental, com origem mediterrânica, na antiguidade 

clássica. 

 

 

3.3.2 O atrium e o impluvium: do fogo à água 

 

Segundo Johannes Spalt, a palavra “atrium”, na sua forma original, 

designava o espaço, nuclear e multifuncional na casa,  no qual se fazia o 

fogo. Sem abertura superior, o tecto deste espaço encontrar -se-ia 

enegrecido pelo fumo. A prática de uma abertura no tecto, para exaustão 

do fumo, num estádio posterior de desenvolvimento desta tipologia, terá 

adquirido progressivamente maior expressão, e terá sido a partir do 

momento em que o lugar do fogo se transferiu para um compartimento 

próprio, que a dimensão desta abertura aumentou significativamente, 

transformando este espaço nuclear interior num espaço nuclear exterior, 

aberto para o céu, através do qual os compartimentos envolventes 

passaram a receber luz e ventilação naturais, e através do qual 

passaram também a construir a principal relação interior -exterior deste 

tipo de casa (Fig.  13). 

A partir desta nova configuração, o atrium assume o valor de 

compartimento principal da casa, espaço multifuncional e centro da  vida 

doméstica, fundamental na sua distribuição interna, rodeado pelos 

compartimentos complementares, mais especializados na sua função, e 

com dimensão e estatuto inferior. 

 

 

Johannes Spalt afirma que as culturas Etrusca e Grega tiveram uma 

influência decisiva na casa romana. A casa etrusca, de um piso único, 

alinhada ao longo da rua, carecia de janelas. Como acabámos de referir, 

o fogo, com a extracção de fumo, encontrava-se no espaço central da 

casa, com uma abertura no tecto cuja dimensão aumentou 

progressivamente. Nesta casa, a luz apenas penetrava através do tecto 

e da entrada. Este “atrium” era, em certa medida, a sala com tecto 

aberto, que, finalmente, adoptou a forma de pátio,  tornando-se o lugar 

representativo da casa urbana. O fogo, originariamente no centro da 

casa, transferiu-se para outro espaço, sendo curiosamente substituído 

pela água recolhida da chuva. Do “atrium” são, assim, familiares o 

“impluvium” romano, e também o “aljibe” (pátio com cisterna) árabe. Com 

esta evolução, surgem, no centro da casa – no pátio, no centro do pátio - 

um tanque, ou, mais tarde, uma fonte (Fig.  14). 

 

Fig.  13: Casa-patio em Ur, Mesoptâmia, séc. II I a.C.,  regis tada por Johannes Spalt e Werner Blaser ,  
em Patios -  5000 Años de Evolución Desde La Antigüedad Hasta Nuestros Dias, ed. Gustavo Gil l i ,  
Barcelona,  1997, p.10.  
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A natureza focal do pátio é também enfatizada pelo seu tratamento 

formal e ornamental: torna-se o espaço da casa mais regular e simétrico; 

as paredes que o definem tornam-se as de maior investimento formal e 

decorativo, os vãos nestas abertos, os mais generosos e decorados; 

enquanto as paredes exteriores da casa não têm investimento 

arquitectónico significativo, com excepção do umbral de entrada.  

Por outro lado, a posição do pátio, no interior da casa, significa muitas 

vezes que a vida familiar é escondida do domínio público. Observe -se, a 

este propósito, o modo como se acede ao interior  de uma casa-pátio, em 

Marrocos (Fig.  15). 

 

Howard Davis
23

 recorda-nos ainda que a tipologia “atrium”
24

 é 

predominante nos climas quentes, em densidades urbanas nas quais as 

casas se encerram sobre si próprias, maximizando a privacidade do 

espaço exterior, especificamente seu. A altura das paredes que 

envolvem estes pátios permite o seu sombreamento durante uma boa 

                                                           
23 Veja-se a entrada “atr ium” na class ificação, segundo a organização em planta, das arqui te cturas 

vernaculares, no capítulo Typologies,  da autoria de Howard Davis, na Encyclopedia of Ve rnacular  

Architecture of the World,  Op. Ci t. , p.  633.  

24 Na língua inglesa, “atr ium” significa também “pátio”, à semelhança de “court”, mas designa, de modo mais 

estri to, um pátio com uma forma mais organizada do que “courtyard”.  

 

 

Fig.  14: Pátio Árabe do palácio do governador de Tânger, séc. XVII , regis tado por Johannes Spal t e 
Werner Blaser, em Pátios - 5000 años de evolución desde la antigüedad hasta nuestros dias, ed. 
Gustavo Gil l i , Barcelona,  1997, p.8.  

 

 

Fig.  15: Planta de uma casa-pátio, em Marrocos, regis tada por Howard Davis,na Encyclopedia o f  
Vernacular Architecture of the World,  Vol.1, Theories and Principles, edited by Paul Ol ivier , ed. 
Cambridge University Press, 1997, p. 633. Observe-se como se entra na casa, percorrendo um sifão 
visual que impede o contacto visual  entre a rua e o pátio.  
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parte do dia, instalando um gradiente de temperatura que permite o 

arrefecimento do ar no seu interior, aprisionando o ar fresco, durante a 

noite, e dificultando o seu aquecimento, ou a sua substituição por ar a 

temperaturas superiores, durante o dia. Em muitos casos, como no 

Ksour, no sul da cordilheira do Atlas, em Marrocos, ou na Casbah 

Argelina, a impossibilidade de expansão horizontal da casa urbana, 

determina o seu crescimento vert ical, introduzindo uma variante da casa-

pátio, comum nas cidades do Norte de África, na qual o pátio ganha 

proporção vertical, podendo mesmo ser parcialmente coberto, com uma 

pequena entrada central de luz. Segundo Howard Davis
25

, este espaço 

central assemelha-se ao atrium romano, no qual uma abertura 

relativamente pequena na cobertura era utilizada para recolher água da 

chuva e fornecer luz natural.  

Partindo do atrium, o pátio evoluiu ao longo do tempo, de acordo com as 

condições climáticas e circunstâncias específicas, em toda a envolvente 

do Mediterrâneo. 

Ainda na casa grega, tanto na insulae como no megaron, o pátio torna-

se parcialmente delimitado por colunas (Fig.  16 e Fig.  17). 

Em relação às casas de uma insulae grega, na cidade de Delos (séculos 

III e II a.C.), Antón Capitel refere:  

  

“Note-se, em primeiro lugar, como as casas não têm outra abertura nos 

seus muros exteriores que não seja a porta, obtendo luz apenas pelo 

pátio. A casa deste tipo é em grande medida uma casa defensiva, e o 

pátio um mundo próprio, não só no sentido habitacional mas também no 

da segurança e no do isolamento. As casas sem janelas,  vertidas 

unicamente para o interior dos seus pátios, são consideravelmente 

                                                           
25 Howard Davis , Op. Cit . P. 632.  

emotivas, pois representam o mais puro e definidor do sistema (do tipo) 

que estudamos.” 
26

 

 

                                                           
26 Antón Capitel ,  Op. Cit. , p.10 .  

 

Fig.  16: Casa XXIII  de Priene, Grécia,  sec. IV a.C., registada por Antón Capitel , em La Arquitectura 
Del  Pátio,  ed. Gustavo Gil l i , Barcelona, 2005, p.  13.  

 



 35 

 

Na casa romana, o “atrium”, que também é “impluvium”, ganha 

regularidade e rigor geométrico. Aparece ainda um outro pátio – o 

“peristylum” – igualmente regular, mas maior, mais nobre e mais 

representativo da casa, totalmente delimitado por colunas. O peristylum 

configura uma espécie de galeria claustral que, na sua completude e 

perfeição formal, expressa o protagonismo deste espaço na fundação da 

casa (Fig.  18 e Fig.  19).  

 

 

Fig.  17:  Casas-pátio em Delos, Gréc ia,  séc. II I e I I a.C., registadas por Antón Capitel , em La 
Arquitectura Del Pátio,  ed. Gustavo Gil l i , Barcelona, 2005, p.  11.  

 

 

 

 

Fig.  18: Peristylum de casa romana, desenhos de Johannes Spalt e Werner Blaser, em Pátios - 5000 
años de evolución desde la antigüedad hasta nuestros dias, ed. Gustavo Gil l i , Barcelona,  1997, p.12.  
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3.3.3 O pátio como ideia fundadora de (uma) arquitectura 

 

Na cidade do império romano, a persistência da perfeição formal do 

pátio, mesmo em assentamentos urbanos irregulares, revela -nos muito 

da importância deste espaço como entidade fundadora deste tipo de 

casa, ou, se preferirmos, como ideia fundadora de uma arquitectura em 

particular. Antón Capitel descreve-a nos termos que seguem: 

 

“Trata-se, em geral, de casas térreas entre paredes medianeiras, que 

dividem de forma irregular grandes quarteirões quadrangulares, também 

estes irregulares.” 
27

 

 

“(...) o conjunto é uma figura irregular ocupada por uma espécie de 

magma de compartimentos, também irregular, na qual se recortam, 

nítidos, os pátios como formas perfeitas e autónomas. Esta figura 

representa muito expressivamente o sistema [claustral] e diz-nos que a 

importância da arquitectura, e da sua imagem, está nos pátios que se 

constituem assim, por completo, seus protagonistas.” 
28

 

 

Existe um tipo primordial de casa-pátio – na localidade de Matmata, nas 

montanhas Jebel Demer, no sul da Tunísia
29

 – que se apresenta 

surpreendentemente, ainda hoje, como grau mínimo, elementar e quase 

imutável, da Arquitectura, e da arquitectura da casa-pátio. A sua forma 

actual não parece distanciar-se muito do que poderia ter sido este tipo 

de casa, na sua origem: um túnel lateral, que pode ser fechado por uma 

folha de palmeira ou uma porta em madeira, conduz a um pátio escavado 
                                                           
27 Antón Capitel ,  Op. Cit. , p.14 .  

28 Antón Capitel ,  Op. Cit. , p.16 .  

29 Ver projecto CORPUS, no âmbi to do  programa da União Eu ropeia “Euromed Heri tage, Trad ic ional 

Mediterranean Architecture” em:  

ht tp:/ /www.meda-corpus.net/eng/gates/PDF/F1/Tn_t07.PDF  (consultado em Junho de 2008)  

 
Fig.  19: Axonometria, secção tipo e planta de casa romana com peris ti lo, registados por Johannes 
Spalt e Werner  Blaser , em Pátios - 5000 años de evolución desde la antigüedad hasta nuestros dias,  
ed. Gustavo Gil l i , Barcelona,  1997, p.12.  

 

http://www.meda-corpus.net/eng/gates/PDF/F1/Tn_t07.PDF
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no solo, em planta circular ou quadrangular inscrita, e 6 a 7 metros de 

profundidade. Os compartimentos da casa são escavados, muitas vezes 

em dois pisos, em redor do pátio, a partir de aberturas também elas 

escavadas nas paredes deste (Fig.  20). A relação entre a escavação 

nuclear e os compartimentos escavados em seu redor é próxima daquela 

que verificámos existir, entre o pátio e os restantes compartimen tos, na 

casa com “atrium”. É a elementaridade desta formalização que torna este 

exemplo surpreendente. 

 

 

Do ponto de vista do comportamento térmico da construção, face às 

condições ambientais do seu contexto, o solo, no qual a casa é 

escavada, actua como massa de inércia térmica, atenuando as grandes 

amplitudes térmicas sentidas no exterior, à superfície.  

Este tipo de casa terá pouca importância na genealogia da casa -pátio 

urbana na qual veremos nascer espaços a que chamamos hoje “saguão”, 

uma vez que é uma forma rudimentar que parece ter atravessado os 

tempos sem evolução significativa. Mas a sua existência tem, para nós, 

importância fundamental na demonstração do carácter elementar da 

organização espacial em torno de um vazio nuclear, a céu aberto. As 

casas de Matmata constituem um dos grandes exemplos da importância 

do pátio na constituição de uma ideia de arquitectura. E é também um 

importante exemplo da capacidade de sobrevivência desta ideia às 

limitações, circunstanciais, dos recursos materiais disponíveis para a 

sua construção. Em Matmata, o pátio parece ser simultaneamente um 

elemento fundador e redentor da casa. 

Esta importância do pátio como ideia fundadora de uma arquitectura, e 

em particular, de uma arquitectura da casa urbana, colhe consenso nos 

autores a que temos vindo a referir:  

 

“O Homem necessita de um espaço de paz e recolhimento, que o 

proteja do espaço exterior, hostil e desconhecido, mas que partic ipe 

ainda do dia e da noite, do sol e da lua, do calor, do frio e da chuva. 

Este espaço, que está submetido ao passar dos dias e das estações do 

ano, às regras que determinam a existência, é o pátio.  

(...) 

Ao longo da sua larga evolução, o pátio manteve-se como lugar central 

na casa: o lugar central e aberto, em opos ição aos espaços cerrados 

[envolventes].” 
30

 

                                                           
30 Johannes  Spal t,  Op. Ci t. , p.  7.  

 

Fig.  20: Fotografia do pátio de uma casa troglodi ta em Matmata, no Sul da Tunísisa. Um túnel lateral,  
que pode ser fechado por uma folha de palmeira ou uma porta em madeira, conduz a um pátio 
escavado no solo, a céu aber to,  em planta circular  ou quadrangular , e 6 a 7 metros de profundidade. 
Os compartimentos da casa são esca vados, mui tas vezes em dois pisos, em redor do pátio, a partir de  
aber turas também elas escavadas nas paredes deste. A relação entre a escavação nuclear e os 
compartimentos escavados em seu redor é próxima daquela que veri ficámos existir, entre o pátio e o s 
restantes compartimentos, na casa com “atrium”.  
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“O pátio é um lugar ao ar livre completamente próprio, privado, interior, 

e esta é a sua essência. Ele significa segurança, a casa abre-se ao 

exterior sem que nada possa aceder-lhe; mas ao mesmo tempo significa 

privacidade, não só no sentido funcional, mas também possessivo e 

representativo: o pátio é um paraíso privado, um particular centro do 

mundo. A sua condição isolada e interior presta-se em especial à 

assunção figurativa da perfeição formal que supõe a condição 

anteriormente referida.” 
31

 

 

“Devido ao seu isolamento, o pátio proporciona aos seus habitantes a 

ilusão de uma zona de domínio figurado.” 
32

 

 

 

3.3.4 O sistema claustral no palácio italiano 

 

A propósito do entendimento do pátio como princípio de formalização - 

ideia de arquitectura, fundamental no pensamento dos arquitectos, e na 

construção da arquitectura - tomando-o como protagonista da 

organização espacial e formal dos edifícios, dos seus percursos, da sua 

compartimentação interior e afectação funcional, e ainda da relação do 

seu interior com o exterior, com a luz e com o ar livre - Antón Capitel 

desenvolve em La Arquitectura del Patio
33

 o conceito de sistema 

claustral, que define como sistema compositivo no qual a organização do 

conjunto edificado constrói o agrupamento de espaços interiores em 

torno de um pátio, servindo-se deste, das suas galerias ou das fachadas 

exteriores, para obter luz, ventilação e acesso. 

                                                           
31 Antón Capitel ,  Op. Cit. , p.12 .  

32 Johannes Spal t,  Op. Ci t. , p.  7.  

33 Op.Cit .  

Para Antón Capitel, o sistema claustral encontra-se profundamente 

enraizado na arquitectura da antiguidade clássica – prenunciando-se 

especialmente na casa romana com peristylum - e desenvolve-se a partir 

desta atingindo a sua expressão máxima no Renascimento italiano, mais 

particularmente na cidade de Roma, onde a forma de pensar a casa 

urbana sistematizou e consol idou o tipo residencial palaciano que tem no 

pátio o seu espaço fundamental. 

 

 

Os palácios urbanos Strozzi, de Benedetto da Majano, e Medicci Ricardi 

(1444-64), de Bartelomeo di Michelozzo (Fig.  21), foram dois dos 

referentes antecessores, em Florença, do desenvolvimento que veio a 

ocorrer em Roma, onde, segundo Capitel, atingiu particular perfeição no 

palácio Farnese, de António da Sangallo o Jovem (1541-46) (Fig.  22). 

 

Fig.  21: Benedetto da Majano , Palacio Strozzi , Bartolomeo di Michelozzo, Palácio Medici  Ricardi ,  
Folença (1444-64),  regis tados por Antón Capitel ,  em La Arquitectura Del Pátio, ed. Gustavo Gil l i , 

Barcelona, 2005, p.  38.  
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No pátio do palácio Farnese, Miguel Ângelo fará uma intervenção (1546 -

49) (Fig.  23), conferindo-lhe um investimento formal distinto do 

desenhado por Sangallo para as fachadas exteriores, e enfático do 

protagonismo que o pátio teve então na arquitectura do palácio urbano.  

Como aconteceu com a toda a arquitectura do Renascimento, o palácio, 

e o seu pátio nuclear, adquirem, neste período, geometrias de uma 

regularidade elementar e fundamental. Da geometria do palácio, que 

inscreve o seu volume e a sua implantação, e da geometria do pátio, que 

se inscreve na primeira, definindo um volume vazado nuclear, decorrem, 

em condições de axialidade, simetria e modularidade, a configuração, a 

posição e a dimensão relativa dos espaços complementares 

estruturantes – os acessos, as galerias claustrais de distribuição e as 

comunicações verticais – assim como a definição formal das fachadas. 
 

 

 

Fig.  23: Miguel Ângelo, pátio do Palác io Farnese, Roma (1546 -49) , regis tado por Antón Capitel , em 

La Arquitectura Del Pátio,  ed. Gustavo Gil l i , Barcelona, 2005, p. 58, (segundo Paul Marie Letaroui l ly).  

 

Fig.  22:  António Da Sangal lo o Jovem, Palácio Farnese, Roma (1541 -46) , registado por  Antón 
Capitel , em La Arquitectura Del Pátio, ed. Gustavo Gil l i , Barcelona, 2005, p. 54, (segundo Paul Marie 
Letaroui l ly).  
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Enquanto a composição geral do palácio parece determinada de forma 

rígida, a sua compartimentação interior e a sua disposição funcional 

definem-se aparentando desordem, com outros critérios de configuração 

e dimensionamento - iluminação e ventilação, uso, acesso e circulação, 

e composição individual das partes. Esta contradição, que é manifesta 

de modo paradigmático no Palácio Farnese, confere complexidade aos 

edifícios assim pensados e construídos, e é, segundo Capitel, expressiva 

da elevada qualidade e da vitalidade do sistema claustral.  

 

 

No final do séc. XVI, os tratadistas desenvolvem de uma forma radical 

este sistema, passando a submeter todos os elementos particulares aos 

princípios de regularidade, axialidade, simetria e modulação, que 

derivam da presença do pátio como elemento nuclear estruturante, e que 

explicitam o protagonismo deste último como elemento arquitectónico e 

compositivo fundamental. Do ponto de vista compositivo, o protagonismo 

do pátio na organização da casa parece atingir o seu paroxismo nas 

arquitecturas italianas deste período (Fig.  24 e Fig.  25). 

Antón Capitel, que elogia os aspectos contraditórios do sistema 

claustral, como sinais da sua vitalidade, reage de forma curiosa à 

abordagem idealista (e talvez por isso radical) dos tratadistas  do séc. 

XVI, referindo-se, a propósito de Andrea Palladio e do Palácio do Conde 

Ottavio de’Thiene, em Vicenza, nos termos que se seguem:  

 

“Ainda que se trate de um palácio que realmente exista - do qual, em 

todo o caso, Palladio não dá o nome do autor – encontra-se 

contaminado pelas simetrias compositivas do formalismo palladiano, 

das quais se pode dizer que pervertem e transformam – modernizando – 

o sistema antigo, para além de suprimir a sua atractiva e útil dialéct ica 

entre ordem e liberdade. A arquitectura do mestre de Pádua significou 

efectivamente uma das mais importantes destruições do sistema 

tradicional dos pátios, para dar passo a um maneirismo baseado na 

composição por elementos.” 
34

 

 

 

 

                                                           
34 Antón Capitel ,  Op. Cit. , p.59 .  

 

 

Fig.  24: Sebastiano Serl io,  D'una habitatione, per  far dentro ala Ci ttà in luogo nobi le, I Sette Libri  
Dell ‟Architet tura (Venezia,  1584) , Livro VII , p.  59, Bibl ioteca di Architettura Urbanis tica, Teori a e 
Storia,  Diretta da Roberto Fregna e Giul io Nanetti .  
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3.4 AS ATROFIAS DO PÁTIO 

 

3.4.1 O pátio vertical 

 

Todos os autores a que nos referimos anteriormente observam a 

condição urbana da casa-pátio. Johannes Spalt afirma que 

“fundamentalmente, a casa com pátio foi uma casa urbana nas culturas 

chinesa, grega e romana”
35

. Pensamos que também o foi nas culturas 

muçulmanas, principalmente no Norte de África e no Médio Oriente.  

Johannes Spalt observa ainda que “a crescente redução em planta dos 

edifícios de habitação, com o aumento da sua altura [do seu número de 

pisos], tornou imprescindíveis os patios de luces, que, nos edifícios 

promovidos pela especulação, se converteram, por vezes, em meros 

tubos de ventilação”
36

. 

Esta constitui uma primeira hipótese de genealogia do saguão: a 

redução da dimensão (horizontal) do pátio e o crescimento em altura da 

casa-pátio, pressionados pelo aumento da densidade urbana, induzem 

um crescimento da proporção vertical do pátio, e, em casos extremos, a 

sua conversão num poço de ventilação. 

Com o aumento da densidade urbana, e, sobretudo, com o crescimento 

em altura dos edifícios de habitação, o saguão veio substituir, na cidade, 

o pátio. Após esta substituição, o pátio parece tornar -se, na arquitectura 

moderna, protagonista importante num imaginário de qualidade de vida 

excepcional – idealizado em casas organizadas em volta de um espaço 

exterior privado e exclusivo, urbanas ou fora da cidade, concebidas 

                                                           
35 Johannes  Spal t,  Op. Ci t.  P.  12.  

36 Johannes  Spal t,  Op. Ci t.  P.  8.  

 

Fig.  25: Andrea Pal ladio, I Quattro Libri  del l 'Architectura (1570), Palácio del Conde Ottavio de‟  
Thiene, Vicenza, registado por Antón Capitel , em La Arquitectura Del Pát io, ed. Gustavo Gil l i , 

Barcelona, 2005, p.  60.  
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pelos arquitectos modernos
37

, substituindo muitas vezes o modelo da 

villa ou da casa isolada, envolta em jardim privado. 

 

 

3.4.2 O pequeno pátio na casa medieval 

 

Para além da verticalização do pátio – através do aumento da sua 

dimensão vertical, e a par da diminuição das suas dimensões horizontais 

- encontramos na história da arquitectura doméstica urbana uma 

alteração profunda do estatuto do pátio na organização do espaço 

doméstico, à qual faremos corresponder a ideia de atrofia, que é uma 

ideia que remete simultaneamente para a diminuição dimensional (do 

volume) e para a alteração (perda) de qualidades. 

Esta atrofia expressa-se primeiro na arquitectura corrente, não erudita, e 

estabelece, do ponto de vista da evolução do pátio no interior do espaço 

doméstico, a antítese do Sistema Claustral apurado no Renascimento 

Italiano. É curioso observar que os exemplos mais significativos das 

duas vertentes de evolução do pátio – a sua atrofia, em formas de menor 

dimensão, estatuto e qualidade, por um lado; e os paroxismos do 

Sistema Claustral, com a expressão máxima do protagonismo do pátio 

na organização do espaço doméstico, por outro – são de certa forma 

contemporâneos, e reflectem as duas autorias da arquitectura, 

respectivamente: a popular, e a erudita. Enquanto o Sistema Claustral se 

apurou no Renascimento Italiano, em palácios urbanos singulares, o 

tecido urbano medieval desenvolvia-se com uma arquitectura anónima, 

de acompanhamento, suportada em formas menores de pátio. 

                                                           
37 Veja-se Antón Capitel , La Ordenación en torno a patios en la arquitectura m oderna, em La Arquitectura 

Del  Patio,  Op. Ci t.  Capítulo úl timo, p.  160-195.  

Na cidade medieval, a arquitectura doméstica corrente, de autoria 

popular, revela formalizações do pátio que nos sugerem uma alteração 

profunda do seu papel na organização do espaço doméstico . Não parece 

fácil conhecer este momento da evolução do pátio: as cidades medievais 

conservaram poucos vestígios da sua arquitectura doméstica popular e 

assim esta encontra-se, em geral, pouco documentada. 

Os autores que abordam a arquitectura doméstica medieval referem 

frequentemente a precariedade dos materiais empregues na sua 

construção, a obsolescência das casas e a sua substituição no lento 

processo de regeneração do tecido urbano. E suportam invariavelmente 

os seus estudos em gravuras e textos descritivos da época, que 

constituem as fontes de informação disponíveis.  

 

 

 

Fig.  26: Casas medievais parisienses, segundo G. Guicestre, no seu artigo  "Appartement" ,  
Encyclopédie de l 'Architecture, de P.Planat, Paris , 1890, regis tado por Monique Eleb -Vidal, em 
Architectures de La Vie Privée, XVIIe -XIXe siècles,  ed. Archives d'Architecture Moderne, Bruxel les,  
1989, p.  20.  
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No seu artigo “Appartement”, na Encyclopédie de l’Architecture, G. 

Guicestre
38

 fornece-nos alguns registos de plantas de casas medievais 

parisienses, do séc. XII e XIII (Fig.  26). 

Também em Paris, já no séc. XVII, no seu tratado de construção banal 

para a população urbana parisiense, Pierre Le Muet
39

 desenvolve uma 

série de modelos de boa distribuição da casa urbana, tomando como 

variável a dimensão da parcela urbana, e classificando as distribuições 

dos modelos que propõe, da mais pequena à maior, revelando 

implicitamente indicações sobre as condições sociais dos habitantes, 

assim como sobre as suas práticas espaciais, de acordo com o 

respectivo estatuto social (Fig.  27). 

É ainda evidente a raiz medieval dos modelos propostos por Le Muet no 

séc. XVII. São grandes as semelhanças dos seus modelos de 

distribuição com os que podemos observar nos registos dos séculos XII 

e XIII, de G. Guicestre. 

A evolução lenta é uma característica própria da história da habitação, 

particularmente da habitação popular.  Até à Revolução Industrial, 

quando se impõe no séc. XIX o problema das condições de alojamento 

urbano da maioria das classes sociais, com particular enfoque nas da 

base da pirâmide social, e da base do sistema produtivo emergente, a 

habitação das classes menos abastadas continuará a ter uma promoção 

popular, que evoluirá pouco significativamente até à emergência da 

promoção liberal de habitação para a classe operária . 

                                                           
38 G. Guicestre,  "Appartement", Encyclopédie de l 'Archi tecture, de P.Planat, Paris,  1890, registado por  

Monique Eleb-Vidal,  em Architectures de La Vie Privée, XVIIe -XIXe siècles, ed. Archives d'Architecture  

39 Pierre Le Muet, Manière de Batir Pour  Toutes Sor tes de Personnes, Paris , 1623, reed 1647, e 1981, ed. 

Pandora,registado por Monique Eleb-Vidal , em Archi tectures de La Vie Privée, XVIIe -XIXe siècles,  ed. 

Archives d'Archi tecture M oderne, Bruxel les,  1989, p. 30.  

 

Os exemplos que colhemos em Guicestre e Le Muet, particularmente 

aqueles que se referem a casas mais modestas, de menor dimensão, 

dão-nos indícios importantes sobre uma nova condição do pátio na 

habitação urbana corrente, já sem o protagonismo que tínhamos 

observado até aqui na casa-pátio, e que vimos ter expressão máxima no 

Sistema Claustral, na arquitectura erudita dos palácios urbanos italianos. 

Nestas casas mais modestas o pátio deixa de ser o espaço principal da 

casa. Verifica-se a redução significativa das suas dimensões relativas - 

 

Fig.  27: Le Muet, Pierre, Manière de Batir Pour Toutes Sor tes de Personnes, 1623, ci tado por  
Monique Eleb-Vidal , em Archi tectures de La Vie Privée, XVIIe -XIXe s iècles, ed. Archives 
d'Architecture Moderne, Bruxel les,  1989, p.  29 -32.  
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sendo um dos espaços de menor dimensão na casa – e das suas 

dimensões absolutas - tendo uma área de pavimento reduzida que 

indicia uma ocupação de tempo curto, sem carácter de permanência. 

Observamos também a deslocação da sua posição do centro nuclear 

para o limite tardoz da parcela, ocupando-o apenas parcialmente. Este 

tipo de pátio é ainda desprovido de galerias envolventes (que Antón 

Capitel designa “claustrais”), as circulações da casa estruturam -se 

independentemente da sua presença, sem o seu atravessamento. 

Este pequeno pátio deixa de constituir um lugar significativo , de primeira 

ordem, na espacialidade da casa, de permanência ou percurso, 

perdendo aparentemente ambições arquitectónicas próprias. Torna-se 

sobretudo um espaço infra-estrutural: converte-se num poço de 

iluminação e ventilação dos âmbitos interiores da casa afastados da 

fachada e do contacto directo com a rua; acompanha a escada que 

articula os diferentes pisos da casa; localiza, debaixo desta escada, um 

pequeno âmbito de higiene
40

; e localiza ainda o abastecimento de água. 

Este último aspecto formaliza-se também sem a ênfase que observámos 

anteriormente no impluvium romano ou no aljibe árabe: encontramos 

apenas um pequeno poço
41

, colocado discretamente num dos cantos do 

pequeno pátio. 

Nesta nova condição, o pátio perde o protagonismo nuclear que tinha no 

sistema compositivo da casa-pátio. Mas, sobretudo nas propostas de Le 

Muet, mantém compromissos de ordem geométrica com alguns 

elementos, particularmente com o núcleo das escadas; e define uma  

                                                           
40 Nos registos de Le Muet encontramos este âmbi to designado pela palavra “ privé ”. Sabemos que até ao 

séc. XIX a casa raramente terá um âmbito espacial f ixo especi ficamente afecto às funções corporais de 

dejecção e à higiene pessoal e íntima, mas esta designação uti l izada por Le Muet sugere já um princípio 

dessa fixação.  

41 Nos registos de Guicestre apenas observamos a pequena cricunferência que assinala a pos ição do poço, 

nos de Le Muet encontramo-la acompanhada da designação “puit ”.   

 

Fig.  28: Extracto da folha nº 34 do Plan des Sections de Paris, registado por Pierre Pinon, em Les  
Plans de Paris , His toire d'une Capitale, cap. 1793 -1795 Plan des Sections, ed. Atel ier Parisien, 

Bibl iothèque National de France, Le Passage, Paris  Bibl iothèques, Paris,  2004, p.85.  
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zona específica no tardoz da casa, que se contrapõe de modo muito 

significativo à frente de contacto com a rua. Esta polaridade entre a rua 

e o tardoz parece-nos, do ponto de vista compositivo, ainda fundamental 

na distribuição deste tipo de casa: os seus espaços encontram-se 

confinados entre a fachada da rua e o tardoz infra-estruturado. Do ponto 

de vista espacial, a interioridade profunda deste pátio infra-estrutural é 

ainda a expressão da interioridade da casa, já sem a celebração 

arquitectónica que teve na casa-pátio, mas ainda com um forte carácter 

de contraponto à exterioridade protagonizada pela rua. 

De facto, este tipo de casa pressupõe uma ocupação total do lote 

medieval - que é muitas vezes profundo - tendo apenas uma frente de 

fachada, em contacto com a rua. E é nesta condição que o pátio, ainda 

que reduzido a um estatuto acessório, desempenha um papel de 

ventilação e iluminação fundamental, em complemento, e em 

contraponto, da frente única de rua através da qual a casa obtém a luz e 

a ventilação principais. 

Ainda em Paris, e ainda mais tarde, no séc. XVIII, antes das 

intervenções de Haussman, podemos observar como este tipo de lote, 

este tipo de ocupação e este tipo de casa se mantêm presentes (ver Fig.  

28 a Fig.  29). Recordemos o que diz Antón Capitel a propósito de, na 

cidade do Império Romano, a persistência da perfeição formal do pátio, 

mesmo em assentamentos urbanos irregulares, representar muito 

expressivamente o Sistema Claustral e a importância do pátio na 

definição da arquitectura (ver p. 36). No caso da cidade de raiz medieval 

podemos também verif icar que o conjunto é uma figura pouco regular, 

ocupada por uma espécie de magma de casas ainda irregulares, na qual 

se recortam nítidos os pequenos pátios, mas sem autonomia e sem 

perfeição formal. 

  

 

Fig.  29: Extracto da folha nº 34 do Plan des Sections de Paris, registado por Pierre Pinon, em Les  
Plans de Paris , His toire d'une Capitale, cap. 1793 -1795 Plan des Sections, ed. Atel ier Parisien, 
Bibl iothèque National de France, Le Passage, Paris  Bibl iothèques, Paris,  2004, p.85.  
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Se confrontarmos a afirmação de Antón Capitel com os registos de Paris 

no séc. XVIII, verificamos que na cidade, e na arquitectura doméstica 

corrente, de raiz medieval, o pátio perde o valor icónico fundamental que 

teve na arquitectura antiga, e que agora tinha apenas na arquitectura 

erudita. Este pátio parece agora convertido num instrumento pragmático 

ao serviço da densidade urbana, num novo sistema, que não é 

“claustral”, e que em nosso entender o aproxima do que hoje 

designamos por “poço de ventilação e iluminação”, por “saguão”.  

Assim, esta variante do pátio na casa urbana - pela via da sua atrofia e 

conversão num espaço infra-estrutural – constitui uma segunda hipótese 

genealógica do saguão
42

, em casas onde a ideia de pátio nuclear era 

ainda uma referência presente (observe-se os exemplos, de Guicestre e 

de Le Muet, relativos a casas maiores, menos modestas , e 

encontraremos ainda o pátio maior, de condição nuclear;  o mesmo é 

possível observar nos registos da cidade de Paris do séc. XVIII, a que 

acabámos de referir, igualmente nas casas de maior dimensão, com 

pátios maiores e mais regulares, e com uma posição nuclear na casa ). 

Veremos mais tarde, no séc. XIX, na habitação operária nova-iorquina, 

como se configura uma terceira hipótese, na qual o saguão terá origem 

no desenvolvimento de poços de ventilação, inseridos em tipos de casa 

urbana que não são originalmente familiares da casa-pátio. 

Antes disso, devemos ainda deter-nos na arquitectura erudita que tomou 

forma entre o auge do Sistema Claustral, na arquitectura italiana do séc. 

XVI, e a proscrição do saguão, proclamada pelos higienistas do séc. XIX. 

Neste período, tal como acabámos de ver na arquitectura corrente, de 

raiz medieval, assistiremos na arquitectura erudita ao surgimento de 

formas de pátio com protagonismo secundário na distribuição da casa 

                                                           
42 Recordamos que a primeira hipótese genealógica se reconheceu, já neste trabalho,  na vert ical ização do 

pátio,  que ocorre na his tória da casa-pátio urbana das culturas que viveram na orla do Medi terrâneo 

urbana, em alguns casos sem valor arquitectónico próprio relevante, mas 

com um valor infra-estrutural e compositivo ainda determinante na 

organização da casa. 

 

 

3.4.3 O pátio e o jardim no hôtel francês 

 

Ainda no séc. XVI, mas com maior expressão no seguinte, um tipo 

residencial francês – o hôtel, uma construção senhorial de tradição 

parisiense - introduz uma variante na organização da casa na qual o 

pátio perde gradualmente importância, a favor de um jardim nobre, 

situado no tardoz da casa, com o qual esta passa a estabelecer uma 

relação privilegiada (Fig.  30 a Fig.  32). 

O hôtel urbano constrói-se frequentemente entre empenas medianeiras, 

polarizado, em frente-tardoz, entre duas ruas, ou entre uma rua, na 

frente, e um jardim, no tardoz. Define-se com três ou quatro corpos de 

diferente carácter e afectação: um na frente, que separa a rua do pátio, 

com o acesso principal, e afecto a usos secundários; um ou dois outros 

laterais, que acompanham as empenas medianeiras e definem a 

profundidade do pátio; e, finalmente, um outro no interior do lote, que 

separa o pátio do jardim, e que é destinado aos usos principais da casa, 

com duas frentes opostas – uma aberta para o pátio e outra para o 

jardim. 

Neste sistema, o pátio perde as galerias envolventes e deixa de ser o 

espaço com o qual a casa estabelece relações privilegiadas, sendo, 

deste ponto de vista, substituído pelo jardim. A casa passa a dividir-se 

entre o pátio (que funciona como espaço vestibular, filtrando as relações 

com a rua) e o jardim (que constitui o exterior nobre da casa). 
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Em muitos casos, os compartimentos que constituem a casa, entendida 

num sentido estrito, passam a ser organizados em duas frentes – pátio e 

jardim - em lugar de organizados em torno de um pátio. 

Antón Capitel reconhece no hôtel francês dois aspectos de grande 

importância na alteração de estatuto do pátio na organização da casa: 

 

“O hôtel francês distinguiu-se do tipo claustral tradicional, sobretudo, 

pelo desaparecimento das galerias. Na maioria dos casos, observa-se 

que, melhorando a captação de luz, aparecem certos problemas de 

circulação, com servidões entre uns e outros lugares, que antecipam o 

sistema académico e, em grande medida, a arquitectura moderna. O 

desaparecimento das galerias e corredores será em defin itivo um rasgo 

moderno, mas estaremos mesmo assim no sistema claustral  – e o hôtel 

francês é-o – quando o pátio, apesar de não ter galerias, for um lugar 

através do qual se circula, que tenha fachadas principais e que dê 

vistas e luz principais. Estaremos já no sistema académico, ou em 

outros, quando o pátio, além de não ser central, não contenha 

circulações, não seja a imagem interior principal, nem forneça a luz 

principal. Então, por grande ou importante que seja, ter-se-á convertido 

em um pátio de luces 
43

, e, assim, fora do sistema [claustral] que aqui 

estudamos.” 
44

 

 

Em primeiro lugar, o desaparecimento da galeria claustral.  Vale a pena 

referir que este desaparecimento não tem origem no hôtel francês. O 

pátio e, mais tarde, a galeria claustral protagonizaram a circulação e a 

distribuição da casa urbana, desde a origem remota da casa-pátio. Com 

o tempo, este protagonismo tornou-se distintivo da casa palaciana.  

                                                           
43 Mantemos aqui o termo castelhano ”patio de luces”, mesmo suspei tando da sua equivalência ao que 

vimos designando por “saguão”, uma vez que, no contexto do pensamento de Antón Capitel , não podemos, 

em rigor,  traduzi - lo para por tuguês.  

44 Antón Capitel ,  Op. Cit. , p.151.  

 

Fig.  30: Pierre le Muet, Hôtel Tubuef, Paris (1643), registado por Antón Capitel , em La Arquitectura  

Del  Pátio,  ed. Gustavo Gil l i , Barcelona, 2005, p.  147.  
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Como vimos anteriormente, com G.Guicestre e Pierre Le Muet, a galeria 

claustral desaparecera já na casa urbana popular. E desaparecera 

também em alguns palácios da arquitectura italiana (vejam-se os 

exemplos das propostas de Sérlio para os Siti Fuori di Squadro, Fig.  35 

e Fig.  36, p. 53 e 54). 

Sem galeria claustral, o pátio perde progressivamente importância no 

sistema de circulação e distribuição da casa, particularmente nos pisos 

superiores, onde se torna imperativo o atravessamento de 

compartimentos comunicantes
45

. Em alguns casos podemos observar 

que este atravessamento dos sucessivos compartimentos se faz 

marginalmente, junto às fachadas exteriores ou junto das fachadas do 

pátio (Fig.  30, p.47). Neste último caso é possível reconhecer ainda uma 

memória da galeria claustral - um percurso interior que atravessa a casa, 

envolvendo o pátio - mas sem identidade espacial autónoma, uma vez 

que se funde na espacialidade de cada um dos compartimentos 

atravessados. 

Esta organização das circulações no interior da casa – através de 

compartimentos comunicantes - evoluirá depois, no hôtel aristocrático, e 

mais tarde no hôtel urbano burguês, com a duplicação das circulações e 

com a introdução do corredor e do conceito de dègagement
46

, ao serviço 

de uma nova condição do indivíduo no interior da casa. 

                                                           
45 Estes compartimentos comunicam entre si  através de passagens sucessivas cujas posições, nos casos 

mais eruditos, seguem al inhamentos axia is que produzem efeitos de perspectiva.  Esta forma de 

comunicação entre compartimentos é recorrente em toda a história da arqui tect ura doméstica, 

particularmente na erudita, e veio a ser celebrada n a arquitectura doméstica francesa com o conceito de 

“Enfi lade” .  

46 Abordaremos mais tarde este concei to, quando nos debruçarmos especi ficamente sobre a Arte da 

Distr ibuição no hôtel  burguês parisiense.  

 

Fig.  31: Planta do piso térreo de um hôtel ideal, Augustin-Charles d'Avi ler ,  Cours d'Archi tecture,  
1691, apresCharles D'Avi ler, 1691, registado por Monique Eleb -Vidal, em Architectures de La Vie 
Privée, XVIIe-XIXe siècles,  ed. Archives d'Architecture Moderne, Bruxel les, 1989, p. 56.  
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Fig.  32:  Jombert,  Charles Antoine, Dis tr ibution 33, re gistado por Monique Eleb-Vidal , em Archi tectures de La Vie Privée, XVIIe -XIXe siècles, ed. Archives d'Architecture Moderne, Bruxel les,  1989, p. 60.  
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Nesta evolução, o pátio perde definitivamente o papel distributivo que 

lhe conferiu o sistema claustral.  

O segundo aspecto referido por Antón Capitel diz respeito ao facto do 

pátio experimentar no hôtel francês formas de menor protagonismo e 

vitalidade na organização do espaço doméstico, perdendo nestas o 

estatuto de espaço nuclear principal, e de imagem paradigmática da 

interioridade da casa. 

A assunção do jardim como novo pólo de orientação da casa vem alterar 

profundamente a distribuição do espaço doméstico e a hierarquização 

das relações interior-exterior. Os espaços considerados então os mais 

importantes da casa passam a orientar-se para o jardim. O pátio torna-se 

um filtro de relação com a rua, um espaço vestibular onde se expressa a 

ostentação social nos rituais aristocráticos e burgueses de chegada e de 

partida, mas também onde se instalam dependências de serviço da casa, 

cavalariças e parqueamento de carroças (Fig.  31 e Fig.  32, p.48 e 49). 

 

 

3.4.4 O pátio acessório 

 

Em simultâneo com esta alteração de estatuto do pátio, surgem por 

vezes pequenos pátios secundários, com dimensões mínimas, para 

fornecer ventilação e iluminação natural a alguns compartimentos 

interiores. Estes pátios constituem na realidade poços de ventilação e 

iluminação, mas são ainda designados “cour” nos desenhos da sua 

época (Fig.  32, p.49). 

À semelhança do que vimos com Guicestre e Le Muet, na arquitectura 

doméstica popular de raiz medieval , estes pequenos pátios constituem 

sobretudo artifícios espaciais de ventilação e iluminação, mais do que 

âmbitos arquitectónicos integrados na espacialidade da casa. O seu 

valor infra-estrutural, quando ventilam escadas, guarderobes, e 

dependências da cuisine poderá equivaler ao que já tínhamos observado 

na casa popular. E é possível que esta forma popular tenha exercido 

alguma influência no pensamento arquitectónico da época, ou que 

corresponda a uma forma de uso generalizada, mas na arquitectura 

erudita do hôtel encontramos um nível superior de complexidade da 

participação destes pequenos pátios acessórios na distribuição da casa, 

que é também ela espacialmente mais rica e complexa que a casa 

popular. 

No caso da Distribution 33, de Charles Antoine Jombert
47

, a circulação 

vertical associada aos pequenos “cour” laterais é uma circulação 

alternativa, que constitui já uma dupl icação de percursos, e que constrói 

um circuito privado na casa – um dègagement - que corresponde a uma 

reformulação das relações sociais dentro do espaço doméstico. É 

interessante notar a associação destes pequenos pátios a dispositivos 

espaciais escamoteados, quase furtivos, que respondem às 

necessidades da intimidade e do serviço doméstico. E é interessante 

também observar que estes pequenos pátios servem todos os espaços 

da casa que não têm contacto directo com o exterior, e que são 

dependências de compartimentos principais, ou compartimentos de 

serviço, ou ainda circuitos de circulação alternativa. 

Mais uma vez, as pequenas dimensões destes pátios, e a distribuição da 

casa em seu redor, sugerem que estes pequenos pátios não são 

espaços com ambições arquitectónicas próprias – no sentido de que não 

são significativas as possibilidades de permanência ou atravessamento 

no seu interior. Aparecem antes como mecanismos espaciais acessórios, 

que ventilam e que iluminam espaços da casa que são eles também  

                                                           
47 Charles Antoine Jombert,  Dis tr ibution 33, registado por Monique Eleb -Vidal , em Archi tectures de La Vie 

Privée, XVIIe-XIXe siècles,  ed. Archives d'Architecture Moderne, Bruxel les, 1989, p. 60.  
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dependências complementares, acessórias, dos compartimentos 

principais. No seu Cours d’ Architecture, em 1691, e ainda propósito do 

seu modelo de distribuição de um hôtel (ver Fig.  31, p. 48) Augustin-

Charles d’Aviler refere: 

 

“Muitas vezes estes guarderobes não são fortemente iluminados, 

porque se encontram encerrados entre outros compartimentos, e contra 

uma parede meeira (...). Faz-se por vezes um pequeno pátio para 

iluminar todos estes guarderobes. Mas estes pequenos pátios 

convertem-se frequentemente em cloacas, pela negligência dos 

[empregados] domésticos que aí depositam imundices.”
 48

 

  

É curioso como esta referência de Aviler se ajusta perfeitamente à 

Distribution 33 de Jombert (ver Fig.  32, p.49, e respectiva ampliação na 

Fig.  33). 

Quanto ao uso inapropriado destes pequenos pátios, que marca de 

forma indelével a sua conotação como espaços insalubres, viremos a 

discuti-lo mais tarde, tentando perceber como existem formas 

arquitectónicas inibidoras de usos inapropriados. 

As práticas da arquitectura erudita no hôtel francês revelam-nos a 

especificidade de uma nova forma de pátio, ou de poço de ventilação e 

iluminação, que tem paralelo no que já observámos na arquitectura 

doméstica popular do mesmo período, reforçando a segunda hipótese 

genealógica do saguão - atrofia e conversão num poço infra-estrutural – 

que colocámos anteriormente. Vimos já também que, na linguagem, é 

relevante a diferença entre o uso da palavra “pátio” e da palavra “poço” 

(ver ponto 3.1, A etimologia e o significado da palavra “saguão”). Do 

ponto de vista da prática, pensamos que é relevante o facto desta nova 

                                                           
48 Augustin-Charles D‟Avi ler, Cours d‟Architecture (premiére edition 1691), ed. Publ ications Montpel l ier3,  

Universi té Paul -Valery,  ed. de L‟Espérou, 2002, p. 179.  

 

Fig.  33:  ampliação da Fig.   32, p.49. 
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entidade espacial não constituir um âmbito arquitectónico integrado na 

espacialidade da casa, julgando assim mais adequada na linguagem a 

designação “poço”. 

 

 

3.4.5 O pátio residual 

 

Esta alteração de estatuto do pátio, ou a construção de uma nova, e 

diversa, entidade espacial, que é um poço e que não é um pátio, e que já 

não tem a vitalidade do sistema claustral a que refere Antón Capitel, tem 

ainda particular evidencia nos casos em que a condição urbana da casa 

impõe à sua organização interna acertos particulares com as geometrias 

irregulares dos lotes urbanos. 

Nas arquitecturas domésticas eruditas, implantadas em lotes urbanos 

irregulares - e à semelhança do que já referimos antes, relativamente à 

persistência da perfeição formal do pátio, mesmo nos assentamentos 

urbanos irregulares da cidade do império romano (ver ponto 3.3.3) – o 

pátio assume frequentemente uma presença redentora, no centro do 

lote, construindo uma imagem regular do interior da casa. 

Nestas condições, a construção do interior da casa em torno de um 

espaço de regularidade e perfeição imperativas, remete para os 

compartimentos periféricos, de menor dimensão, e de importância 

secundária na organização do conjunto, o compromisso do acerto 

necessário com as contingências dos limites laterais do lote. Neste 

acerto, a condição não ortogonal da geometria do lote é escamoteada: 

expressa-se de forma fragmentada, em compartimentos marginais, de 

pequena dimensão. Entre estes compartimentos, encontramos pequenos 

pátios acessórios, quase residuais, encostados às paredes meeiras, que 

ventilam ou iluminam compartimentos interiores, ou que simplesmente  

 

 

formalizam o vazio residual do acerto das geometrias em confronto (Fig.  

34). 

Também a tratadística dos finais do século XVI, no trabalho de 

Sebastiano Sérlio, abordou o problema da implantação e organização da 

casa em lotes irregulares, que Sérlio designa “Siti Fuori di Squadro”, em 

vez de “Luogo Nobile”. 

Observe-se como nas propostas de Sérlio (Fig.  35 e Fig.  36) aparecem 

pequenos pátios acessórios que garantem ventilação e iluminação 

naturais aos compartimentos que não contactam com o pátio principal, 

nem com as fachadas exteriores. 

 

Fig.  34: Baldassare Peruzzi, Palácios para os irmãos Angelo e Pietro Massimi, Roma, 1532 -1536, 
registados por Antón Capitel , em La Arquitectura Del Pátio, ed. Gustavo Gil l i , Barcelona, 2005, p.  69.  
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Estes pequenos pátios aparecem ainda associados à ventilação e 

iluminação das escadas que articulam os pisos da casa. 

Vejamos o que diz Sérlio a propósito do papel desempenhado na  casa 

por este tipo de pátio menor, que designa como cortiletto
49

. 

 

“(...) al servitio della quale ui sono due luoghi Q. R. dalli quali si và al 

cortile X. doue é un pozzo. Ne ui maravigliate Lettori di questi due 

cortili: che senza essi ui fariano de‟ luoghi tenebrosi”
50

 

   

 “(...) all ‟entrare del quale ui fará una loggetta F. doue è un cortiletto * 

per dar luce alla saleta: e anche a un camerino: e nelli ‟ altro capo del 

cortiletto u‟ è un‟ altra loggetta per gir coperto da uno all‟ altro 

apartamento. (…) Di questa camera M. s‟entra in un cortiletto segnato 

S*S il quale dona luce a tre luoghi. (…) nell‟ altro angolo di quà è una 

capella R. della quale s‟entra in un cortiletto di forma d ‟una mandola 

segnato * : i quale da luce alla scala per testa.”
51

 

 

As propostas de Sérlio conferem a estes pequenos pátios uma qualidade 

ambígua: percebemos a sua condição marginal, acessória, quase 

residual; mas verificamos que a sua arquitectura específica não é isenta 

de investimento, nomeadamente na intencionalidade e na regu laridade 

da sua forma, no modo como se articulam nestes pequenos espaços os 

percursos periféricos da casa, assim como na construção de gradações 

interior-exterior, e de gradações de luz, que se adivinham na presença 

de loggias em alguns destes cortilettos.  Julgamos poder afirmar que os 

cortilettos de Sérlio têm ainda o valor arquitectónico intrínseco do pátio  

                                                           
49 Corti let to significa ainda hoje, no i tal iano moderno, pequeno pátio, e é diminutivo de “corti le” que signi fica 

pátio.  

50 Sebastiano Sérl io, Op. Cit . p.  132.  

51 Sebastiano Sérl io, Op. Cit . p.136.  

 

Fig.  35: Sebastiano Sérl io, Propositione seconda, de' si t i  fuori  di  squadro, I Sette Libri  
Dell ‟Architet tura (Venezia, 1584), Livro VII, p. 133, Bibl ioteca di Architettura Urbanistica, Teoria e 
Storia,  Diretta da Roberto Fregna e Gi ul io Nanetti .  
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- mas numa escala de organização da casa que é de segunda ordem – 

tendo papel estruturante apenas na sua envolvente imediata, e 

estabelecendo contrapontos ao pátio principal, enriquecedores da 

espacialidade da casa. 

Pelo contrário, nos palácios dos irmãos Massimi, de Baldassare Peruzzi  

(Fig.  34, p. 52) verificamos que a derivação do pátio, em forma, 

dimensão e estatuto, que Antón Capitel designa “patio de luces”, 

constitui sobretudo um expediente que viabiliza um acerto particular – 

casuístico - da organização interna da casa com as circunstâncias 

condicionadoras e específicas da sua implantação urbana particular. 

Esta derivação surge para ventilar e iluminar compartimentos 

encurralados no miolo do tecido construído, sem outra hipótese de 

contacto com o exterior. Ocorre sobretudo em casas urbanas de duas 

frentes, em lotes de geometria irregular, entalados entre empenas 

meeiras profundas, às quais ficam inevitavelmente adossados alguns 

compartimentos interiores da casa. Nesta condição acessória, que 

arriscamos designar “residual”,  o pátio não revela, naturalmente, o poder 

fundador de uma ideia de arquitectura: não tem protagonismo 

estruturante na forma do edifício; não é fundamental na sua distribuição 

espacial interna; não assume papel principal na ventilação e iluminação 

naturais do edifício; nem define um âmbito arquitec tónico - um lugar 

particular, de percurso ou permanência – animado por uma 

intencionalidade reconhecível
52

. 

Chegámos ao ponto em que se consolida a segunda hipótese de 

genealogia do saguão, que temos vindo a explorar: a redução das 
                                                           
52 O reconhecimento do valor arquitectónico destes vazios verticais não depende directamente da sua 

dimensão, mas sim da sua importância na construção de uma ideia de casa, e na organ ização desta, uma 

vez construída. Veri f icamos que, mesmo na casa-pátio da Andaluzia, as dimensões reduzidas do pátio não 

o impedem de consti tuir um espaço fundamental na organiz ação global da casa, e que, nessa organização, 

o reconhecemos como princípio de formação de uma arqui tectura particular .  

 

Fig.  36: Sebastiano Serl io, Proposi tione terza, de'  si t i  fuori  di  squadro, I Sette Libri  Del l ‟Archi tettura 
(Venezia, 1584) , Livro VII , p. 137, Bibl ioteca di Archi tettura Urbanistica, Teoria e Storia, Diret ta da 
Roberto Fregna e Giul io Nanetti .  
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dimensões do pátio e a sua conversão num poço infra-estrutural, de 

ventilação, iluminação e serviço, numa espécie de artifício espacial com 

estatuto acessório na casa; sem poder fundador de uma arquitectura 

particular, sem capacidade de definir um âmbito espacial habitável, um 

lugar animado de intencionalidade arquitectónica própria. 

 

 

3.5 A HIPERTROFIA DO POÇO VERTICAL 

 

3.5.1 O poço de ventilação 

 

Colocamos ainda uma terceira hipótese genealógica, que considera a 

origem do saguão nos poços de ventilação, que surgiram para ventilar 

compartimentos interiores em tipologias de habitação urbana que 

originalmente não se organizavam em torno de pátios, não tendo 

portanto qualquer referência à casa-pátio de que temos vindo a falar. 

Este último aspecto é determinante na especificidade da hipótese 

genealógica que apresentaremos em seguida. 

Neste caso, o saguão não tem origem num processo de crescimento da 

proporção vertical do pátio, nem num processo de atrofia e 

instrumentalização, que vimos convertê-lo num poço ventilador. Neste 

caso, surge como inserção de uma conduta ou de um poço ventilador em 

casas urbanas sem pátio, cuja organização em frente/tardoz determinou, 

com o aumento da profundidade de ocupação do lote urbano , a 

existência de compartimentos interiores encurralados no interior do 

tecido construído e afastados do contacto directo com as fachadas, 

portanto, sem ventilação ou iluminação naturais directas.  

A posterior evolução deste poço de ventilação aproximará, em alguns 

casos, a sua dimensão horizontal da dimensão horizontal de alguns 

pátios de proporção vertical. Esta semelhança poderia sugerir a 

irrelevância da distinção entre as diferentes origens, uma vez que as 

respectivas evoluções se aproximam significativamente. Mas parece-nos 

fundamental salvaguardar a distinção entre esta genealogia e as duas 

anteriormente abordadas: enquanto as genealogias originadas no pátio, 

verticalizado ou convertido num artifício espacial acessório de infra-

estruturação da casa, referenciam o saguão como derivação de um lugar 

arquitectónico, com desvio progressivo de qualidades, a genealogia 

originada na conduta ou poço de ventilação tem origem numa entidade 

espacial que não pode ainda ser considerada um âmbito arquitectónico, 

e progride na conquista de qualidades, sem, no entanto, alcançar ou 

ambicionar a condição de lugar habitado. 

Esta última hipótese genealógica revela-se de um modo particularmente 

evidente na evolução da habitação operária na cidade de Nova Iorque, 

na sequência da Revolução Industrial . 

Como sabemos, durante o séc. XIX, com a Revolução Industrial a 

economia liberal emergente começa por tratar a condição da população 

base da pirâmide social sem preocupações de impacto social. O 

problema do crescimento e da concentração populacional na cidade 

industrial é inicialmente abordado de forma eminentemente especulativa. 

A habitação urbana destinada à classe operária é protagonista de um 

processo de aumento da densidade urbana, promovido por uma 

economia de solo e edificação urbana, de raiz liberal, baseada na 

iniciativa privada e orientada fundamentalmente por fins lucrativos. 

Na primeira metade do séc. XIX, não são consideradas, de forma 

relevante, normas mínimas de dotação de espaço, ventilação ou 

iluminação, na construção da habitação urbana de baixo standard. A 

necessidade de rentabilização do solo urbano, e a insuficiência das 

normas reguladoras da edificação, permitem a massificação do tecido 
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urbano e a sobreocupação das habitações. Esta dinâmica adquire 

contornos preocupantes, colocando problemas de resolução urgente, ao 

nível da saúde e da qualidade de vida dos habitantes da cidade, na sua 

generalidade. 

Os problemas emergentes de congestão e insalubridade do tecido 

urbano suscitam críticas sociais e políticas crescentes, e motivam a 

criação de comités e comissões várias, que elaboram relatórios diversos. 

Os relatórios produzidos então, assim como a crítica avulsa expressa por 

autores influentes na época, estão por sua vez na origem de estudos e 

concursos de propostas arquitectónicas, desenvolvidos com o objectivo 

de encontrar soluções de melhoria das condições de vida e de 

salubridade da habitação das classes pobres em geral , estando ainda na 

origem da discussão e promulgação de leis que passam a regulamentar 

a iniciativa privada no campo da promoção de alojamento.  

Na sua História da Arquitectura Moderna, Leonardo Benevolo regista o 

paradoxo da economia liberal emergente na primeira metade do século 

XIX: 

 

“Os reformadores, imbuídos de ideias radicais, destroem 

definitivamente a organização do Antigo Regime e os velhos vínculos 

que se opunham à liberdade das novas iniciativas; mas devem resolver, 

ao mesmo tempo, os problemas de organização derivados dos novos 

desenvolvimentos, e devem adoptar, pouco a pouco, um sistema de 

regras adequado à sociedade industrial, que acabará por limitar a livre 

iniciativa de modo mais enérgico e determinante que o velho sistema. 

(...) 

...como num grande aquário, a infecção de uma parte afecta 

rapidamente o todo, e não é necessário demasiado altruísmo para se 

interessar sobre este problema, porque as infecções produzidas se 

propagam dos bairros populares aos bairros burgueses e aristocráticos.  

Posto que os males incumbem à cidade no seu conjunto, os remédios 

devem ser igualmente de ordem geral, e competem à autoridade 

pública, não aos indivíduos. Assim, esta situação, nascida da confiança 

na liberdade ilimitada dos indivíduos e da ausência dos meios 

tradicionais de controlo público, pressiona necessariamente as 

autoridades a intervir de um modo distinto, colocando novos limites a 

cada iniciativa imobiliária privada.” 
53

 

 

Este novo condicionamento da iniciativa privada desenvolve-se 

particularmente na segunda metade do séc. XIX. As leis promulgadas 

para regulamentar a promoção de habitação urbana constituem de algum 

modo as primeiras leis urbanísticas modernas, sendo o reflexo dos 

problemas emergentes na cidade industrial,  que justificariam mais tarde 

a assunção do alojamento urbano como tema nuclear da agenda da 

arquitectura e urbanismo modernos. 

No caso da cidade de Nova Iorque, é precisamente neste contexto de 

promoção liberal e especulativa, de debate social e de discussão política 

e intervenção reguladora, que vemos surgir os poços ventiladores no 

alojamento urbano para as classes pobres, e é esta condição que torna 

singular o caso nova-iorquino
54

. 

Inseridos em edifícios de habitação com um número significativo de 

compartimentos interiores insalubres, os poços ventiladores passam 

também a ser objecto de regulamentação. As leis promulgadas passam a 

referir-se, directa ou indirectamente, aos poços ventiladores, regulando a 

sua utilização e o seu dimensionamento. E é precisamente através desta 

                                                           
53 Leonardo Benevolo, Historia de la Arquitectura Moderna, cap. I I - La formación de la ciudad industrial ,  

orígenes de la urbanística moderna (1830 -1850),  ed. Gustavo Gil i ,  8ª ed.,  Barcelona, 1999, p.68 e 69.  

54 Veremos adiante como este é um caso de alguma singularidade, já que na Europa a habitação operária  

será a primeira a integrar as preocupações higienistas,  abandonando os poços venti l adores antes de o 

fazer  a habitação burguesa.  
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pressão normativa, introduzida pela nova regulamentação,  que os poços 

ventiladores evoluem em Nova Iorque para o que hoje designamos 

saguões. 

No desenvolvimento de diferentes propostas para a melhoria das 

condições de habitação, o saguão surge como um elemento recorrente, 

conquistando um lugar importante na abordagem do problema. A partir 

das propostas iniciais, e ao longo da procura de melhorias na habitação, 

o saguão torna-se objecto de investigação e evolução significativas, 

conquistando um protagonismo fundamental na organização da casa 

urbana. 

No entanto, esta associação do saguão aos problemas de salubridade da 

habitação urbana do séc. XIX conferir-lhe-á uma conotação depreciativa 

indelével. No séc. XX, a arquitectura moderna tomará o crescimento das 

cidades e a habitação urbana como temas fundamentais. Esta última 

será abordada com preocupações higienistas, nascidas no séc. XIX, à 

luz das quais um poço ventilador se tornará um elemento proscrito. 

 

 

3.5.2 Railroad Type, Old Law Tenement (“apartamento-vagão”) 

 

Em Nova Iorque, no início da segunda metade do século XIX, a 

promoção imobiliária para a classe operária tentou maximizar a 

ocupação do sistema parcelar em vigor, de 25x100pés (7.5x30m), 

aumentando significativamente a densidade de ocupação do solo urbano. 

Esta densificação ocupou progressivamente a profundidade da parcela, 

chegando a cobrir 90% do seu comprimento. 

O alongamento dos edifícios produziu, com o distanciamento entre a 

frente de rua e a frente de logradouro, um conjunto de espaços interiores 

emparedados por empenas cegas e sem contacto directo com o exterior   
 

 

Fig.  37: Evolução da habi tação urbana nova-iorquina, anterior à legislaç ão de 1879: o alongamento 
dos edi fícios produziu um conjunto de espaços interiores emparedados por  empenas cegas e sem 
contacto directo com o exterior; surgem pequenos poços de venti lação destes espaços, na tentativa 
de melhorar as suas condições (defici tá rias) de salubridade. Regis tado em New York Sate Assembly,  
Tenement House Committee, Report of  1895, p.13, reproduzido por Richard Plunz, em Habiter New 
York,  La forme Insti tutionnal isee de l 'habitat new -yorkais , Pierre Mardaga Édi teur , Bruxel les, 1982, 
p.22.  
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(Fig.  37). Esta nova forma de edificação veio a ser comummente 

designada “apartamento-vagão”, em alusão ao comprimento das 

habitações e à organização dos compartimentos interiores, semelhante 

ao agrupamento de carruagens num comboio
55

. 

O termo “tenant-house”
56

 apareceu então como designação genérica da 

nova habitação de rendimento de baixo standard, e em 1865 encontrava-

se já instituído no vocabulário técnico da construção urbana para pobres. 

Este tipo de construção, habitualmente de cinco ou seis pisos, suscitava 

no entanto fortes reservas relativamente à qualidade e à salub ridade da 

habitação: por um lado, reduzia-se o logradouro a dimensões 

insignificantes; por outro, o aumento do comprimento da edificação e o 

consequente distanciamento entre a frente de rua e a frente do 

logradouro, privava um número significativo de espaços interiores do 

contacto directo com as fachadas e com o exterior. Em alguns casos, 

estes espaços interiores aparecem ventilados através de condutas, 

inseridas no plano das empenas do edifício, atravessando verticalmente 

todos os pisos de habitação. 

Esta introdução de uma conduta vertical de ventilação natural nos 

compartimentos interiorizados parece constituir, no contexto da cidade 

de Nova Iorque, a origem do saguão nova-iorquino: surge como conduta 

ventiladora, em casas cuja organização nada tinha a ver  com a tipologia 

da casa-pátio que abordámos anteriormente. 

 

                                                           
55 Richard Plunz, Op. Ci t. , p.21.  

56 Alojamento de baixo standard,  promovido pela iniciativa privada para a classe operária, e disponibi l izado 

em regime de arrendamento.  

 

 

 

Fig.  38: Origem do Saguão em Nova Iorque: aumento significativo da profundidade de empena dos 
edifícios de habitação e introdução de condutas  verticais - designadas “shafts” - para venti lação dos 
espaços interiores privados de contacto directo com as fachadas e com o exterior.  
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As dimensões destas condutas verticais, também designadas poços de 

ventilação
57

, parecem ser ainda demasiado exíguas, comprometendo a 

sua eficácia como elementos venti ladores. A possibilidade de iluminação  

natural através destes poços também não tem ainda expressão 

significativa. Parece ser, sobretudo, uma questão de dimensionamento e 

configuração o que separa um poço que serve apenas a ventilação 

daquele que serve simultaneamente a ventilação e a iluminação. 

 A utilização de um poço de ventilação parecia ser um caminho para a 

resolução de alguns problemas de salubridade da habitação, mas 

haveria ainda muito a fazer relativamente ao seu dimensionamento e 

qualificação, como veremos em seguida. O recurso a estes poços 

ventiladores não constituía ainda um procedimento instituído, parecendo 

mais uma concessão pontual às preocupações higienistas que 

começavam então a surgir. 

 

“Até 1865, a inclusão de pequenos poços de ventilação no interior dos 

imóveis foi considerada como um melhoramento que ultrapassava as 

normas praticadas na construção (…). Considerava -se que um poço de 

ventilação em forma de diamante produzia uma nota inestética para um 

melhoramento mínimo. Utilizava-se por vezes o princípio dos poços de 

ventilação comuns a parcelas contíguas para aumentar a ventilação 

mínima”.
58

 

 

A inserção dos poços ventiladores junto das empenas potencia a sua 

conjugação com poços vizinhos, construídos nos ed ifícios das parcelas 

contíguas. 

                                                           
57 “Air-shaft”, “air -well ”, como vimos, anteriormente , e ainda “pui t d‟aération”, no texto de R ichard Plunz, Op. 

Cit.  

58 Richard Plunz, Op. Ci t. , p.24.  
 

 

 

Fig.  39:  Pormenor de inserção de poços de venti lação (shafts),  ampliação da , Fig.   38 
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Ao associar-se ao poço do edifício contíguo, o poço ventilador  

duplica a sua área obtendo ganhos ao nível da sua capacidade de 

ventilação. 

O problema da dimensão do poço ventilador, e a possibilidade de 

constituir uma unidade comum a duas parcelas, estiveram, desde o início 

da sua utilização, comprometidos com o sistema de divisão e ocupação 

do solo urbano: 

 

“Mostrou-se que construindo várias parcelas de uma vez, em lugar de 

uma parcela separadamente, a limitação do módulo de 25x100 pés 

poderia ser ultrapassada para multiplicar as possibilidades das plantas 

da habitação operária. Por exemplo, um conjunto de duas parcelas 

permitiria um sistema de ventilação dois a dois. A iluminação e a 

ventilação seriam significativamente melhoradas face ao “apartamento-

vagão.”
59

 

 

 

3.5.3 Dumb-bell Type, Old Law Tenement  

 

Após o relatório sobre a degradação das condições de vida e higiene em 

Nova Iorque, apresentado em 1865 pelo conselho de h igiene e saúde 

pública nova-iorquino, e complementado um ano mais tarde pelo comité 

de habitação operária, que foi nomeado pela Assembleia do Estado de 

Nova Iorque, foi apresentada em 1866 uma lei geral que definia as 

normas de construção em Nova Iorque. A primeira lei completa sobre a 

habitação – The Tenant-House Act – é votada pela assembleia no ano 

seguinte, em 1867. 

                                                           
59 Richard Plunz, Op. Ci t. , p.25.  

Em sequência destas preocupações, um novo jornal influente – The 

Plumber And Sanitary Engineer – lança em 1878 um concurso para um 

plano tipo de habitação operária. O programa do concurso referia -se a 

um imóvel que pudesse ser reproduzido nas parcelas de 25x100 pés 

(7.5x30m) do sistema de parcelamento em vigor, e insistia 

particularmente no melhoramento do “apartamento -vagão”, ao nível da 

iluminação, da ventilação, das condições sanitárias e ainda da protecção 

contra incêndios. 

Nas diferentes propostas que vieram a ser apresentadas a concurso, e 

como elemento comum àquelas que vieram a ter maior destaque, o poço 

ventilador revelou-se uma necessidade incontornável, assumindo-se 

como um elemento essencial na visão prospectiva que então se teve da 

densidade habitacional urbana. Como já referimos, ao ser incluído em 

diferentes propostas, este antecedente do que viremos a designar como 

saguão, foi naturalmente alvo de uma investigação que se traduziu em 

diferentes formalizações e presenças nos tipos de habitação propostos.  

Na proposta premiada neste concurso estavam definidos quatro fogos 

por piso organizados em torno de um núcleo central constituído por 

escadas e instalações sanitárias (Fig.  40). Em torno deste núcleo 

desenvolviam-se dois poços ventiladores que, mais uma vez, podiam ser 

reunidos com os dos dois edifícios adjacentes para aumentar a sua 

dimensão e eficácia. Estes dois poços permitiam a ventilação de quatro 

dos oito quartos interiores. Numa segunda versão da proposta vencedora 

do concurso (ainda Fig.  40) podemos observar a evolução da dimensão 

e da forma destes poços, de modo a ventilar a totalidade dos quartos 

interiores. Esta alteração é paradigmática do tipo de investigação e 

desenvolvimento a que o poço ventilador foi sujeito a partir de então: é 

colocado particular enfoque no aumento das suas dimensões, para 

melhorar a sua performance ao nível da ventilação e da iluminação;  
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procura-se estender os seus efeitos a todos os compartimentos 

interiores carentes de ventilação ou iluminação naturais. Passaremos, 

deste ponto em diante, a designar este poço ventilador como saguão.  

O desenho do saguão, o seu dimensionamento e a sua localização junto 

das empenas, começou assim a assumir um sistema em que a 

contiguidade dos edifícios permitiria a acoplagem dos saguões 

adjacentes, numa espécie de simbiose entre edifícios contíguos  (Fig.  

41), em que da união de dois saguões menores resultaria um saguão 

maior, de maior capacidade ao nível da ventilação e da iluminação dos 

espaços interiores do imóvel. 

Ao ser incluído no processo de investigação que respondeu ao concurso 

lançado, o saguão participou no nascimento de um novo tipo de 

habitação, sucessor do “apartamento-vagão”: o “Dumbbell”
60

, também 

designado Old Law Tenement. 

Relativamente ao seu antecessor, o “Dumbbell” estabelece um 

compromisso entre os melhoramentos ao nível da salubridade da 

habitação, que então começaram a ser experimentados, e as densidades 

de ocupação praticadas no “apartamento-vagão”. 

Mas este compromisso não parecia totalmente conseguido: as 

densidades permitidas pelo “Dumbbell” foram consideradas lucrativas, 

por uns, e ainda excessivas e potenciadoras da degradação da 

qualidade de vida e da saúde pública, por outros. O saguão revelou-se 

assim um elemento pouco consensual: era implicitamente aceite pelos 

interesses financeiros, ambiciosos de densidades de ocupação elevadas, 

ainda possíveis nas propostas do concurso, que integravam estes poços 

ventiladores; era criticado por uma consciência social que, preocupada 

com a degradação das condições de vida dos habitantes e de  

                                                           
60 “Dumbbell ” (em por tuguês: haltere), como alusão à semelhança da configuração planimétrica destes  

edifícios com a dos pesos de exercício de halterofi l ia.  

 

 

Fig.  40: Plano original e revisão da proposta vencedora do concurso lançado em 1878 pelo Plumber  
and Sanitary Engineer. Reproduzido por Richard Plunz,  em Habi ter New York, La forme 

Insti tutionnal isee de l 'habi tat new-yorkais, Pierre Mardaga Édi teur , Bruxel les, 1982, p.35.  
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Fig.  41: Revisão da proposta vencedora do concurso lançado em 1878 pelo Plumber and Sani tary Engineer . Reproduzido por Richard Plunz, em Habiter New York, La forme Insti tutionnal isee de l 'habitat new -yorkais , Pierre  
Mardaga Édi teur , Bruxel les, 1982, p.47  
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salubridade da habitação, não se encontrava ainda satisfeita com os 

melhoramentos introduzidos por esta nova solução. 

Apesar desta discussão e das severas críticas apontadas, os resultados 

do concurso de 1878 vieram a ser promulgados, numa acção de pressão 

política junto da Assembleia do Estado de Nova Iorque, constituindo o 

Tenant-House Act de 1879. O facto da nova lei reconhecer o “Dumbbell” 

e atribuir ao saguão um lugar na habitação urbana nova-iorquina não 

invalidou que esta solução continuasse alvo de violentas críticas, sempre 

referidas às condições de salubridade que, precisamente, tentava 

melhorar. 

Com a continuidade desta acção crítica, o saguão veio a sofrer 

desenvolvimentos que foram fruto de sucessivas propostas de 

reformulação e melhoramento do “Dumbbell”  (Fig.  45 a Fig.  47). As 

parcelas de 25x100 pés revelaram-se incapazes de suportar ocupações 

compatíveis com os padrões de salubridade e densidade emergentes no 

final do século XIX. O agrupamento de duas ou quatro parcelas de 

25x100 pés possibilitou novas propostas para o “Dumbbell”, nas quais o 

saguão pôde ver significativamente aumentadas as suas dimensões. Em 

alguns casos, a junção das diferentes parcelas numa só permitiu mesmo 

que o saguão desse lugar a um pátio interior central.  

 

 

 

 

Fig.  42: Fotografia aérea de Manhattan: 2ª avenida ( 2nd avenue) e 7ª a 10ª  ruas Este (E 7th to E 
10th s treets ).  Retirada do Google Maps, em http:/ /maps.google.com (consulta em Agosto de 2008).  
Imagem da recorrência dos poços de venti lação na habitação nova-iorquina.  

 

http://maps.google.com/
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Fig.  43: Fotografia aérea de Manhattan: 1ª e 2ª avenidas ( 1st and 2nd avenues ) e 7ª rua Este (E 7th street) . Retirada do Google Maps, em http: //maps.google.com (consul ta em Agosto de 2008). Imagem da recorrência do 
“Dumbbell  Type”, ou “Old Law Tenement”, na habi tação nova - iorquina.  
Observe-se a ocorrência de variações sobre o “Old Law Tenement” e também  a ocorrência de casos já integrados no “New Law Tenement”, estes úl timos ocupando parcelas de maior dimensão, com “shafts” de  maiores 
dimensões e, em alguns casos, abertos para tardoz, comunicando com o vazio interior do quar teirão. Neste quarteirão nova -iorquino, o espaço vazio interior,  a soma dos pequenos logradouros, é também uma espécie de 
poço l inear de i luminação e venti lação, com geometria irregular e casuística. Esta forma de interior de quar teirão não consti tui  verdadeiramente um espaço exterior extenso, oposto à interioridade compacta da casa, e 
signi ficativamente diferenciado do interior dos shafts  maiores. Em Lisboa, encontramos este tipo de logradouro nos quarteirões da Baixa Pombalina. (Ver também imagem seguinte)  

 

http://maps.google.com/
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Fig.  44:  Fotografia aérea de Manhattan: 1ª  e 2ª avenidas ( 1st and 2nd avenues ) e 10ª rua Este (E 10th s treet).  Reti rada do Google Maps, em http: //maps.google.com  (consul ta em Agosto de 2008).  (Ver nota referente à 

imagem anterior) .  

http://maps.google.com/
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Fig.  45: Comparação entre propostas de habitação operária desenvolvidas em 1894, organizadas em torno de saguões ou de pátios, centr ais ou rasgados até ao logradouro, e a anterior solução tipo “Dumbbel ”: as 
dimensões do saguão desenvolvem -se signi ficativamente, aproximando-o da condição de Pátio. Este desenvolvimento pressupõe um novo sis tema de ocupação do solo urbano, correspondente ao agrupamento de duas ou 
mais parcelas de 25x100 pés. Registadas no Scriber 's Magazine, XVI (Julho 1894),  p.108, 112 -114, e reproduzidas por Richard Plunz, Op. Cit. , p.45.  
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Fig.  46: Variações sobre o 3º prémio do C oncurso de Habitação Operária, 1896, organizado pelo Improved House Counci l : fusão de duas parcelas de 25x50 pés e consequent e aumento das dimensões do saguão, agora 
quase um pátio. Registadas no Municipal Affairs,  I II  (Março 1899), p.136, reproduzidas por  Richard Plunz, Op. Cit. , p.47.  
A revisão do sistema de parcelamento urbano, com a junção de parcelas do s istema antigo (Old Law Tenement) em novas parcelas mais largas (New Law Tenement) permi te maiores dimensões para o edi fício e para os  
shafts de venti l ação e i luminação, mas tem um efeito, em nosso entender perverso, de permitir também o aumento do nº de fogos por isso, haven do fogos encurralados no núcleo interior do lote cuja relação com o exterior é  
obtida apenas através de shafts .  
Por outro lado, o Dumbell  do Old Law Tenement ocupava quase a total idade da profundidade do lote, como podemos observar nas fotos aéreas de Manh attan aqui apresentadas, deixando no seu tardoz um estrei to espaço 
l ivre, com dimensões não muito diferentes das de um shaft.  Veri f ica-se que, em consequência desta profundidade de ocupação das parcelas, os fogos distr ibuídos no tardoz do Dumbell  são na real id ade venti lados e 
i luminados por  espaços exteriores com caracter ísticas similares às de um shaft .  
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Fig.  47: Evolução da habitação nova-iorquina, segundo os sucessivos regulamentos, até 1901, Leonardo Benevolo, Historia de La Arquitectura Moderna, ed. Gustavo Gil i , 8ª ed., Barcelona, 1999, p.242.  
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3.5.4 New Law Tenement: o “Dumbbell” no séc. XX 

 

Em 1896, o Improved House Council e a Charity Organization Society 

lançam dois novos concursos para propostas de habitação operária, 

baseados em parcelamentos de 200x400 pés (60x120m) e em parcelas 

de 25, 50, 75 e 100 pés de largura. Estes concursos vêm relançar os 

dados relativamente às normas instituídas e à prática corrente, 

referenciadas no “dumbbell” como tipo de construção.  

As propostas levadas a concurso tiveram como abordagem comum o 

aumento das dimensões do saguão, por vezes aberto sobre a frente ou 

sobre o tardoz dos edifícios, e ainda, noutros casos, a substituição do 

saguão por um pátio central.  

Em 1900, a Charity Organisation Society realiza uma exposição sobre a 

habitação operária onde numerosos projectos estiveram expostos ao 

público. 

Estes acontecimentos pressionaram mais uma vez a Assembleia do 

Estado de Nova Iorque no sentido de tomar novas medidas relativamente 

ao problema da habitação operária. Em 1900 é nomeada a quarta 

comissão da habitação operária encarregada de elaborar um relatório 

sobre o problema. No ano seguinte, a Assembleia vota o Tenant -House 

Act de 1901, designado também “New Law”, estabelecendo finalmente 

uma norma nacional para a habitação operária que estabilizou a agitação 

das décadas anteriores, permanecendo a base da regulamentação para 

a construção de edifícios pouco elevados em Nova Iorque. 

O Tenant-House Act de 1901 vem estabelecer dimensões mínimas para 

os saguões do “Dumbbell”, fixando-as em 12x24 pés (3,6x7,2m). Quanto 

aos pátios, então surgidos nas propostas que tentaram reformular o 

“Dumbbell”, reformulando também o sistema parcelar, as dimensões 

mínimas foram fixadas em 24x24 pés (7,2x7,2m). 
 

 

Fig.  48: Em cima: evolução da habitação operária nova -iorquina na segunda metade do séc. XIX: o 
“apar tamento-vagão” e o “Dumbell” como propostas integradas no “Old Law Tenement” e a proposta 
do “New Law Tenement”, já na transição para o séc. XX. Regis tada em City  Housing Corporation,  
Sunyside and the Housing Problem, p.16, reproduzida por Richard Plunz, Op. Ci t.,  p.51. Em baixo: 
planos de habi tação enquadrados no “New Law Tenement”, propostos para a classe media em 1903,  
registados na New York City Tenement House Commission, First Report , 1903, p.122,123, 

reproduzidos por Richard Plunz, Op. Cit ., p.81 
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Fig.  49: Fotografia aérea de Manhattan: 1ª  e 2ª  avenidas ( 1st and 2nd avenues ) e 12ª e 13ª ruas Este (E 12th and 13th s treets ) . Retirada do Google Maps, em http://maps.google.com (consulta em Agosto de 2008).  
Evolução do “Old Law Tenement” para o “New Law Tenement”: fusão de parcelas adjacentes numa parcela única, mais larga; maior dimensão para os poços de venti lação e, em alguns casos, a sua abertura para o tardoz 
dos edifícios.  

 

http://maps.google.com/
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Estas dimensões teriam que ser aumentadas nas construções com altura 

superior a 60 pés (18m). 

Esta investigação acabou por ter reflexos na habitação da classe média 

do princípio do século XX. O saguão, revisto nos seus aspectos 

dimensionais e qualitativos, chegou mesmo a ser também inclu ído em 

propostas de habitação para a classe média (Fig.  48). No entanto, a 

existência na habitação de divisões interiores e o consequente recurso 

ao saguão constituía ainda um estigma de distinção qualitativa e social. 

Richard Plunz refere-se nestes termos relativamente a um edifício 

habitacional para a classe média, construído no princípio do século XX:  

 

“…a planta adaptava-se a todas as exigências de um imóvel elevado 

mas a concepção conviria melhor a uma habitação operária que a um 

imóvel residencial para a futura classe rica. A planta era simplesmente 

a de um imóvel operário aumentado. Numerosos quartos comunicavam 

com poços de luz, alguns bastante maiores que os usados nas 

habitações operárias.” 
61

 

 

A presença e a evolução do saguão na cidade de Nova Iorque, na 

transição do séc. XIX para o séc. XX, podem também ser observada no 

levantamento de tipos de edifícios nas cidades norte-americanas 

elaborado por Steven Holl em “The Alphabetical City”
62

. 

Neste estudo as plantas dos tipos edificados, que Steven Holl identifica 

e que refere, por analogia gráfica, às letras do alfabeto “T”, “I”, “U”, “O”, 

“H”, “E”, “B”, “L” e “X”, evidenciam a presença de vazios verticais no 

interior dos edifícios que configuram saguões, alguns de dimensões 

significativas e já abertos para o exterior da massa edificada 

                                                           
61 Richard Plunz, Op. Ci t. , p.69.  

62 Steven Hol l ,  “The Alphabetical City”, in Pamphlet Architecture nº 5,  Pamphlet Architecture and Wil l iam 

Stout Architectural  Books, Nova-Iorque, 1980.  

(correspondendo, no registo da analogia proposta, precisamente aos 

vazios existentes em cada um dos caracteres alfabéticos escolhidos para 

a classificação). 

Esta recolha e tipificação dos edifíc ios da cidade norte americana, 

partindo do “Dumbell” já aqui referido por Plunz, evidencia a presença de 

um saguão já muito desenvolvido em edifícios que Steven Holl considera 

“híbridos” do ponto de vista da sua afectação funcional mas que incluem 

indubitavelmente a habitação. 

 

 

3.5.5 A importância do exemplo de Nova Iorque 

 

A importância do caso de Nova Iorque reside no facto de reunir as pistas 

fundamentais para uma compreensão positiva do saguão na habitação 

urbana. 

Vimos como a densificação da ocupação do solo urbano e a 

massificação do tecido construído, acentuou a interioridade de alguns 

espaços da casa urbana, determinando a sua privação de iluminação e 

ventilação naturais, e a consequente degradação das suas condições de 

salubridade. Observámos a inserção de poços de ventilação nos espaços 

interiorizados. Esta começou por ser uma medida mitigadora das 

deficientes condições de salubridade, mas os poços de ventilação 

tornam-se objecto de investigação e crítica, orientadas para melhoria do 

seu desempenho, tanto no campo da ventilação, como também no da 

iluminação natural. 

Neste processo de investigação, o poço de ventilação é objecto do 

trabalho e do pensamento dos arquitectos, e conquista assim o estatuto 

de personagem conceptual, que virá a ter na organização  da casa uma 

importância fundamental, equivalente à reconhecida ao pátio por Antón 
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Capitel, quando este autor define o conceito de Sistema Claustral. Com 

o poço de ventilação nova-iorquino encontramos um outro sistema, com 

natureza e propósitos arquitectónicos completamente diversos dos que 

tinham os sistemas europeus baseados no pátio e nas suas variantes 

acessórias. Neste outro sistema, o poço de ventilação revela-se um 

elemento compositivo de primeira importância: sem ele a casa urbana 

não é possível. Nesta revelação reside a importância do exemplo de 

Nova Iorque. 

Voltemos ao Dumbbell para observar como se constitui o sistema dos 

poços ventiladores e como, a partir deste, a entidade espacial que 

designámos “saguão” conquista um protagonismo fundamental na 

organização da casa. 

Quando observamos a planta isolada do piso tipo de um Dumbell (Fig.  

50), tanto a posição como a dimensão e a configuração do saguão 

comportam implicitamente um compromisso entre o edifício representado 

e as edificações adjacentes. Quando observamos os desenhos que 

representam efectivamente as possibilidades de repetição de este tipo 

de edificação (Fig.  51), o compromisso entre as diferentes parcelas 

edificadas torna-se evidente, e revela-se sistemático. 

Esta representação de conjunto faz-nos pensar que existe uma 

interdependência significativa entre a concepção do edifício isolado e a 

do conjunto edificado, na qual o saguão desempenha um papel 

fundamental. Esta interdependência entre edifício e conjunto edificado, e 

a presença sistemática do saguão, que nesta relação se revela, 

afiguram-se particularmente importantes em condições de densificação 

urbana como as que acabámos de observar em Nova Iorque. Mas não só  

em Nova Iorque. A respeito do quarteirão Haussmaniano na cidade de 

Paris, igualmente no séc. XIX, Philipe Panerai diz-nos o seguinte: 
 

 

 

 

 

Fig.  50: Tipologia Dumbell , piso tipo (para referência, ver  Fig.   40, p.61)  
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“Para 17 parcelas existem apenas seis pátios principais, de 

configuração idêntica, de planta simplesmente quadrada. Estes pátios 

são comuns [cada um destes pátios é comum] a três ou quatro parcelas. 

Os poços de ventilação são organizados no interior dos edifícios, e 

associados dois a dois, sobre os limites das parcelas. Poder -se-ia 

considerar que o quarteirão é uma construção única, um bloco no qual 

se evidenciam os pátios [Panerai refere pátios e poços de ventilação, o 

seu discurso distingue ambos mas refere-se sobretudo aos pátios]. Mas 

na realidade esse bloco resulta da associação de elementos 

idênticos.”(
63

) 

 

“Em quarteirões menos organizados (…) observa-se ainda a inserção, 

em comum entre duas parcelas, de poços de ventilação e de pátios: a 

parcela já não é mais a unidade suficiente dotada de autonomia, e uma 

certa estruturação aparece, a meio caminho entre a parcela e o 

quarteirão. A adopção de constrangimentos de densificação e 

rentabilização do solo tão pesados torna as parcelas demasiado 

exíguas, em relação com os tipos de edificação que as ocupam, não 

podendo mais ser tratadas como unidades simples. O espaço colectivo 

do pátio já não coincide com a unidade fechada da parcela isolada: ele 

ascende a um estatuto híbrido, nem remetendo já para a parcela isolada 

nem ainda para o quarteirão inteiro”(
64

) 

 

Estas observações permitem-nos identificar valores positivos, de algum 

modo específicos do saguão: verificamos que a presença do saguão é 

fundamental em sistemas de elevada densidade urbana, que 

comprometem fortemente a forma de ocupação da parcela , superando a 

eficácia e a importância que, nas mesmas condições, tem o pátio; 

verificamos que a presença do saguão revela um importante potencial e 
                                                           
63 Phil ippe Panerai , Formes urbaines: de l ‟ î lot à la barre, Col lection Aspects de L‟Urbanisme, ed. Dunod, 

Paris,  1977, p.35.  

64 Phil ippe Panerai ,  Op. Cit. , p.38.  

uma grande vitalidade como elemento sistematizador, que constrói um 

sistema de nível intermédio - entre o edifício e a forma urbana - que é o 

da inter-relação (que poderíamos classificar como simbiótica) entre 

edificações adjacentes
65

. 

Esta vitalidade como elemento sistematizador, num sistema diferente do 

Sistema Claustral de que nos fala Antón Capitel, assume ainda maior 

protagonismo na organização específica do edifício. 

Ao nível estrito do edifício, o saguão concorre para a definição de uma 

coluna nuclear infra-estrutural, que contém, para além da ventilação e 

iluminação naturais, as comunicações verticais e um núcleo de higiene 

que serve cada piso. Esta unidade funciona como motor vertical do 

edifício - agrupando verticalmente as suas infra-estruturas – e ainda 

como motor nuclear da casa urbana - agrupando horizontalmente as 

valências que permitem transformar o conjunto dos diferentes 

compartimentos, em cada piso, em uma ou várias habitações. 

A extensão do saguão ao longo das empenas agrupa os quartos da casa 

- que são compartimentos interiores sem contacto com a fachada 

exterior - e aflora ainda a cozinha, complementando o contacto remoto 

com o exterior que este último compartimento obtém através da sua 

comunicação com a sala. 

Em cada piso, o corredor de distribuição e acesso aos fogos desenvolve -

se perpendicularmente às fachadas, no eixo longitudinal do edifício (na 

polaridade entre a frente e o tardoz). No entanto, considerando o 

sistema de edificação no seu conjunto, subjacente à concepção do 

Dumbbell, evidencia-se um sistema modular em que saguão e corredor 

de distribuição se desenvolvem em paralelo, com comprimentos 

equivalentes, e se posicionam de forma alternada, como duas entidades  

                                                           
65 Vimos já como é secundária neste estudo a consideração do saguão no universo da definição da forma 

urbana.  
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Fig.  51: Sistema de repetição subjacente à tipologia Dumbell  (para referência ver Fig.  41, p.62)  
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gémeas, ao longo do eixo longitudinal do conjunto edificado, 

transversalmente a cada um dos edifícios que o compõe.  

A matriz geométrica que se revela nesta leitura de conjunto denuncia um 

forte compromisso entre a presença do saguão e a organização da casa 

em seu redor. Reconhecem-se nesta matriz três zonas distintas e 

fundamentais na organização da casa: 1) um núcleo infra -estrutural, de 

circulação vertical e distribuição horizontal, que integra um espaço 

comunitário de higiene; 2) um tecido inter ior privado – com quartos - de 

profundidade variável, em função da profundidade da parcela, da 

profundidade do edifício e do número de quartos; 3) uma faixa 

epidérmica, com os espaços comunitários da casa – o living room e a 

kitchen - de maior dimensão e em contacto directo com a fachada e o 

exterior. As zonas 1 e 2 encontram-se geométrica e dimensionalmente 

comprometidas com o saguão. A zona 3 encontra-se delimitada entre o 

campo de acção do saguão – todos os compartimentos interiores sem 

contacto directo com as fachadas – e os planos exteriores de fachada. 

A casa com saguão resulta profundamente hierarquizada, qualitativa e 

dimensionalmente diferenciada, entre as frentes de fachada e o interior 

do saguão, entre os espaços maiores, de dimensão comunitária, 

iluminados e com vistas exteriores, junto às fachadas, e os espaços 

menores, de estatuto privado, em contacto com o saguão, mais sombrio 

e contido. O saguão e o corredor de distribuição dramatizam esta 

polaridade, enfatizando-a física e visualmente. 

Este valor estruturante da casa urbana, que reconhecemos no saguão 

nova-iorquino, é muito distante do valor acessório, e mesmo residual, 

que observámos em França e em Itália, nas ocupações circunstanciais 

de lotes irregulares, nos palácios e nos hôtels do séc. XVI. 

 

 

3.6 UMA DEFINIÇÃO DE SAGUÃO 

 

As derivações do pátio e dos poços ventiladores, que ident ificámos 

anteriormente como origem do saguão, confirmam a ideia de que a 

referência directa ao pátio não é a mais adequada à definição do que é 

específico do saguão. 

Vimos que, ao contrário do que é próprio à natureza arquetípica do pátio, 

a espacialidade do saguão não tem habitabilidade relevante, 

independentemente da possibilidade de acesso ao seu interior. A 

possibilidade de permanência ou de percurso no interior do saguão não 

é critério decisivo da sua existência e configuração. O saguão raramente 

se integra no conjunto dos espaços habitados, mesmo quando constitui, 

de forma assumida, uma das espacialidades com legibilidade 

(essencialmente visual) no interior da casa. Do ponto de vista que 

acabámos de referir, arriscaríamos afirmar que o saguão se encontra 

nos antípodas do pátio. 

Também a etimologia, que filia o “saguão” português no “zaguán” 

castelhano, não nos parece esclarecedora da definição de “saguão” , uma 

vez que não tem equivalente significativo nas práticas do espaço e da 

construção, analisadas ao longo da História neste capítulo.  

Assim, e voltando ao significado da palavra “saguão”, julgamos mais 

adequadas as definições que referem, de modo abstracto, a sua 

espacialidade. Como aquela que dá o Dicionário da Língua Portuguesa 

Contemporânea, da Academia das Ciências de Lisboa
66

, que define 

“saguão” como “espaço pequeno, estreito e descoberto entre dois 

edifícios ou no interior de um prédio, para iluminar ou ventil ar a parte 

que não recebe luz solar”.  

                                                           
66 AAVV, Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea da Academia das Ciênci as de Lisboa /  Academia 

das Ciências de Lisboa e Fundação Calouste Gulbenkian, Editorial  Verbo, Lisboa,  2001.  
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Como vimos também em outras línguas (ver sub-cap. 3.1, p.22), as 

ideias de puit, de shaft ou de well, são igualmente importantes, porque 

aludem a um valor funcional e a uma proporção linear
67

 vertical que 

invariavelmente tem o saguão, e que se escapa à referenciação directa 

em lugares arquetípicos. 

A ideia de poço
68

 afigura-se-nos mais adequada, mas sendo a 

designação de saguão aquela que se encontra instituída na língua 

portuguesa, propomos em seguida uma definição de saguão que , em 

nosso entender, poderia passar a constar dos dicionários de língua 

portuguesa, como definição actual, sem prejuízo de referências 

etimológicas, alusivas ao pátio e ao zaguán, e sem prejuízo de 

referências a regionalismos, como é o caso da acepção de “saguão” 

como espaço vestibular articulado com o sistema espacial distributivo e 

com as circulações verticais dos edif ícios, mais frequente no Brasil: 

                                                           
67 Considera-se genericamente que uma forma é “l inear” quando uma das suas três dimensões é 

signi ficativamente superior às duas restantes.  

68 Poço, de venti lação, ou de venti lação e i luminação, embora o desempenho destes espaços na i luminação 

seja menos relevante que na venti lação. Veremos mais tarde como os atr ibutos cromáticos das superf ícies 

l imite destes poços são decisivos na sua perfomance  condutora e difusora de luz natural para o interior da 

casa, a par da proporção (dimensional)  que os configure como poços mais ou menos profundos, mais ou 

menos largos.  

 

Saguão: nome masculino; espaço descoberto, de proporção vertical 

(shaft, e well, na língua inglesa, puit na língua francesa), entre dois 

edifícios ou no interior de um edifício, que serve para iluminar ou 

ventilar os compartimentos que não recebem ventilação natural ou luz 

solar directa, à volta do qual se organizam os compartimentos mais 

interiores da casa, os compartimentos de serviço ou higiene, as 

circulações ou as comunicações verticais; pode em alguns casos 

assumir funções de núcleo técnico da casa ou de conduta vertical infra-

estrutural do edifício; quando se localiza entre edifícios adjacentes, 

determina as suas inter-relações de contiguidade. 
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4 O SAGUÃO NA EVOLUÇÃO DA CASA URBANA 

 

No capítulo anterior procuramos definir o que é um saguão.Trataremos 

neste capítulo de abordar a evolução da casa urbana, particularmente do 

ponto de vista da participação do saguão na organização do espaço 

doméstico, e das circunstâncias dessa participação.  

Recuaremos até à casa urbana medieval, construída num lote estreito e 

profundo. Esta casa é perfurada verticalmente por um pátio que é 

sobretudo um poço de ventilação e iluminação dos compartimentos 

encurralados no interior do lote, sem contacto directo com o exterior, 

através da fachada de rua. 

Abordaremos em seguida a Distribuição como disciplina do pensamento 

arquitectónico que terá expressão fundamental na casa burguesa do séc. 

XVIII e XIX. Veremos como o espaço doméstico desta casa é 

profundamente diferenciado e como nessa diferenciação o saguão tem 

um protagonismo importante, sujeito a uma sistematização superior 

àquela que pudémos observar na casa medieval.  

Abordaremos ainda as mudanças profundas na forma de pensar a casa 

no séc. XIX, particularmente no que refere à resposta aos problemas 

colocados pela Revolução Industrial, pela emergência da cidade 

industrial e das economias liberais. Observaremos mudanças 

significativas na concepção da família e do grupo doméstico. 

Observaremos igualmente a emergência de uma consciência crítica face 

à degradação das condições de vida e de alojamento na cidade industrial 

emergente. Assistiremos ao surgimento do Higienismo e à investigação 

de novas formas de alojamento, em particular para as classes operárias. 

A higiene e a salubridade tornar-se-ão palavras de ordem. O saguão 

será proscrito na casa higienista. 

Abordaremos finalmente o programa da casa moderna, sobretudo para 

referir a continuidade que estabelece com os temas do pensamento do 

séc. XIX. À Revolução Industrial, e aos problemas que colocou, 

somaremos a Revolução Científica, iniciada dois séculos antes, e a 

dinâmica - Iluminista, no séc. XVIII, e Positivista, no séc. XIX - que 

estabelece no início do séc. XX a ideia da Ciência como base 

fundamental do progresso, a racionalidade da acção como forma de 

superação. O pensamento da casa moderna será profundamente 

influenciado pela abordagem taylorista e pelo Scientific Management. A 

casa moderna será optimizada do ponto de vista da sua organização 

funcional, dimensional e construt iva. As actividades domésticas, os 

movimentos associados a cada uma, e os tempos respectivos, serão 

estudados, analisados, optimizados. A higiene e a salubridade, a 

ventilação e a exposição solar, serão condições fundamentais do espaço 

doméstico. À base científica desta investigação associa-se a ideia da 

universalidade dos seus resultados. O saguão, que não teve até aqui 

menção favorável no discurso dos arquitectos, sucumbirá definitivamente 

ao projecto da casa moderna, projecto que é animado de uma crença 

positivista no progresso, na sua base científica e na aplicação univers al 

dos seus postulados. 

Viremos a encontrar o saguão na casa moderna apenas em arquitecturas 

marginais: tardias, ainda de inspiração novecentista; virtuosas, em 

arquitecturas modernas sem fundamentalismos, ou contaminadas por 

valores culturais particulares, em geografias também elas marginais, 

como julgamos ser o caso de Barcelona e dos seus arquitectos 

modernistas. 
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4.1 A CASA URBANA DE RAIZ MEDIEVAL 

 

Segundo Monique Eleb-Vidal e Anne Debarre Blanchard
69

, durante a 

Idade Média, e até ao séc. XVII, o espaço doméstico da casa urbana é 

na maioria dos casos composto por compartimentos polivalentes , sem 

afectação funcional específica. Nesta forma de organização da casa, as 

diferentes actividades domésticas têm frequentemente lugar num único 

compartimento polivalente: uma sala, muitas vezes generosa nas suas 

dimensões, suporta todos os tipos de uso, instituídos através de 

mobiliário, esse sim, capaz de definir âmbitos espaciais de uso 

específico. Xavier Monteys sintetiza esta forma de organizar a casa com 

particular acuidade: 

 

“Esta casa urbana não é uma casa distribuída no sentido actual. Os 

poucos compartimentos da casa não correspondem a um uso 

determinado. Não são compartimentos especializados, pelo contrário 

neles convivem, graças ao seu tamanho, um grande número de pessoas 

e de actividades. Cozinha-se, trabalha-se, recebe-se ou dorme-se, e 

são os móveis, em lugar das estâncias, os que determinam estes usos. 

A casa é uma sala que se coloniza graças aos âmbitos que estes 

móveis sugerem pela sua disposição e pela sua forma – como as camas 

de dossel que parecem reproduzir uma habitación – algo que, hoje em 

dia, podemos reconhecer em algumas propostas actuais de vivienda.”
70

 

 

 

                                                           
69 Monique Eleb-Vidal e Anne Debarre Blanchard, Architectures De La Vie Privée, Maisons et Mental i tés, 

XVIIe-XIXe siécles, ed. Archives D‟Archi tecture Moderne, Bruxel les, 1989.  

70 Xavier Monteys, Casa Col lage - Un ensayo sobre la arqui tectura de la casa, 1ª  edición, ed. Gustavo Gil l i ,  

Barcelona, 2001, p. 104. Mantemos no castelhano original os termos “ habi tación”  (compartimento, 

aposento, quarto) e “vivienda”  (casa, habitação, alojamento) por terem signif icados distintos dos 

homónimos “habitação” e “vivenda” por tugueses.  

 

Nas gravuras que retratam as cenas da vida doméstica deste período 

(ver Fig.  52 e Fig.  53), é recorrente o registo de uma mesa de refeições 

que coabita com uma lareira, onde também se cozinha, e com uma cama 

de dossel, em baldaquino, envolta num véu
71

. Estes registos sugerem 

que, nas casas representadas, um único compartimento poderia servir de 

cozinha, sala de refeições (e reunião familiar) e ainda âmbito de dormida 

                                                           
71 As autoras referem este âmbito espacial, que não é ainda autónomo, definido por um l imite diáfano – uma 

cama em baldaquino, envolta num véu, colocada no interior de um compartimento pol ivalente – como uma 

espécie de alcova, primeira individual ização do espaço de dormida, origem do quarto moderno que 

conhecemos na casa urbana ocidental  contemporânea.  

 

Fig.  52: Concordia, Robert Boissart , séc. XVI, registado por Monique Eleb -Vidal e Anne Debarre-
Blanchard, em Archi tectures de La Vie Privée, Maisons et Mental i tés, XVIIe -XIXe siécles, ed. Archives 
D'Architecture Moderne, Bruxel les,  1989, p.  23.  
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(alcova, quarto), agregando-se num único espaço, em simultaneidade ou 

em sucessão temporal, as actividades domésticas fundamentais. Um 

único espaço poderia ainda servir os propósitos de habitação e de 

estabelecimento oficinal, no âmbito de uma actividade comercial ou 

profissional particular. Nas casas com estrutura espacial mais complexa, 

verificamos que os compartimentos se mantêm individualmente 

polivalentes mas que se desenvolve uma estratificação de usos, 

organizando verticalmente a casa através da afectação particular de 

cada piso: 

 

“No piso térreo, quando a residência é de um comerciante  [ou artesão], 

encontra-se a loja ou a oficina, enquanto uma cozinha e uma sala 

comunicam com o pátio e o poço. A sala pode também situar -se no 

primeiro piso e comunica então com um quarto. No segundo piso, e 

eventualmente no terceiro, os quartos acolhem tanto a família do 

proprietário, como os seus empregados, ou simples locatários. Uma 

escada exterior serve os pisos. (...) a partição dos espaços faz-se 

sobretudo verticalmente. Assim, uma família poderia ter uma sala num 

piso e os quartos repartidos em outros pisos. Era portanto necessário 

permitir aos vizinhos o atravessamento de certos compartimentos. A 

divisão horizontal em apartamentos que alojam, cada um, uma família, 

que nos parece tão natural e funcional hoje em dia, não existe até ao 

início do séc. XVIII.”
72

 

 

A estratificação das diferentes actividades domésticas em pisos distintos 

obriga ao atravessamento da casa por todos os co-habitantes, 

independentemente do grau de parentesco entre si, proprietários e 

locatários, para aceder a todos os âmbitos de actividades domésticas 

fundamentais. 

                                                           
72 Monique Eleb-Vidal e Anne Debarre Bl anchard, Op. Cit .,  p. 21.  

 

Nas suas deslocações no interior da casa, todos podem atravessar as 

sequências de compartimentos, que, como veremos, comunicam 

directamente entre si sem intermediação de espaços especificamente 

afectos à circulação no interior da casa. 

As autoras citadas referem inclusivamente o hábito do aluguer vertical, 

de parcelas da casa situadas em pisos diferentes , obrigando inquilinos a 

atravessar espaços afectos aos senhorios, sempre que se desloquem 

para aceder aos compartimentos por si alugados. A sala mantém-se 

reservada para uso do proprietário, ou do locatário principal, e são 

alugados compartimentos nos diferentes pisos. Quando estes últimos 

não dispõem de lareira, é comum os locatários improvisarem cozinhas 

rudimentares em pequenos compartimentos de piso. 

 

Fig.  53: L'Hiver,  Abraham Bosse (1602 -1676), registado por  Monique Eleb-Vidal, em Archi tectures de 

La Vie Privée, XVIIe-XIXe siècles,  ed. Archives d'Archi tecture Moderne, Bruxel les,  1989, p.  24.  
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Neste período não é clara a distinção entre os espaços de permanência 

e os de percurso: não é frequente a existência de espaços com função 

distributiva, especificamente afectos à circulação no interior da cas a; o 

percurso no interior da casa faz-se por atravessamento sequencial de 

compartimentos comunicantes e concatenados, que comunicam 

directamente entre si, em cadeia. 

As noções de privacidade, intimidade e pudor, eram então diferentes das 

de hoje e tinham expressão espacial particular na organização da casa. 

A nudez, o banho, a higiene íntima e as dejecções, não eram 

necessariamente objecto de recato e isolamento espacial. Segundo 

Monique Eleb-Vidal e Anne Debarre-Blanchard, na Idade Média, a nudez 

não era considerada particularmente perturbadora: pais e filhos 

mostram-se nus, despem-se integralmente para dormir, muitas vezes 

juntos; testemunhos e gravuras da época referem a existência de banhos 

públicos mistos. 

A vida quotidiana de cada um numa habitação comum parece assim 

desenrolar-se sob o olhar de todos, no que hoje consideraríamos uma 

promiscuidade permanente. O grupo doméstico poderia ser composto por 

membros de uma família, criados domésticos e empregados ou 

colaboradores profissionais que partilham a mesma vida quotidiana, e 

que poderiam mesmo dormir juntos. 

Não avançaremos na explicação destas práticas sociais
73

, em todo o 

caso indissociáveis do espaço doméstico em que têm lugar.  

Interessa-nos por agora registar, e fixar como paradigma, esta forma de 

organizar a casa, que nos revela um baixo nível de especialização na 

                                                           
73 Monique Eleb-Vidal e Anne Debarre Blanchard, em Architectures De La Vie Privée, Maisons et Mental i tés,  

XVIIe-XIXe siécles, ed. Archives D‟Architecture Moderne, Bruxel les, 1989,  abordam as prácticas sociais no 

âmbito da vida privada e do espaço doméstico de raiz medieval , contr ibuindo com expl icações importantes 

para prácticas que hoje nos parecem distantes.  

afectação funcional dos espaços e um elevado grau de polivalência dos 

compartimentos da casa (com simultaneidade ou sucessão de usos em 

ciclos diários) na qual é sobretudo o mobiliário o responsável pela 

definição de âmbitos espaciais particulares, de uso específico
74

. 

Um outro paradigma que devemos registar é o da ausência de distinção 

entre espaços de permanência e de percurso no interior da casa, e 

expressa-se na ausência de espaços especificamente afectos à 

circulação e na relação de comunicação directa entre compartimentos 

contíguos, que designamos compartimentos comunicantes . 

Esta forma de organizar o espaço doméstico será praticada até ao séc. 

XIX na casa urbana popular, nos alojamentos mais modestos, das 

classes sociais mais baixas. As classes da base da pirâmide social têm 

naturalmente apenas acesso à arquitectura doméstica anónima, de raiz 

popular, e esta parece evoluir lenta e pouco significativamente até ao 

séc. XIX. Pelo contrário, com acesso à arquitectura doméstica erudita, 

as elites sociais - primeiro a aristocracia, depois os estratos sucessivos 

da burguesia - verão evoluir o seu alojamento, a arquitectura da sua vida 

privada (e social!), com base em novos valores, teorizados e 

                                                           
74 Resulta curioso observar que este paradigma de organização  da casa foi  retomado recent emente, no final  

do séc. XX, em propostas de novas formas de habitar , em casas organizadas em open-space (ver proposta 

de W.J.Neutel ings, A.Wall  X. De Geyter  e F. Roodbeen,  e proposta de Iñaki Abalos y Juan Herreros, para o 

concurso Habitatge i  Ciutat , Barcelona 1990) suportadas na uti l izaçã o de mobil iário e equipamento, em 

núcleos, unidades contentoras ou unidades “robot”, de posição fixa ou móvel (ver propostas de Joe 

Colombo e propostas de Ettore Sottsass para a exposição The New Domest ic Landscape, em 1972, no 

MOMA, Nova Iorque; ou de Toy o Ito, Habitat para mulheres nómadas de Tokio, 1985; ou ainda de Al lan  

Wexler,  Crate House, Nova Iorque, 1991). Embora a referência mais próxima e imediata possa ser  a  

espacial idade dos espaços de trabalho, em edifícios de escri tórios organizados em open -space, suportados 

em equipamento e mobi l iário, a verdade é que esta forma de organização é afinal mais antiga do que 

poderá sugerir a mediatização da investigação arqui tectónica contemporânea. Muitas de stas investigações 

encontram-se compiladas em Pisos Pi l oto,  Células Domésticas Experimentais ,  de Gustau Gil i  Galfet ti , ed. 

Gustavo Gil l i , Barcelona, 1997.  
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sistematizados numa nova disciplina do pensamento arquitectónico - a 

“Distribu ição” – que surgirá no final do séc. XVII.  

Como vimos já no capítulo 3.4.2 (O pequeno pátio na casa medieval), a 

casa medieval é frequentemente uma casa profunda, construída em dois 

ou mesmo três pisos, num lote estreito e profundo. Como observámos 

então, neste momento da história da arquitectura doméstica  o saguão 

constitui um poço ventilador cuja principal contribuição é vi abilizar a 

profundidade da casa, fornecendo por processos naturais ventilação  e 

iluminação aos compartimentos da casa encurralados na sua 

profundidade. Nesta casa o saguão localiza muitas vezes no seu interior 

o poço de abastecimento de água e articula em seu redor uma escada 

que liga os diferentes pisos da casa e uma instalação rudimentar de 

higiene (ver Fig.  26, p. 42, e Fig.  27, p.43). 

Este protagonismo do saguão no domínio da ventilação e da iluminação 

naturais dos compartimentos interiores da casa, e no domínio do 

agrupamento das circulações verticais e das valências de serviço 

doméstico, expressa-se na casa medieval de uma forma ainda elementar 

e pouco sistemática. Será mais tarde, com a maior complexidade 

espacial da arquitectura doméstica erudita do séc. XIX – sobretudo na 

casa burguesa - o momento de maior protagonismo do saguão na 

arquitectura da casa urbana. 

 

 

4.2 A DISTRIBUIÇÃO NA CASA BURGUESA 

 

Um novo paradigma de organização do espaço doméstico, antitético dos 

que enunciámos anteriormente, na casa urbana medieval , inicia a sua 

génese com o aparecimento da Distribuição como disciplina, no final do 

séc. XVII. No universo da casa urbana, a Distribuição terá a sua mais 

complexa elaboração na casa burguesa
75

 do séc. XIX, após a qual 

deixará de ser referida na linguagem da arquitectura doméstica . A 

Distribuição terá expressão num elevado nível de especialização da 

afectação funcional dos compartimentos da casa; num elevado nível de 

diferenciação dos atributos espaciais e dos estatutos de cada 

compartimento; e ainda na elaboração de espaços especificamente 

afectos à circulação no interior da casa. 

As primeiras transformações do espaço doméstico que tiveram maior 

impacto na evolução dos modos de pensar a casa urbana – o corredor, a 

duplicação das circulações, a especialização progressiva dos diferentes 

compartimentos, em particular, do quarto e das suas dependências – 

prendem-se com a necessidade de separar as práticas no interior da 

casa, e de permitir ao sujeito a escolha entre estar sozinho ou em 

companhia dos restantes ocupantes da casa, membros da família, 

criados domésticos ou visitantes. A emergência desta necessidade tem 

motivações na evolução dos valores, dos costumes e das relações 

sociais. 

No séc. XVI a Reforma Católica e o Concilio de Trento condenam a 

nudez pública, assim como os hábitos de convivência promíscua. 

Também a medicina e o pensamento moralista estabelecem novas 

noções de pudor e mostram-se igualmente críticos em relação ao regime 

de convivência dos co-habitantes na casa urbana de raiz medieval, em 

relação à proximidade dos corpos e aos hábitos relacionados com a 

higiene e com as funções corporais. 

                                                           
75 Embora a Distribuição  tenha eventualmente o seu paroxismo no hôtel aris tocrático, este é marginal à  

condição urbana, e por este motivo pensamos que, no un iverso específico da casa urbana, o alojamento 

burguês é o que melhor expressará os valores da Distribuição .  



 82 

No séc. XVII, em 1624, Louis Savot, um médico, publica L’Architecture 

Française des Batiments Particuliers
76

, uma obra que trata da 

Distribuição do espaço doméstico, embora não se refira a esta 

explicitamente. Esta obra é reeditada em 1673, anotada e ilustrada por 

um arquitecto: Nicholas-François Blondel (1617-1686). Mais tarde, será o 

seu sobrinho, Jacques-François Blondel (1705-1774), o pai teórico da 

Distribuição como disciplina específica no campo da Arquitectura, e 

quem a elevará à condição de Arte.  

De J.F. Blondel
77

, no séc. XVIII, à arquitectura da vida privada  compilada 

e divulgada por César Daly
78

, no séc. XIX, encontraremos muitos autores 

franceses que tomaram a Distribuição como tema nuclear da arquitectura 

doméstica: D’Aviler
79

, Jombert
80

, Quatremere de Quincy
81

, Durand
82

, 

Ledoux
83

, Reynaud
84

, Viollet-Le-duc
85

, Charles Garnier
86

, entre outros. 

                                                           
76 Louis Savot ,  L‟Archi tecture Française des Batiments Particul iers , ed. Sébastien Cramoisy, Paris 1624, 

reed. 1673.  

77 Jacques François Blondel , De la Distr ibution des Maisons de Plaisance et de la Décor ationdes Edi fices en 

Général, Paris 1737; L‟Architecture Française, ed. Jombert, Paris, 1752; Cours d‟Architecture, Desaint,  

Paris,  1771.  

78 César Daly(1811-1894), é director da Revue Génerale de l ’Arch i tecture et des Travaux Publ ics , Paris ,  

1859-1870; e autor de L‟architecture Privée au XIX e Siécle sous Napoléon I II (recuei ls de planches 

accompagnées d‟une introduction où sont énoncées quelques principes generaux de dis tr ibution), editado 

por E. Morel et  C. i e , em Paris , no ano de 1864.  

79 Charles  D‟Avi ler,  Cours d‟Archi tecture,  Paris,  1691 e 1710, reed. 1738 e 1750.  

80 Charles Antoine Jombert , Archi tecture Moderne ou l ‟Art de Bien Batir pour Toutes Sortes de Personnes,  

ed. Jombert , Paris , 1764.  

81 Antoine-Chrysostome Quatremere de Quincy , Encyclopèdie Méthodique d‟Architecture, ed. Panckoucke, 

Paris,  1788-1825.  

82 Jean-Nicolas-Louis Durand , Precis des Leçons d‟Architecture Données à l ‟École Polytec hnique, Paris ,  

1802-1805.  

83 Claude Nicolas Ledoux , L‟Architecture Considerée sous le Rapport de l ‟Art,  des Mouers et de la 

Législation, Paris , 1847.  

84 Léonce Reynaud , Traité d‟Architecture, Paris,  1850 -1858.  

85 Eugène Viol let- le-Duc ,  His toire d‟une Maison, ed. J.  Hetzel  et C. i e,  Paris,  1873,  

A Distribuição, como disciplina específica do pensamento arquitectónico, 

convoca o envolvimento dos arquitectos na investigação da arquitectura 

da vida privada, como um novo e importante tema de pensamento e de 

projecto, a par dos monumentos e dos edifícios públicos (ainda que 

estes continuem a ser temas nucleares de investigação e ensino nas 

Écoles de Beaux-Arts até ao final do séc. XIX). O pensamento, 

diversificado, dos autores que acabámos de referir constrói o quadro 

teórico da arquitectura doméstica europeia no séc. XIX, nos tratados, 

nos dicionários e nas enciclopédias, mas também o seu quadro empírico, 

nas revistas e nas recueils (sobretudo nas de César Daly). Monique 

Eleb-Vidal refere assim a influência do pensamento francês, e da 

disciplina da Distribuição, na arquitectura doméstica europeia. 

 

“Se a arquitectura antiga se mantém como referência em matéria de 

regras de composição e ordenamento exteriores, é à arquitectura 

francesa contemporânea que devemos os princípios de boa 

distribuição.”
87

 

 

Ainda a este respeito, Txatxo Sabater afirma também: 

 

“No início da segunda metade do séc. XIX, na Europa e, naturalmente, 

em França, falar de arquitectura doméstica é referir -se, directa ou 

indirectamente, a César Daly e a Léonce Reynaud.”
88

 

 

Como Arte, a Distribuição toma por objecto, numa primeira fase, a 

organização espacial da casa aristocrática – o hôtel – cujo programa  

                                                                                                                                    
86 Charles  Garnier ,  L‟Habi tation Humaine, ed. Hachette,  Paris, 1892.  

87 Monique Eleb-Vidal e Anne Debarre Blanchard,  Architectures De La Vie Privée, Maisons et Mental i tés, 

XVIIe-XIXe siécles, ed. Archives D‟Archi tecture Moderne, Bruxel les, 1989 , p.  40.  

88 Txatxo Sabater , Op. Cit . p.  I II-17.  
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Fig.  54: Jombert,  Charles Antoine, Dis tr ibution 33, (para referência ver Fig.  32, p. 49).  
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funcional e espacial se configura segundo novos princípios, emergentes 

no final do séc. XVII. 

Os princípios de usage e commodité traduzem um reconhecimento, 

inédito até então, das especificidades dos diversos usos no interior da 

casa. Este reconhecimento é tão mais importante quanto os usos são 

codificados e ritualizados, de acordo com os códigos sociais 

aristocráticos
89

. Os rituais de recepção e representação social 

estabelecem princípios de societé (de recepção), e de parade (de 

aparato), no cumprimento dos imperativos dos estatutos e dos ritos 

sociais da aristocracia, primeiro, e da burguesia, depois. 

As noções de usage e de commodité encontram-se comprometidas, uma 

vez que a comodidade é referida sobretudo a aspectos de conveniência, 

relacionados com usos e rituais específicos: desde os finais do séc. 

XVII, a commodité significa para os arquitectos empenhados na 

Distribuição a redistribuição dos mais diversos espaços interiores, do 

seu número, tamanho e posição; a inédita atenção aos espaços íntimos; 

a separação entre os espaços de aparato, os espaços privados e os 

espaços de serviço; a disponibilidade discreta destes últimos; a 

duplicação das circulações – em enfilade e em corridor - com separação 

dos percursos dos maîtres e dos domestiques (a entrada de aparato, em 

enfilade, e a saída discreta, em dégagement). Os espaços de aparato e 

recepção deverão preceder os espaços privados. Os espaços de serviço 

deverão ser segregados e dissimulados. 

Por sua vez, o princípio do confort remete para a integração progressiva 

dos avanços científicos e técnicos que elevam os padrões de conforto e  

 

                                                           
89 Ver: Norbert El ias, La Societé de Cour, ed. Calmann-Lévi , Paris, 1974. Este texto de Norbert El ias 

consti tui  uma referência essencial para o entendimento dos códigos e dos comportamentos da sociedade 

cortesã.   

 

Fig.  55:  ampliação da Fig.   32, p.49. 
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equipamento e do espaço doméstico: o aquecimento, a iluminação, o 

abastecimento de água e a evacuação de esgotos.  

Por outro lado, a duplicação das circulações constitui um salto 

epistemológico no universo do espaço doméstico. Vimos anteriormente 

como, na casa de raiz medieval, o sistema dos compartimentos 

comunicantes obriga ao atravessamento das sucessivas estâncias da 

casa que comunicam entre si: cada compartimento é simultaneamente 

um lugar de permanência e de passagem. O desejo de individualidade e 

privacidade dos ocupantes da casa, o desejo da separação entre mâitres 

e domestiques, da crescente discrição do serviço da casa, conciliada 

com a manutenção da fluência do serviço e da imediata disponibilidade 

dos domestiques, determinam o aparecimento de espaços 

especificamente afectos à circulação, que passam a servir os 

compartimentos da casa, permitindo o seu acesso directo (e discreto), 

sem atravessamentos incómodos e inoportunos. A separação entre 

mâitres e domestiques e a dissimulação dos espaços de serviço 

estabelecem inclusivamente a segregação de alguns percursos 

domésticos especificamente relacionados com o serviço, e promovem 

mesmo a duplicação das circulações verticais, das quais uma passa a 

ser afecta exclusivamente ao serviço da casa e a agrupar em torno de si 

os principais espaços de serviço. Esta escada “de serviço” é 

frequentemente acompanhada por uma courette, um saguão. Este tipo 

de zonamento das actividades de serviço da casa é progressivamente 

acompanhado pelo agrupamento e pela fixação de equipamentos e infra-

estruturas, à medida que progridem os avanços técnicos, ao serviço do 

confort, da higiene e, genericamente, do funcionamento da casa. Este 

zonamento é inegavelmente protagonizado pelas courettes - pelo 

saguão. 

 
 

 

 

Fig.  56: Edif ício de gaveto, ruas Beaubourg e Aumaire, 1906, arq. A. Walwein, registado por Monique 
Eleb-Vidal e Anne Debarre-Blanchard, em L'invention de l 'habitation moderne, Paris 1880 -1914, ed. 
Archives D'Archi tecture Moderne / HAZAN, Bruxel les,  1995, p.262.  
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Fig.  57: Ampliação da Fig.  56. A) Protagonismo da courette  no agrupamento de compartimentos de higiene, serviço, circulações e escadas: a courette menor agrupa compartimentos de higien e e serviço, e consti tui  um 
núcleo “técnico” da casa; a courette maior agrupa esp aços de estatuto superior ,  como a cozinha e as circulações principais da casa. B) Dupl icação das circulações: 1) enfi lade  e 2) corridor /galerie/anti -chambre, dégagement .  
O circui to de aparato inicia-se na anti -chambre , e atravessa os compartimentos princip ais da casa, até chegar à chambre, em enfi lade , junto à fachada de rua. O circuito de serviço é interior, junto da fachada interior e das 
courettes, define-se num espaço específicamente afecto à circulação, garante a imediata e discreta disponibi l idade do serviço a todos os compartimentos de habi tation , e dá-lhes ainda uma saída discreta, em dégagement.  
As circulações ver ticais  são igualmente dupl icadas: uma serve a casa e outra serve as suas dependências de serviço, asseguran do a sua autonomia e discrição.  
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O sistema de compartimentos comunicantes , em enfilade
90

, permitindo 

um acesso progressivo e cerimonial aos espaços de maior intimidade da 

casa, continua a ser usado e convive com a introdução do corridor. Na 

casa das elites aristocráticas e burguesas é usual receber no quarto, ou 

nas suas dependências, os visitantes com os quais se encontram 

estabelecidas relações da maior confiança ou intimidade. Estes 

encontros revestem-se da maior importância social e, simultaneamente, 

da maior discrição. O grau de penetração nos espaços de intimidade da 

casa é directamente proporcional à importância do visitante, ao seu 

estatuto social ou às suas relações de intimidade com os mâitres da 

casa. Esta penetração é feita com aparato, através da enfilade: 

processa-se num percurso axial e cerimonial de acesso, com o 

atravessamento sucessivo de estâncias encadeadas
91

 nas quais o 

visitante se deve deter, e cujos umbrais apenas deve franquear em 

confiança dos mâitres da casa. Uma vez entrado na casa, o visitante 

atravessará sucessivamente os espaços de aparato, progredindo até ser 

recebido no quarto ou em uma das suas dependências.  

Quanto à saída, deve ser feita com absoluta discrição, através do 

dégagement
92

. O dégagement constitui-se nos espaços de circulação, 

                                                           
90 Enfi lade : “diz-se que as peças [os compartimentos] de um appartement  estão em enfi lade  quando essas 

peças se sucedem e se comandam. As [diversas] por tas encontram -se em enf i lade quando o seu eixo se 

encontra num único al inhamento.” (Emile Bosc, Dictionnaire raisonné d‟architecture, Paris ,  1877) ci tado por  

Monique Eleb-Vidal,  Op. Cit.  p.296.  

91 Estas estâncias encadeadas em enfi lade , para os efeitos do acesso ri tual izado ao último red uto da 

intimidade, funcionam no seu conjunto como uma suite palaciana de ante-câmaras.  

92 Dégagement : “comunicação ou passagem praticada na dis tr ibuição de um appartement  para permi tir o seu 

acesso por  di ferentes por tas, sem atravessar o appartement  inteiro” (Roland Le Vir loys, Dictionnaire 

d‟archi tecture, Paris, 1770); “passagem que conduz a uma saída secund ária de um ou mais 

compartimentos” (Ministère des Affaires Culturel les,  Vocabulaire de l ‟Archi tecture, Paris, 1972) , ambas 

definições ci tadas por Monique Eleb -Vidal , Op. Cit. p.296; “diz -se da distr ibuição de um appartement ,  

através da qual se pode aceder a qua lquer um dos compartimentos de que é composto sem atravessar  

 

 

Fig.  58: Maison a Rapport, Rue Dufrénoy, 1907, arq. E. Gonse e J. Formigé, registado por Monique 
Eleb-Vidal e Anne Debarre-Blanchard, em L'invention de l 'habitation moderne, Paris 1880 -1914, ed. 
Archives D'Archi tecture Moderne / HAZAN, Bruxel les,  1995, p.74.  
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nos corridors, nas galeries, nos anti-chambres, que permitem a saída 

discreta, o escape, evitando percorrer as anteriores estâncias de acesso. 

Entrada visível e saída discreta - é um dos princípios fundamentais da 

boa distribuição da casa das elites aristocráticas e burguesas. “Se é 

necessária uma, digamos, poderosa razão para penetrar num 

compartimento, não deve ser necessário dar qualquer justificação para 

dele sair.”
93

 

Neste sistema de circulação duplicada “cada compartimento principal 

terá no mínimo duas portas”
94

: uma integrada em enfilade, outra de 

acesso ao corridor. Acerca da coexistência dos dois sistemas de 

circulação – enfilade e corridor - Txatxo Sabater propõe uma 

interessante designação - filtración e canalización – e sustém: 

 

“enquanto um [canalización] supõe a criação de um novo espaço, 

restringido exclusivamente a este uso; quer dizer, em que só é possível 

o trânsito, que não pode nele inscrever-se nenhuma actividade que 

implique detenção; o movimento que se produz por filtración [uma 

filtragem progressiva do acesso à privacidade da casa]  compromete a 

ordem [sequencial] dos compartimentos. ”
95

 

                                                                                                                                    
qualquer dos compartimentos contíguos. Consti tui  uma circulação dupla: uma ostentosa e públ ica; outra 

que só é conhecida por quem vive na casa, e da qual o públ ico não pode nem deve aperceber -se. Os 

dégagemens  são essenciais nos apar tamentos, para maior tranqui l idade dos ocupantes que têm alguma 

representação a cuidar,  ou numerosos tratos com o públ ico. Através do dégagement pode -se ir e vir , 

circular  no interior da casa, inclusive sair e vol tar a  entrar , sem que os de dentro se dêem conta, pode -se 

também fazer entrar ou sair, por estas vias dissimuladas, pessoas com quem se tenham relações de algum 

segredo.” (definição de Antoine -Chrysostome Quatremere de Quincy, em Encyclopèdie Méthodique. 

Architecture, ed. Panckoucke, Paris, 1788-1825) ci tada por Txatxo Sabater Andreu, em Primera Edad del 

Ensanche, Arquitectura Doméstica, Tesis Doctoral,  Departamento de Composición, Universitat  Pol i tècnica 

de Catalunya, Val lès, 1989, Apéndice lexicografico. VI –  7.  

93 Txatxo Sabater , Op. Cit .,  p. V -8.  

94 Txatxo Sabater , Op. Cit .,  p. II I -26.  

95 Txatxo Sabater , Op. Cit .,  p. II -14.  
 

 

 

Fig.  59: Edi fício nº 14 da Av enue Alphand, 1904, arq.  J.  Herman, registado por Monique Eleb -Vidal  e 
Anne Debarre-Blanchard, em L'invention de l 'habi tation moderne, Paris 1880 -1914, ed. Archives 
D'Architecture Moderne / HAZAN, Bruxel les, 1995, p.219. A tr ipartição –  recepção/aparato,  
apar tamentos de famíl ia, e serviço doméstico – expressa-se com par ticular clareza neste exemplo. 
Observe-se a dupl icação das circulações, 1) em enfi lade e 2)  em galerie/anti -chambre/dégagement;  
veja-se como a cour (que podemos designar ainda courette) estru tura todo o núcleo interior da casa, 
agrupando todos os espaços de circulação e de serviço da casa (exceptuando as toi lettes, na sua 
condição de dependências imediatas dos quartos de maior  estatuto)  
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As transformações e os princípios da Distribuição que temos vindo a 

referir desenvolvem-se primeiro no hôtel aristocrático e são 

progressivamente assimilados pela burguesia, que os incorpora em 

diferentes graus nas suas casas urbanas, no hôtel burguês, na maison a 

rapport ou na maison a loyer. Do início do séc. XVIII, com a assunção da 

Distribuição como Arte, no hôtel aristocrático, até ao final do séc. XIX, 

com o apogeu da casa urbana burguesa, assistiremos à privatização 

progressiva de todas as funções corporais, e à individualização dos 

espaços onde estas têm lugar. Assistiremos também à separação dos 

estatutos, dos maîtres da casa, da sua família, e dos criados 

domésticos, les domestiques, com separação dos âmbitos espaciais 

afectos a cada um. Assistiremos igualmente à separação dos géneros, 

com espaços específicos para o masculino e para o feminino, muitas 

vezes sem cama conjugal, em alcovas ou chambres a coucher 

separados, servidos, respectivamente, por cabinets e boudoirs. E 

assistiremos ainda à separação dos grupos etários, expressa no 

aparecimento de quartos para as crianças da família. 

Ao longo dos séculos XVIII e XIX, a Distribuição do hôtel urbano constrói 

uma ideia de Tripartição do espaço doméstico, baseada em critérios de 

estatuto e afectação funcional: 1) compartimentos de aparato e 

recepção; 2) apartamentos de família; 3) serviço doméstico. Esta 

tripartição expressa-se na espacialidade da casa, na diferenciação dos 

compartimentos, nas suas dimensões e posição relativas, na sua 

orientação e relação com o exterior.  

Um primeiro âmbito da casa define os espaços de aparato e recepção, 

de parade, de societé, onde se mostra, onde se recebe, localizados no 

piso nobre, constituído pelos compartimentos maiores e mais ricos da 

casa, orientados para o exterior (a rua, o jardim). Um segundo âmbito, 

consagrado à privacidade, aos deveres e afectos da família, à intimidade 

dos seus sujeitos, é constituído pelas habitations, pelos appartements - 

os quartos e as suas mais diversas dependências (os cabinets, o boudoir 

feminino, o fumoir masculino, a toillete, o guarde-robe...) – e localiza-se 

em zonas mais recatadas da casa, num piso superior. Um terceiro 

âmbito espacial agrupa os serviços, localizados em zonas de maior 

discrição ou menor estatuto, na cave ou nas alas laterais do hôtel. 

 

 

Fig.  60: Maison de Rapport no nº 59 da Rue Varenne, 1903, arq. R. Sergent, registado por Monique 
Eleb-Vidal e Anne Debarre-Blanchard, em L'invention de l 'habitation moderne, Paris 1880 -1914, ed. 
Archives D'Architecture Moderne / HAZAN, Bruxel les, 1995, p.54. Observe-se como, no sentido 
comentado na figura da página anterior,  a courette nuclear estrutura as circulações da casa e o 
agrupamento dos seus espaços de serviço.  
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Esta tripartição aplica-se também horizontalmente, nos apartamentos 

burgueses mais opulentos, localizados no piso nobre  dos prédios de 

rendimento, das maison a rapport
96

. Nestes casos, os espaços de 

                                                           
96 Txatxo Sabater , Op. Cit .,  quando se refere à arquitectura doméstica da primera edade del ensanche na 

zona do Paseo de Gracia, em Barcelona , fala-nos de um tipo residencial misto caracter ístico naquela zona, 

aparato e recepção posicionam-se junto da fachada principal, orientados 

para a rua, e com eles os appartements dos maîtres, encadeados na 

sala e dispostos, em conjunto com esta, em enfilade paralela à fachada 

principal. A alcova, o chambre, o boudoir e o fumoir, são ainda 

compartimentos de aparato e recepção, aos quais têm acesso as visitas 

da maior confiança ou intimidade, e nos quais ocorrem encontros e 

discussões de discrição imperativa
97

. 

Mas os compartimentos que albergam as camas e as suas 

dependências, integrados conceptualmente no âmbito privado da casa, 

tendem a posicionar-se na sua zona mais interior, e a orientar-se para o 

Cour (o pátio interior do quarteirão, a tardoz, ou um saguão de maiores 

dimensões inserido no interior do prédio). Os espaços de serviço da  

                                                                                                                                    
na segunda metade do séc. XIX, que tem génese francesa: a pr omoção burguesa de prédios de rendimento, 

nos quais os promotores reservam integralmente o piso nobre para a construção da sua residência, do seu 

hôtel  urbano, convertendo todo o piso nobre num único apar tamento opulento, reservando o piso térreo 

para actividades comerciais e os pisos superiores para arrendamento, divididos em dois apar tamentos por  

piso, mais modestos. Txatxo Sabater refere o facto de ser frequente a existência de dois núcleos de acesso 

separados e autónomos: um que dá acesso ao piso nobre, ao grande apar tamento burguês, a par tir de um 

umbral  na fachada principal ; e outro, mais discreto,  que dá acesso aos pisos sup eriores, de apar tamentos 

de aluguer, de menor dimensão e estatuto. Este tipo consti tui  a junção, a sopreposição, do hôtel  urbano 

com um prédio de rendimento e consti tui  uma operação imob i l iária que conjuga o esforço de representação 

social, na construção do hôtel particul ier ,  com os fins lucrativos da maison a rapport , capaz de gerar  um 

retorno financeiro, no arrendamento das parcelas menos qual i f icadas, que amortiza os encargos da 

construção do hôtel  próprio, mais qual i f i cado.  

97 Em Primera Edad del Ensanche, Arquitectura Domestica, Op. Ci t. , Txatxo Sabater fala -nos da importância 

do par sala-alcova na arquitectura doméstica do séc. XIX. O par sala -alcova é organizado em enfi lade  

paralela à fachada principal e à rua, e aparece muitas vezes dupl icado, posicio nando-se a sala no eixo da 

fachada e duas alcovas opostas, feminina e mascul ina, di spostas em simetria relativa ao eixo da sala, e em 

enfi lade  conjunta. Esta disposição junto à fachada de rua e a enfi lade do conjunto da sala e das duas 

alcovas opostas tem origem no facto de, até ao século XIX, a casa distinguir os espaços femininos e 

mascul inos dos maîtres, e de estes poderem receber, em ambiente de intimidade ou confidencial idade, no 

espaço da sua cama ou nas dependências adjacentes. Assim, a alcova aparec e ainda como extensão da 

sala, integrada nos espaços de aparato e recepção.  

 

 

Fig.  61: Edifício de gaveto entre as ruas Pelouze e Constantinople, 1906, arq. G. Rives, registado por  
Monique Eleb-Vidal e Anne Debarre-Blanchard, L'invention de l 'habi tation moderne, Paris 1880 -1914, 
p. 341. Repare-se como é clara neste caso a tr ipartição do espaço doméstico, e como cada um dos 
três âmbitos da casa tem um circuito próprio e autónomo. O núcleo da cozinha, com o office, um 
water-closet  de apoio e a escada de serviço, define -se em torno de uma courette  de valor  
exclusivamente infra-estrutural , enquanto o cour  principal assume o estatuto mais nobre de oposição 
à fachada da rua. É importante admitir que este último não é um cour  verdadeiro,  sendo 
eventualmente mais justo reconhecê-lo como uma courette  de estatuto superior .  
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casa posicionam-se no seu tardoz, ou no seu interior, orientados para o 

Cour ou para as courettes - os pequenos saguões, a que, com maior 

justiça, a língua francesa chamou também puits d‟aération. 

Apresentamos aqui exemplos que consideramos particularmente 

eloquentes do que acabámos de referir, e ainda particularmente 

significativos no reconhecimento da participação do saguão na habitação 

burguesa do séc. XIX (ver Fig.  56, p.85 a Fig.  64, p.93). 

Os progressos das instalações técnicas começam no séc. XIX a fixar 

alguns equipamentos da casa anteriormente vistos como mobiliário livre 

(de higiene, de banho, de dejecção). E fixam assim os compartimentos 

especializados, onde estes equipamentos tomam lugar
98

. 

Um princípio emergente na Distribuição da casa é o do agrupamento dos 

compartimentos húmidos, em volta da coluna infra-estrutural, de 

abastecimento de água e gás, e de evacuação de esgotos. As courettes 

– os saguões – convertem-se, na arquitectura doméstica de tradição 

francesa, em colunas verticais de infra-estruturação do prédio de 

rendimento; e em núcleos técnicos das casas distribuídas em cada um 

dos seus pisos, tal como vimos acontecer no Dumbell, em Nova Iorque 

(ver capítulo 3.5.5). Na opinião de Monique Eleb-Vidal
99

, este 

agrupamento de compartimentos intervém na organização da casa como 

um constrangimento material, técnico e económico, e não como 

referência aos usos e modos de vida. 

                                                           
98 A cozinha, e os espaços de higiene e dejecção, nas suas variantes, mais luxuosas e ri tual iz adas, ou 

reduzidas ao equipamento indispensável , o cabinet de toi l lete , a sal le de bains , o cabinet d’aisances , o 

water-close .  

99 Monique Eleb-Vidal e Anne Debarre Blanchard , Architectures De La Vie Privée, Maisons et Mental i tés, 

XVIIe-XIXe siécles, ed. Archives D‟Archi tecture Moderne, Bruxel les, 1989.  

 

 

 

Fig.  62: Banheira com água quente e dois tipos de equipamento sanitário, sem e com descarga de 
água, introduzidos na casa do séc. XIX, recolhidos na Peti te Encyclopedie e regis tado por François  
Loyer, em Paris XIXe Siecle, ed. Hazan, Paris , 1987,p. 188.  
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Fig.  63: Edifício nº 28 da Avenue Daumesni l ,  1906, arq.  A. Borgeau, registado por  Monique Eleb -Vidal e Anne Debarre -Blanchard, em L'invention de l 'habitation moderne, Paris 1880 -1914, ed. Archives D'Architecture 
Moderne / HAZAN, Bruxel les, 1995, p. 341. Para além da clara tr iparição do espaço doméstico, observe -se riqueza espacial (que confere sumptuosidade a um espaço de hig iene e complemento dos quartos) construída em 
volta da courette.  
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Ao longo do seu desenvolvimento, a Distribuição opera no espaço 

doméstico da casa urbana uma especialização funcional da 

compartimentação interior, sem precedentes. Esta especialização tem 

expressão na diversidade de compartimentos que passam a constituir a 

casa, afectos a usos e estatutos muito específicos, e tem também 

expressão na vasta terminologia, na língua francesa, utilizada para 

designar os mais diversos lugares que passam a constituir o interior 

doméstico. Esta terminologia, da qual também nos temos vindo a 

socorrer - na tentativa de preservar o significado original  dos espaços de 

génese francesa a que nos referimos - encontra-se documentada de 

forma extensa nos tratados, nos dicionários e nas enc iclopédias 

temáticas deste período, relativos à arquitectura e à arte de bem 

distribuir a casa urbana, como é o caso do Dictionnaire d’architecture de 

Roland Le Virloys, de 1770, da Encyclopèdie Méthodique d’Architecture 

de Quatremere de Quincy, de 1825, do Traité d’Architecture de Léonce 

Reynaud, de 1858-1875, ou do Dictionnaire raisonné d’architecture  de 

Emile Bosc, de 1877. 

É no contexto deste paradigma de afectação funcional dos 

compartimentos da casa - altamente especializada e extremamente 

diferenciada – que a courette, o puit d‟aération, o saguão, têm maior 

importância na Distribuição do espaço doméstico. Esta importância não 

tem a ver exclusivamente com a possibilidade de agrupamento dos 

espaços húmidos em torno de vazios verticais nucleares - courettes, 

puits d‟aération, saguões – os quais constituem efectivamente condutas 

infra-estruturais verticais que, atravessando os diferentes pisos do 

edifício, configuram “núcleos técnicos” horizontais em cada piso. É 

verdade que, na condição que acabámos de referir, estes vazios 

verticais assumem valor infra-estrutural, tanto ao nível do edifício no seu 

conjunto, como da casa, isolada, em cada piso. 

 

 

 

Fig.  64: Edifício de gaveto, nas ruas Théodore -de-Banvi l le et Gustave-Flaubert , Paris, 1900,  
arqui tecto L.  Lacau, planta dos pisos, registado po r François Loyer,  em Paris XIXe Siecle,  ed. Hazan, 
Paris,  1987,p. 212.  
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Mas parece-nos também importante referir que estes vazios verticais são 

agentes importantes na Distribuição porque, no contexto da tripartição 

do espaço doméstico já aqui referida, conferem uma diferenciação 

fundamental aos espaços que se agrupam em seu redor: atribuem-lhes 

um valor de interioridade específico; localizam-nos no interior da casa, 

afastados do aparato da fachada principal e da rua, e afastados da 

fachada tardoz e do contacto com o interior do quarteirão, com o grande 

pátio interior ou com os logradouros em que este pode fragmentar-se. 

Este é o momento do saguão na história da habitação urbana. Esta ideia 

é para nós fundamental no contexto do trabalho que vos apresentamos, 

solicitamos ao leitor que a retenha, voltaremos a ela quando abordarmos 

a casa profunda, no capítulo 6.2.2 (A casa profunda). 

O séc. XIX parece constituir o período temporal do auge da casa 

burguesa, e esta pode por sua vez ser vista como a casa urbana com 

maior, e mais interessante, participação do saguão na Distribuição do 

espaço doméstico. No entanto, esta presença do saguão no interior da 

casa urbana não é, como temos vindo a referir, assumida positivamente 

no discurso dos arquitectos. A omissão do saguão no discurso da 

arquitectura doméstica não revela uma consciência positiva da sua 

participação na distribuição do espaço doméstico, nem em termos 

manifestos, nem em termos potenciais. E assim o saguão parece apenas 

tolerado como dispositivo espacial necessário no interior da casa, 

mesmo neste período temporal em que é mais recorrente a sua presença 

na arquitectura doméstica. 

Mas o séc. XIX é já também um período de forte mudança nos costumes, 

nos valores e nas mentalidades. No início do séc. XX, e por influência do 

pensamento higienista, o saguão será proscrito no projecto da casa 

moderna. 

 

4.3 AS MUDANÇAS NO SÉC. XIX 

 

Referimos já que as práticas domésticas e as mudanças na arquitectura 

da vida privada ocorrem a velocidades muito diferentes, e em graus 

muito diversos, nos diferentes grupos sociais. 

A casa burguesa ambiciona, e assimila com alguma rapidez, os valores 

da casa aristocrática. Ambas são casas próprias, propriedade e morada 

de quem as promove. A promoção destas casas tem poder económico 

para contratar saberes específicos e serviços qualificados. Como vimos, 

a sua arquitectura é erudita: envolve o conhecimento e o pensamento 

dos arquitectos, particularmente daqueles que se ocupam da 

Distribuição. 

Enquanto a Distribuição teoriza e promove, dos finais do séc. XVII aos 

finais do séc. XIX, mudanças profundas na arquitectura domésti ca 

erudita destinada às elites sociais, a arquitectura doméstica anónima, 

que aloja os estratos sociais mais baixos, pratica organizações do 

espaço doméstico de raiz popular, com maior familiaridade com a casa 

medieval que abordámos anteriormente. Isto ocorre até ao momento em 

que, no séc. XIX, o desenvolvimento da cidade industria l e a degradação 

extrema das condições de vida das classes operárias, sujeitas ao 

alojamento de promoção liberal especulativa, vêm colocar a necessidade 

imperativa de pensar a casa urbana para as bases da pirâmide social e 

do sistema produtivo emergente. 

Mas a investigação e a experimentação no campo do alojamento 

operário começa por ter protagonistas no exterior da disciplina da 

arquitectura: higienistas, engenheiros, entidades patronais, filósofos, 

pensadores políticos, filantropos, são os primeiros a colocar questões e 

a avançar propostas. 
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A Revolução Industrial e os avanços técnicos e científicos colocam à 

disposição da cidade e do alojamento novos sistemas e equipamentos. 

Os novos problemas sociais e políticos que coloca a  emergência da 

cidade industrial, e das suas economias liberais, reflectem-se 

profundamente nos modos de entender a cidade e o seu crescimento, a 

habitação, e a relação entre os indivíduos. 

As preocupações relativas às condições de vida das classes operárias 

suscitam investigações e propostas no campo da higiene (e da moral), 

no da salubridade dos espaços habitados, e, consequentemente, no 

campo do programa da casa urbana. 

A higiene e a salubridade tornam-se palavras de ordem no séc. XIX. A 

higiene permite manter a mão-de-obra saudável, resistente e produtiva. 

Permite igualmente inculcar valores morais em populações com 

mentalidades e modos de vida que, na óptica de higienistas , patrões e 

filantropos do séc. XIX, carecem de educação e controlo social. Trata-se 

tanto de educação da higiene - ensinando os seus modos avançados a 

quem ainda não os conhece ou não os pratica - como de educação pela 

higiene - promovendo com a prática da higiene novos comportamentos 

sociais e novos valores morais. 

É também necessário minimizar o risco de propagação de epidemias a 

todas as classes sociais, propagação que é potenciada  em 

concentrações urbanas de dimensão e densidade crescente, e em 

habitações sobrelotadas e insalubres, de promoção liberal e 

especulativa. Tanto a higiene como a salubridade inibem a origem 

individual das epidemias assim como a sua propagação: a higiene  

promove os cuidados individuais do sujeito com o seu corpo, e com o 

contacto do seu corpo com o ambiente que o rodeia; a salubridade 

minimiza a exposição dos indivíduos aos agentes e factores de infecção, 

e aos meios de contágio. 

No universo específico da casa urbana, a higiene trata de equipar o 

espaço doméstico com novos dispositivos espaciais e equipamentos de 

higiene, ao serviço de todas as funções corporais, progressivamente 

privatizadas em espaços de isolamento individual . Por sua vez, a 

salubridade trata de assegurar a lotação adequada dos compartimentos, 

e da casa no seu conjunto, com uma cubicagem de ar adequada ao 

número de ocupantes, trata ainda de assegurar a eficaz renovação de ar 

(ventilação natural) assim como a exposição solar directa (iluminação 

natural) de cada um dos compartimentos. 

As investigações e propostas desenvolvidas no séc. XIX procuram, neste 

contexto, princípios de higiene e salubridade que afectem positivamente 

as condições de vida na cidade e as condições de alojamento dos seus 

habitantes. Os defensores destes princípios pretendem-nos extensíveis a 

toda a sociedade. Esta é a génese e a condição do pensamento 

higienista. 

Por outro lado, a vontade normativa e o controlo social, dos quais a 

inculcação da higiene e da moral é também um instrumento, tem ainda 

nos finais do séc. XVIII, na concepção de Jeremy Bentham do sistema 

Panóptico
100

, um contributo fundamental que adquirirá expressão 

espacial relevante no universo das propostas para o agrupamento e 

alojamento dos indivíduos, particularmente no caso dos reclusos e das 

classes operárias, ambos considerados grupos objecto  imperativo de 

vigilância. 

No caso das classes operárias - aquele que nos interessa aqui abordar - 

o seu alojamento tem duas formalizações fundamentalmente distintas: 
                                                           
100 O sis tema Panóptico consti tui  uma form a de controlo social e normalização dos comport amentos 

individuais , através da sugestão, na consciência de cada indivíduo, da (sua) sujeição a uma vigi lância 

constante e total i tária,  omnipotente, omnipresente e omnisciente, e foi  ideal izado no final do séc . XVIII  

(1789-1791) por Jeremy Bentham, ficcionado por George Orwell  no seu romance inti tulado 1984 (escri to em 

1948) e tratado mais tarde por Michel Foucault  em Vigiar  e Punir (publ icado em 1975).  
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1. Uma formalização colectiva, e muitas vezes comunitária, assumindo 

em alguns casos, sobretudo com os utopistas e socialistas do séc. XIX, 

contornos de projecto de sociedade. Esta vertente de pensamento e 

formalização expressar-se-á primeiro no Falanstério de Charles Fourrier 

(1772-1837) e depois no Familistérios de Guise (1859-1870) de André 

Godin. Encontramo-la também em Ildefonso Cerdá, nos seus projectos 

de alojamento operário para Barcelona (1859). E encontrá-la-emos ainda 

mais tarde, com as vanguardas do início do séc. XX, em edifícios de 

alojamento colectivo com alojamentos mínimos complementados com 

equipamentos comunitários. 

2. Uma alternativa, reactiva ao carácter comunitário e panóptico do 

alojamento colectivizado, concretiza-se nas casas unifamiliares 

quadrangulares da cidade operária, de promoção patronal, de Mulhouse 

(1853-1870), concebidas por Emile Muller, ou mais tarde nos cottages 

das cidades-jardim inglesas, conceptualizadas por Ebenezer Howard
101

 e 

desenvolvidas por Raymond Unwin
102

 e Barry Parker em Letchworth 

(1904), Hampstead (1909) e Welmyn (1919). 

No séc. XIX, e em simultâneo com o que temos vindo a referir, outras 

linhas de pensamento e investigação propõem novos modelos de 

organização política e social. O Socialismo de Karl Marx e Friedrich 

Engels estabelece um contraponto ao modelo capitalista da sociedade 

industrial emergente, estabelecendo uma luta de classes, polarizada 

entre a força do trabalho (protagonizada pelo proletariado) e o capital 

(detido pela burguesia). Esta luta de classes reivindica a melhoria das 

condições de vida das classes operárias e, em concordância, a melhoria 

da sua casa. 

                                                           
101 Ebenezer Howard, Tomorrow, a Peaceful l  Path to Real  Refo rm, 1898.  

102 Raymond Unwin, Town Planing in Pract ice,  1909.  

Integrando os avanços técnicos e os contributos do pensamento 

higienista, e no contexto da luta de classes emergente a que acabámos 

de referir-nos, as estratégias de alojamento para as classes operárias 

definem-se entre dois pólos: por um lado, a promoção patronal que 

considera imperativa a necessidade de controlo social, através de 

soluções arquitectónicas susceptíveis de garantir ordem e domínio sobre 

os indivíduos; por outro lado, a promoção dos reformadores sociais, que 

propõem novos modelos de sociedade só possíveis em novas formas de 

alojamento. 

Em qualquer dos casos, acredita-se que organizações espaciais 

particulares correspondem a conceitos políticos e sociais específicos, e 

que estas têm a capacidade de condicionar as práticas dos indivíduos, 

educando-os, controlando-os
103

. Em relação ao séc. XIX, Monique Eleb-

Vidal sintetiza assim esta convicção: 

 

“Todos estes ideólogos relacionam o seu pensamento pol ít ico com uma 

forma arquitectónica. Colocarão então a espacialidade do alojamento 

operário de forma eminentemente estratégica. Para eles, o alojamento, 

na sua materialidade, permite o domínio sobre os indivíduos.  

A um projecto sociopolítico corresponde a elaboração de uma resposta 

arquitectónica, resultante de uma combinação particular de três níveis: 

um território localizado e delimitado espacialmente permite o controlo 

do grupo doméstico que o ocupa; a forma dos lugares deverá reger as 

relações entre os membros do grupo; a introdução de equipamento de 

confort e de dispositivos de higiene permitirá transformar a relação de 

cada um com o seu próprio corpo. Uma vontade ou um princípio gera 

um espaço, o qual por sua vez gerará práticas”
104

  

                                                           
103 Esta ideia de que as organizações espaciais são capazes de educar, normal izar e controlar , modos de 

vida e comportamentos, será determinante na concepção moderna (do movimento moderno) da arquite ctura.   

104 Monique Eleb-Vidal  e Anne Debarre Blanchard , Architectures De La Vie Privée, Maisons et  Mental i tés,  

XVIIe-XIXe siécles, ed. Archives D‟Archi tecture Moderne, Bruxel les, 1989, p .  136.  
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Ainda assim, a mesma autora reconhece igualmente que a casa 

burguesa, fazendo seus os modelos da casa aristocrática, os veio a 

imprimir, com reduções e simplificações significativas, no alojamento 

operário de promoção programada. O complexo e diversificado programa 

espacial da arquitectura privada burguesa constituiu efectivamente uma 

redução do hôtel aristocrático e foi, por sua vez, simplificado e reduzido 

na casa operária. Se nos dois primeiros casos podemos reconhecer a 

comunhão de valores, no terceiro caso reconheceremos antes a 

imposição de um modelo, que é necessariamente adaptado e fatalmente 

desvirtuado. 

A propósito da transposição, simplificada e redutiva (redutora?), de 

modelos oriundos das elites sociais para o alojamento dos estratos 

sociais mais baixos, devemos lembrar que os princípios economicistas 

se revelam necessariamente incontornáveis na concretização das 

soluções de alojamento de baixo standard, e assim fundamentais 

também na sua conceptualização. 

A casa operária parece ser, por fatalidade, um alojamento mínimo. E 

torna-se objecto de um pensamento analítico que procurará a definição 

de unidades tipológicas mínimas repetíveis
105

. Este pensamento procura 

na repetição a optimização da produção e a obtenção de economias de 

escala; procura a optimização do funcionamento da casa e da sua 

construção, através do dimensionamento e da afectação de áreas e 

equipamentos mínimos indispensáveis a cada actividade doméstica, da 

                                                           
105 Lembramos que a concepção da maison a rapport  pressupunha frequentemente uma clara distinção de 

estatutos sociais entre o alojamento burguês, no piso nobre, e os alojamentos de aluguer nos pisos 

superiores, e que, em consequência desta diferenciação, a distr ibuição dos diferentes alojamentos, num 

único edif ício de rendimento, era também muitas vezes significat ivamente diversa. A sistematização da 

casa como célula unitária repetível , cuja repetição, igualmente sistematizada, informa a estrutura de 

agregação que define o edif ício de alojamento, parece ser uma noção mode rna, emergente nas 

investigações dos conjuntos de alojamento operário do séc. XIX.  

sua adequação funcional, da sua eficácia, do seu posicionamento 

relativo, e ainda através do recurso à repetição e à agregação de 

elementos repetíveis, cada vez mais produzidos em série pela civilização 

industrial emergente. Na casa operária, os compartimentos são em 

número mínimo indispensável; as dimensões de cada compartimento são 

reduzidas ao mínimo compatível com as cubicagens reclamadas pelos 

higienistas, e optimizadas para as funções a que é destinado cada 

compartimento; estas funções indispensáveis ao alojamento são ob jecto 

de investigação, assim como é o equipamento mínimo necessário ao 

funcionamento da casa; algumas funções são colectivizadas, em núcleos 

comunitários de serviços e equipamento colectivos, optimizados para o 

desenvolvimento das actividades que não têm lugar possível na reduzida 

dimensão dos alojamentos. “Esta última característica é a única que 

pode tornar aceitável (...) uma reorganização drástica da vida doméstica 

em espaços privados reduzidos”
106

. Mais tarde, nas primeiras décadas do 

séc. XX, esta abordagem do alojamento será explorada profundamente 

pela arquitectura alemã do período da República de Weimar, entre-

guerras, nos anos 20 e 30, e será sintetizada então no conceito do 

Existenzminimum. 

A casa operária é significativamente mais pequena
107

 que a casa 

burguesa, os seus compartimentos são em menor número; e têm 

menores dimensões. Esta observação parecerá óbvia, e até mesmo 

                                                           
106 Leonardo Benevolo (e outros autores, ver  bibl iografia),  Projectar  a Cidade Moderna , 2ª edição, ed. 

Presença, Lisboa, 1987, p.16.  

107 François Loyer,  no ponto inti tulado “Le s mètres Carrés”, da sua obra Paris XIX e Siecle,  Le Immeuble et  

La Rue, ed. Hazan, Paris, 1987, p.221.,  refere que os apar tamentos concebidos por Charles Garnier para o  

n.º 197 do Boulevard Saint -Germain tinham uma área de 423m2, que os concebidos por Char les Plumet  

para o nº 40 da Avenue Vitor -Hugo tinham uma área de 410m2, enquanto os alojamentos sociaux  

concebidos por Guimard para a Rue Greuze,  e por Sauvage para a Rue Hippolyte -Maindron, tinham apenas 

33m2 e 32m2, respectivamente.  
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desnecessária. No entanto, estes princípios de redução da dimensão da 

casa, e ainda de simplificação do seu programa espacial e funcional, 

afectarão progressivamente também a casa burguesa e depois dela, no 

séc. XX, a generalidade do alojamento urbano. De facto, estes princípios 

constituem condições fundamentais da casa moderna, que devemos ter 

presente quando voltarmos a falar da presença do saguão na casa 

urbana que sucedeu à habitação burguesa do séc. XIX. 

Mas as transformações da dimensão e do programa espacial e funcional 

da casa urbana não têm a ver unicamente com a investigação 

economicista do alojamento operário, nem com a extensão dos seus 

princípios ao alojamento de outras classes sociais, que ocorreu depois 

com o projecto da casa moderna, no séc. XX. 

Uma nova concepção do grupo doméstico que coabita a casa urbana, 

reflecte o aparecimento de noções de vida e intimidade famili ar, e 

conjugal, que se aproximam da concepção moderna de família nuclear, 

centrada na relação dos conjugues, baseada no seu amor e realizada 

nos seus filhos. Estas noções estabelecem uma oposição dialéctica - 

uma alternativa definitiva - à concepção aristocrática da família, que até 

ao séc. XIX era baseada na associação conveniente dos conjugues 

(maître e maîtresse), formalizada no hôtel, e representada socialmente 

nos espaços domésticos de parade e societé
108

. 

Edward Shorter
109

 aborda estas transformações no universo dos 

sentimentos e das relações familiares, referindo-se a uma crescente 

espontaneidade e a uma nova capacidade de empatia entre os sujeitos, 

em três níveis de relacionamento: antes do matrimónio, entre os jovens; 

                                                           
108 Norbert El ias, que já referimos aqui, aborda em La Societé de Cour , Op. Cit , os valores, a organização e 

os comportamentos da sociedade cortesã.  

109 Edward Shorter , “Dif férences de classe et sentiment depuis 1750. L‟exemple de la Fra nce”, in Annales 

E.S.C. , Julho-Agosto, 1974.  

na coexistência dos conjugues ao longo da sua vida comum de 

matrimónio; na relação com as crianças, no comportamento dos 

progenitores com os seus jovens filhos.  Segundo Edward Shorter, as 

classes sociais mais baixas, sem acesso à propriedade, parecem ter sido 

as primeiras a quebrar a interdição das relações sexuais antes do 

casamento
110

 e também as primeiras a integrar o amor genuíno na vida 

conjugal. Por outro lado, ainda segundo E. Shorter, terão sido as classes 

sociais mais altas a promover o afecto maternal e a vida familiar no 

sentido que nos é hoje mais próximo. 

Michelle Perrot
111

 lembra-nos que família e alojamento não se 

correspondem necessariamente. Na opinião de M. Perrot, a família 

constitui uma rede de pessoas, uma forma de organização económica e 

de solidariedade - uma das primeiras e mais vivas formas de 

sociabilidade popular – que é muitas vezes distendida e 

desterritorializada. E, neste sentido, M. Perrot afirma que a família não é 

uma invenção burguesa (sendo muito mais antiga, ancestral) , mas que 

terá sido a burguesia a primeira a lograr uma absoluta correspondência 

entre o grupo familiar e seu âmbito espacial doméstico privado, 

afectando a casa exclusivamente ao alojamento dos membros da família, 

com relações de parentesco e de matr imónio
112

, separando a privacidade 

                                                           
110 Edward Shorter refere, como indício desta evolução das prácticas , o crescimento dos nasc imentos fora 

do casamento, depois de 1750.  

111 Michel le Perrot , “Les ouvriers, l ‟habitat et la vi l le au XIX e siècle”, in La question du logement et le 

mouvement ouvrier  français ,  ed. La Vi l lette,  1981.  

112 Lembramos que na casa de raiz medieval, que já abordámos  anteriormente, a co-habi tação pode ser tão 

determinada por laços famil iares quanto por relações laborais . Nos alojamentos mais modestos as relações  

susceptíveis de assegurar a sobrevivência serão tão ou mais importantes que os graus de parentesco  entre 

os co-habitantes ,  relacionando assim int imamente “co-habitar”  e “co- laborar” .  
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familiar das relações sociais com o exterior da família, e segregando os 

espaços de serviço e alojamento dos criados domésticos
113

. 

Este modelo será transmitido às classes sociais mais baixas, através da 

promoção de alojamento operário que destinará a casa estritamente ao 

agrupamento e à fixação da família operária, distribuindo o espaço 

doméstico da casa exclusivamente entre pais e filhos . A promoção da 

privacidade familiar é também uma estratégia higienista e moralizadora: 

inibe a sobrelotação e a convivência alargada que registámos nas casas 

populares mais modestas (de raiz medieval), consideradas insalubres e 

promíscuas; e transmite valores burgueses de convivialidade familiar, de 

pudor e de privacidade, com elevada reputação moral. Por outro lado, e 

como já referimos, fixar a família num território delimitado e minimizar a 

dimensão do colectivo residente no alojamento favorece  o exercício do 

controlo sobre os indivíduos. 

Na casa burguesa, a evolução da concepção de família nuclear - o 

casamento baseado no amor que une os proponentes à união conjugal, e 

a sua realização plena na descendência gerada no seio do amor 

conjugal - promove no espaço doméstico o estatuto dos âmbitos de 

intimidade familiar, em detrimento do estatuto dos âmbitos de 

representação social. Desaparece a separação de géneros - em alcovas 

distintas para o homem e para a mulher - e reduz-se a presença de 

dependências específicas dos quartos, como o boudoir feminino e o 

fumoir masculino, surgem o quarto conjugal e os quartos dos filhos, 

reduzem-se os espaços de aparato e de serviço. Txaxto Sabater refere 

que “a paulatina transformação que se operará ao longo de todo o séc. 

                                                           
113 Os domestiques  são alojados em dependências secundárias, enquanto a famíl ia burguesa tem os seus 

appartements  no corpo principal do hôtel ;  ou são alojados no ático enquanto a famíl ia tem a sua casa no 

piso nobre da maison a rapport . Os espaços percorridos por domestiques  e por membros da famíl ia 

burguesa serão também separados, como referim os já anteriormente.  

XIX, consistirá basicamente na diminuição do número de anexos, de 

peças [compartimentos] subordinadas e de espaços de serviço em 

geral”
114

. 

Por outro lado, os progressos técnicos colocarão ao serviço da casa 

infra-estruturas e novos equipamentos que, para além de se fixarem no 

espaço doméstico, constituindo núcleos específicos protagonistas na 

Distribuição da casa, dispensam progressivamente o serviço dos criados 

domésticos, substituindo-o. Isto traduzir-se-á na redução do número de 

domestiques afectos ao serviço da casa e da família e, 

consequentemente, na redução do número e da dimensão dos espaços a 

estes afectados. Esta transformação na arquitectura doméstica é 

sintetizada por Txatxo Sabater quando refere que “a mão do doméstico 

terá sido parcialmente suprida pela difusão controlada do calor e da 

água”
115

. 

Também estas transformações têm ecos no alojamento operário , por 

transmissão de modelos, ou por factores de origem diversa mas com 

dinâmica convergente
116

. 

A classe operária assegura o seu próprio serviço doméstico e, portanto, 

na sua casa não existem domestiques, nem espaços afectos 

especificamente à discrição e à segregação do serviço doméstico. Pelo 

contrário, a economia espacial subjacente à promoção do alojamento 

operário propõe a coexistência de usos, e até mesmo a sua 

                                                           
114 Txatxo Sabater, Op. Cit. , p. II I -21, Sabater refere-se tanto ao caso específico da arquitectura doméstica 

em Barcelona, como à arqui tecura doméstica francesa, na qual se inspira grande par te da arqui tectura 

doméstica erudi ta na Europa do séc. XIX.  

115 Txatxo Sabater , Op. Cit .,  p. II I -22.  

116 Monique Eleb-Vidal e Anne Debarre-Blanchard, abordam no capítulo “Le themes du debat”, em 

Architectures De La Vie Privée, Maisons et Mental i tés, XVIIe -XIXe siécles, ed. Archives D‟Archit ecture 

Moderne, Bruxel les, 1989, p.  137-142, os temas fundamentais da investigação da habitação operária em 

França. 
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simultaneidade, num âmbito espacial único de dimensões reduzidas. 

Segundo Monique Eleb-Vidal
117

, a salle commune é muitas vezes 

também cozinha, espaço de refeições, de trabalho ou reunião. 

Mas a higiene e a salubridade, as evoluções técnicas ao nível das infra-

estruturas e dos equipamentos domésticos, determinarão disposições 

específicas para os espaços de higiene, concretizados numa instalação 

sanitária privada, para cada casa, ou em instalações sanitárias 

comunitárias
118

. 

Também as cozinhas se tornarão espaços autónomos especializados, 

quase laboratoriais. A sua organização será optimizada de acordo com 

uma abordagem científica das tarefas domésticas. Esta optimização da 

cozinha tem origem nos estudos de Catharine Beecher
119

, uma pedagoga 

americana defensora de um novo papel da mulher na sociedade e na 

educação da família. Os estudos de Beecher para a organização da 

cozinha (ver Fig.  65) pressupõem-na como âmbito espacial e funcional 

que é domínio feminino, mas têm já objectivos emancipadores da 

mulher: facilitar o trabalho doméstico da mulher, racionalizando-o, 

optimizando-o, significava então dignificá-lo; reduzir o tempo e a fadiga 

associados às tarefas domésticas permitiria libertar a mulher para outras 

actividades do seu interesse, como seriam educar e cuidar da família . 

Na realidade, estes objectivos e, sobretudo, esta linha de pensamento 

têm ainda uma outra consequência, mais profunda: optimizado o trabalho 

doméstico, aumentará a disponibilidade laboral da mulher.  

                                                           
117 Monique Eleb-Vidal  e Anne Debarre Blanchard, Architectures De La Vie Privée, Maisons et  Mental i tés,  

XVIIe-XIXe siécles, ed. Archives D‟Archi tecture Moderne, Bruxel les, 1989, p.  139.  

118 Como acontece no Famil istério de Guise (1859-1870),  de André Godin.  

119 Catharine Beecher  (1800-1878) publ ica A Treatise on Domestic Economy em 1843, obra que é revis ta e 

publ icada, em co-autoria com a sua irmã Harriet Beecher  Stowe, com o t ítulo The American Woman's Home, 

em 1869.  

 

Este princípio terá a ver com o problema da eficiência e da 

produtividade, e afectará tanto a mulher como o homem. E afectará 

ainda o paradigma de toda a casa moderna (como veremos adiante 

quando abordarmos o taylorismo e os seus impactos no pensamento da 

casa). 

Voltando à concepção do alojamento de baixo standard nos finais do 

séc. XIX, verifica-se também que a sala comum constituirá o 

compartimento de reunião de toda a família, onde se expressa 

espacialmente a sua coesão, e onde os progenitores podem ainda 

 

Fig.  65: Organização de cozinha proposta por Catharine Beecher's em The American Woman's Home, 
em 1869.  
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realizar tarefas diversas vigiando simultaneamente os seus filhos. Mais 

uma vez, um sentido panóptico de vig ilância, implicitamente 

omnipresente e omnisciente, dos indivíduos e entre os indivíduos, 

determina o valor instrumental do espaço doméstico ao serviço do 

controlo social e da imposição de ordem e valores morais. 

Enquanto a sala reúne os membros da família  durante o dia, os quartos 

separá-los-ão durante a noite, primeiro separando os pais dos filhos, 

depois, quando possível, separando os rapazes das raparigas.  O quarto 

dos progenitores deverá poder ser fechado; o quarto dos filhos deverá 

no entanto ser próximo e poder ser vigiado. Os princípios subjacentes 

serão o da independência de cada membro da família, e o da vigilância 

de todos, exercida pelos progenitores. 

Os compartimentos da casa deverão ser servidos por um espaço de 

circulação, em vez de comunicarem directamente entre si. A designação 

anti-chambre aparece frequentemente para designar um espaço de 

circulação e distribuição de exíguas dimensões, que é na realidade 

apenas um corredor, nada tendo que ver com o que a palavra “anti-

chambre”, utilizada para o designar, significou até então na casa 

burguesa. Em todo o caso, é patente a vontade de dotar o alojamento 

operário de um espaço especificamente afecto à circulação e à 

articulação de todos os compartimentos da casa, evitando a 

comunicação directa e promíscua entre si, que era ainda praticada na 

casa popular e também, com grande benefício para a qualidade do 

espaço doméstico, na casa das elites sociais. 

A tripartição do espaço doméstico – público, privado, e serviços – é 

agora expressa num número muito elementar de espaços: a casa 

operária terá uma sala comum; um quarto conjugal ao qual se somam 

quartos para os filhos, separados por sexos; dois espaços fundamentais  

  

 

Fig.  66: Edi fício nº 4 no Boulevard Kel lermann, Société des Logements p our Familes Nombreuses, 
1910, arq. A. Beaudouin, registado por Monique Eleb-Vidal e Anne Debarre-Blanchard, em L'invention 
de l 'habi tation moderne, Paris 1880 -1914, p.  150.  Estas casas têm uma orientação única, sem 
venti lação cruzada. Embora este seja aind a um caso de compartimentos comunicantes, sem corredor  
(seguramente por imperativos de economia espacial) a sua dis tr ibuição revela já princípios que 
encontraremos depois na casa moderna, e que estão ainda hoje presentes nas casas que concebemos 
e habi tamos. Xavier Monteys referir -se-á à casa-chave para designar a banal ização, no início do 
século XXI,  da organização da casa com um núcleo de sala e cozinha acompanhado de uma bateria 
de quartos, em banda, em número variável ( ver Fig.  126, p. 169) . Nestes pioneiros da casa moderna, 
a cozinha e a instalação sanitária, ambas rudimentares, encontram -se agrupadas num “núcleo 
técnico” da casa.  
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de serviço - a cozinha e a instalação sanitária
120

 - e um sistema 

elementar de circulação e distribuição interna. 

Esta forma de organizar e distribuir a casa, a que não se chamará mais 

Distribuição, é-nos já muito próxima. Na realidade, os princípios  de 

organização da casa moderna - daquela que se destinou primeiro ao 

alojamento operário em massa (nos siedlungen alemães, nas 

experiências soviéticas, nas propostas de Le Corbusier e nos 

congressos do CIAM), e que depois se generalizou, estendendo-se ao 

alojamento igualmente massificado da classe empregada mais 

qualificada (da classe-média?) - os princípios de organização da casa 

moderna, dizíamos, parecem ter raízes profundas no programa da casa 

operária do séc. XIX. 

O paradigma da complexidade das relações sociais e espaciais entre os 

ocupantes da casa, referenciado numa diferenciação profunda e 

hierarquizada entre a rua e o interior do quarteirão, é substituído pelo da 

racionalização do funcionamento da casa, do seu equipamento e das 

suas dimensões, com base em critérios de higiene, salubridade, 

eficiência funcional, optimização produtiva e economia construtiva. 

 

                                                           
120 Podemos aqui discutir se as instalações sani tárias pertencem ao âmbi to de serviço da casa ou ao seu 

âmbito privado. No entanto, as observações de alojamentos operários no séc. XIX mostram -nos que é 

frequente a conjunção da instalação sanitária com a cozinha, em alguns casos comunicando directamente 

entre si ,  ou a sua local ização fora da casa, agrupada em un idades sani tárias comuni tárias (como acontece 

no Falanstério de Guise).   

 

 

Fig.  67: Alojamentos da Société Civi l ie Coopérative de Consommation du XVIII e ar rondissement de 
Paris,  14 rue Jean Robert , 1887, planta do primeiro piso, arq.  Alcide Vai l lant.  Registados por  Monique 
Eleb-Vidal e Anne Debarre-Blanchard, em Architectures de La Vie Privée, Maisons et Mental i tés,  
XVIIe-XIXe siécles , ed. Archives D'Architecture Moderne, Bruxel les, 1989, p.153. Apl icam -se a este 
exemplo as observações do exemplo anteior. Neste caso a economia dos compartime ntos 
comunicantes (presente no exemplo anterior) dá lugar à inserção de um espaço afecto à circulação e 
distr ibuição da casa, designado ainda anti -chambre .  
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Fig.  68: Edif ício na Rue Borromée, 2º prémiode Concurso, 1900, arq.  L. Tourlet , regis tado por  
Monique Eleb-Vidal e Anne Debarre -Blanchard, em L'invention de l 'habi tation moderne, Paris 1880 -
1914, ed. Archives D'Architecture Moderne /  HAZAN, Bruxel les, 1995, p.68. Este exemplo apresenta -
nos a courette como instrumento que permite venti lação e i lumina ção cruzadas. As casas têm apenas 
uma frente exterior, mas dispõem, ao contrário dos dois exemplos anteriores, de uma frente interior,  
para a courette, que lhes permi te a vent i lação cruzada. Observe -se como a casa se organiza em duas  
zonas e duas frentes: uma exterior, junto à fachada, que contém todos os compartimentos de estadia;  
outra interior, junto da courette, que contém todos os compartimentos complementares, de serviço e 
circulação. Este exemplo revela ainda um sis tema de circulação dupla,  com anti -chambre  (que é na 
real idade um corredor) e compartimentos comunicantes, em enfi lade  modesta, junto à fachada exteior .  
Esta é uma tipologia que poderíamos designar por “frente -tardoz/esquerdo-direito”, com quatro fogos 
por piso. Mais tarde, encontraremos es te sis tema de agrupam ento de fogos em Barcelona, sempre 
com um saguão no interior do edif ício, com o qual se comprometem as circulações verticais comuns, e 
os compartimentos de serviço da casa. (a propósi to destas observações, ver também os dois  
exemplos seguintes  

 

 

 

Fig.  69: Edif ício nº 10 no Square Delambre, arq. M. Azière, registado por Monique Eleb -Vidal e Anne 
Debarre-Blanchard, em L'invention de l 'habitation moderne, Paris 1880 -1914, ed. Archives 
D'Architecture Moderne / HAZAN, Bruxel les, 1995, p. 235. (ver  observações da Fig.   68 , p.103)  
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Fig.  70: Edifício na Rue de la Convention, 1912, arq. Mourzelas, registado por  Monique Eleb-Vidal  e  
Anne Debarre-Blanchard, em L'invention de l 'habi tation moderne, Paris 1880 -1914, ed. Archives 
D'Architecture Moderne /  HAZAN, Bruxel les, 1995, p.46. (ver observações da Fig.   68 ,  p.103) .  
Observe-se ainda que, à semelhança do que referimos na Fig.  57, p.86, se veri fica neste caso uma 
especial ização das courettes: uma no agrupamento de galeries  e escadas (dis tinguindo a principal da 
de serviço) ; outra no agrupamento de dependências dos quar tos - dégagements , compartimentos de 
higiene e l ingeries  -  numa clara separação entre o âmbito públ ico e o âmbito privado da casa, 
separação marcada igualmente pela espessa parede nuclear , que contém as lareiras e as re spectivas 
fugas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  71: Edifício no Boulevard Bessières, 1911, arq. A. e L. Feine, registado por Monique Eleb -Vidal e 
Anne Debarre-Blanchard, em L'i nvention de l 'habi tation moderne, Paris 1880 -1914, ed. Archives 
D'Architecture Moderne / HAZAN, Bruxel les, 1995, p.46.  
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A propósito destas mudanças na Distribuição da casa, Monique Eleb-

Vidal e Anne Debarre-Blanchard lembram: 

 

“Quando os funcionalistas preconizam construir sobre uma “tábua rasa”, 

dão prioridade à exposição solar máxima. Na realidade, eles tendem a 

desestruturar a hierarquia de posições, uma vez que a frente se torna 

equivalente ao tardoz, de todos os pontos de vista que até então tinham 

sido valorizados (particularmente em relação à rua), tornando-se a casa 

num objecto colocado num espaço abstracto e isotrópico”
121

 

 

Não encontraremos nesta nova casa a complexidade e a riqueza 

espacial da arquitectura doméstica burguesa do séc. XIX. Também não 

encontraremos nesta casa o saguão. 

 

 
                                                           
121 Monique Eleb-Vidal  e Anne Debarre Blanchard,  Architectures De La Vie Privée, Maisons et  Mental i tés,  

XVIIe-XIXe siécles, ed. Archives D‟Archi tecture Moderne, Bruxel les, 1989 , p.  289.  

4.4 O PROGRAMA DA CASA MODERNA: A UNIVERSAL MÁQUINA 

DE HABITAR 

 

Apesar do contributo dos teóricos da Distribuição incluir referências à 

arquitectura doméstica das diversas classes sociais, e apesar de todas 

as experiências no campo do alojamento operário, no final do séc. XIX 

as écoles francesas pareciam ignorar ainda o alojamento de baixo 

standard como tema emergente nas responsabilidades da disciplina da 

arquitectura. Mas nas primeiras décadas do séc. XX a arquitectura 

erudita assumirá definitivamente o encargo de toda a arquitectura 

doméstica, seja qual for o estrato social a que se destine, e demarcar-

se-á então da anterior tradição académica francesa. 

O programa da arquitectura moderna consistirá fundamentalmente na 

definição de um futuro para a cidade e na conceptualização da casa 

moderna, considerada em primeiro lugar no âmbito do alojamento 

colectivo, em massa. Do alojamento colectivo da classe operária 

chegaremos ao da classe-média. Esta evolução determinará muito do 

que será a casa que hoje consumimos como produto standard 

generalizado. 

Embora possamos reconhecer rupturas profundas entre as vanguardas 

do início do séc. XX e as tradições académicas do séc. XIX, é importante 

reconhecer igualmente que muitas das experiências das vanguardas 

modernas, no campo da cidade e do alojamento, particularmente no 

período entre guerras, com os franceses, os alemães, os soviéticos, têm 

na realidade antecedentes teóricos e práticos desenvolvidos no séc. XIX. 

De um ponto de vista mais abrangente - do pensamento e dos seus 

temas fundamentais - a abordagem moderna nas primeiras décadas do 

séc. XX tem um enquadramento particular e circunstancial, enraizado 

nos progressos científicos e nos problemas fundamentais do séc. XIX.  

 

Fig.  72: Alojamentos da Société Anonyme des Logements Economiques pour  Famil les Nombreuses, 
Paris, 1903, arq. G. Debrie. Registados por Monique Eleb -Vidal e Anne Debarre-Blanchard, em 
L‟Invention de l ‟habitation moderne, Paris 1880 -1914, ed. Archives D'Archi tecture Moderne / HAZAN, 
Bruxel les, 1995, p.175. Este é um pioneiro da casa em banda, de reduzida espessura e pouca 
profundidade: apenas 8 metros. Estas  casas têm duas frentes, que permi tem venti lação e i luminação 
cruzada, e organizam-se em esquerdo-direi to. A courette, o saguão, não têm aqui lugar possível. A  
dimensão desta casa é muito inferior  à da casa burgu esa sua contemporânea, e a sua espacial idade 
muito mais elementar,  e muito menos rica.  
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A Revolução Industrial, o inédito desenvolvimento da cidade e da 

sociedade industrial, das economias liberais e capitalistas, coloca 

problemas civilizacionais novos, que reclamam a resposta mais alargada 

da sociedade aos fenómenos emergentes: surgem as dinâmicas 

socialistas, discutem-se as condições de vida e os direitos das classes 

operárias e das mais desfavorecidas em geral, discutem-se as condições 

de higiene e salubridade nas habitações
122

, discutem-se os direitos dos 

operários, os horários e os contratos de trabalho, a protecção das 

crianças face à exploração laboral indescriminada. Estas preocupações 

são protagonizadas por entidades singulares, com pontos de vista 

filosóficos, políticos, sociais, filantrópicos, científicos, técnicos, e 

debruçam-se sobre maiorias em crise, mas rapidamente estendem a 

acção dos seus princípios, em forma de relatório, de projecto, de 

promulgação de lei, a toda a sociedade, incluído assim as minorias que 

resistirão eventualmente mais à mudança. 

Por outro lado, a Revolução Científica do séc. XVII fez evoluir muito 

significativamente o pensamento filosófico e científico
123

, entretanto 

autonomizados. E esta evolução inspirará, no final do séc. XIX, uma 

abordagem científica e tecnocrata, de orientação positivista, à 

                                                           
122 Sabendo-se que a cidade do séc. XIX se encarregaria de transmitir todos os efeitos dos pr oblemas das 

maiorias desfavorecidas às minorias abastadas.  

123 A revolução científica do séc. XVII (com Gali leu, Kepler, Descartes, Newton, entre outros) promove o 

raciocínio no universo da matemática, da geometria, da mecânica, promove a impo rtância da observação e 

da experimentação, e estabelece a ideia de método científico.  Com Isaac Newton (1643 -1727) desenvolve-

se uma concepção mecanicis ta da Natureza, regida por leis mecânicas. No séc. XVII I, o Iluminismo, 

protagonizado por  Immanuel Kant (1724 -1804), promove ideias de progresso e perfectibi l idade humana, de 

racional idade no pensamento e na acção como meios de  superação. Estas ideias terão continuidade no séc. 

XIX com Auguste Comte (1798-1857) e o Positivismo. Este último promove, entre outras, a ideia de qu e 

todo o verdadeiro conhecimento é científico e de que todas as coisas são mensuráveis .  Os avanços da 

ciência e dos métodos cientí ficos associam-se à ideia, mais abrangente, de progresso. Os avanços 

cientí ficos geram ainda princípios,  leis , de valor e apl i cação universal.  

generalidade dos problemas que então se colocam. Esta abordagem 

científica estabelece princípios de aplicabilidade universal , e passa a 

constituir a sustentação fundamental do progresso. Este modelo de 

pensamento será dominante na primeira metade do séc. XX e 

determinará profundamente a forma de pensar a casa moderna: a casa 

torna-se objecto de racionalidade, é optimizada no seu funcionamento, 

na sua construção, no seu custo, na sua salubridade. Os princípios 

fundamentais que referenciam esta opt imização têm legitimidade 

científica e assim aplicam-se a todos, sem distinções sociais ou 

culturais. Os valores fundamentais da casa moderna pretendem-se 

universais, não dependem nem do poder económico nem do estatuto 

social dos seus ocupantes. A abordagem científica positivista define 

princípios e valores fundamentais universais, que tendem a ser 

exclusivos (no sentido de excluir outras possibilidades): definem-se 

referências mínimas, máximas ou ideais. 

Vimos já que a salubridade e a higiene foram determinantes numa 

corrente higienista de abordagem do habitat humano. Definiram-se e, 

tanto quanto possível, quantificaram-se critérios de exposição solar, 

ventilação, cubicagem (volume de ar) disponível  para cada habitante, 

aplicáveis à generalidade dos espaços habitados.  

O funcionamento e a organização da casa têm também novos critérios 

de referência. A Distribuição e os tratados de savoir vivre são 

definitivamente substituídos por estudos de racionalização e optimização 

das tarefas domésticas, das superfícies mínimas necessárias para cada 

actividade, dos equipamentos necessários, da sua ergonomia, dos 

zonamentos funcionais correspondentes e dos percursos necessários 

para a respectiva articulação. 

Este novo paradigma encontra-se intimamente comprometido com a 

abordagem científica da produtividade e da eficácia dos processos 
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produtivos, decompostos analiticamente nas suas mais diversas tarefas, 

por sua vez optimizadas nos seus movimentos, tempos e custos 

associados. Esta abordagem terá no americano Frederick Winslow 

Taylor
124

 o principal precursor do que veio a ser designado por 

Taylorismo. O Time Study de Taylor será combinado com o Motion 

Study
125

, dos também americanos Frank e Lillian Gilbreth, que 

investigaram a natureza e o número de movimentos associados a tarefas 

específicas, assim como a sua redução optimizada. O trabalho do casal 

Gilberth é orientado simultaneamente para a simplificação do trabalho e 

para o aumento da respectiva produtividade. Estes estudos para além de 

posicionarem os Gilberth como co-precursores do Taylorismo e do 

Scientific Management contribuem igualmente para constituição da 

Ergonomia como disciplina. A combinação dos estudos de Taylor e dos 

Gilbreth originou um paradigma de abordagem à optimização da 

eficiência e da produtividade designado Time-Motion Study, enquadrado 

no âmbito mais alargado do Scientific Management de F. W. Taylor. 

Este tipo de abordagem científica, que suporta a optimização da 

eficiência e da produtividade em estudos analíticos dos processos 

produtivos, identificando tarefas particulares, tempos e 

movimentos/acções relativos, produzirá impacto em qualquer processo 

produtivo, em qualquer tarefa mecânica ou humana que seja objecto de 

                                                           
124 Frederick Winslow Taylor (1856-1915) desenvolve a par tir de 1880 teorias progressistas de management  

orientado para a eficiência do trabalho produtivo, baseadas na anál ise (e na post erior síntese) dos  

processos de trabalho e workflow , estudando cuidadosa e individualmente tarefas par ticulares, para as 

quais define procedimentos e tempos específicos ( Time Study) . As teorias de Taylor (designadas Taylorism ,  

ou Taylor System ) são publ icadas primeiro em Shop Management (1905) e mais tarde em The Principles of  

Scienti f ic Management (1911). Management of work and the work place, measurable s tandards of efficiency, 

mass production , são conceitos relacionados.  

125 Frank Gilbreth, Motion Study, ed. D. Van Nostrand Co., NY, 1911; Frank & Li l l ian Gilbreth, Time and 

Motion Study As Fundamental Factors in Planning and Control, ed. The Mountainside Press, New Jersey, 

1921.  

estudo na primeira metade do século XX. Na realidade, esta optimização 

da eficiência induzirá uma mecanização genérica das tarefas humanas e, 

segundo os críticos do taylorismo, uma automatização dos indivíduos
126

. 

Para além do management of work, do management of work flow, o 

taylorismo aborda igualmente o management of workplace e, nesse 

sentido, tem impacto conceptual nos modelos de organização espacial 

do trabalho, nos mais diversos âmbitos de actividade. Do espaço de 

trabalho produtivo chegaremos rapidamente ao espaço de trabalho 

doméstico - à cozinha – e depois a todos os âmbitos organizativos da 

casa. 

De facto, esta abordagem científica orientada para a optimização e para 

a eficiência constituirá uma forma de pensar de tal modo estruturante no 

séc. XX que terá expressão igualmente determinante na organização 

espacial e funcional da casa moderna, à qual, num contexto de euforia 

industrial mecanicista, Le Corbusier chamará mesmo máquina de 

habitar. 

Embora a abordagem do Scientific Management  tenha conotações 

relacionadas com a intensificação do trabalho, através da sua 

automatização, é também verdade que contém uma outra vertente 

igualmente importante: a simplificação do trabalho . A optimização dos 

movimentos, a redução dos tempos e da fadiga associadas a cada 

tarefa, a ergonomia e a adequação do espaço (de trabalho) às 

actividades específicas a que se destina, são preocupações que , como 

acabámos de referir, passam do universo do trabalho industrial para o  

 

                                                           
126 Em 1936, no fi lme Modern Times, Charl ie Chapl in mostra-nos uma visão sombria do taylorismo ,  

particularmente crí tica da automatização do indivíduo na sociedade industrial .  
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universo do trabalho doméstico
127

. Esta passagem é protagonizada 

sobretudo por de estudos de mulheres que aplicam o taylorismo na 

melhoria das condições de trabalho doméstico e na libertação da mulher 

para a realização de outras tarefas do seu interesse, e para, em última 

análise, a elevação (emancipativa) do estatuto doméstico e social da 

mulher. 

Depois dos estudos de optimização da cozinha, ainda no séc. XIX, de 

Catharine Beecher
128

 (Fig.  73), a americana Christine Frederick
129

, uma 

defensora da aplicação doméstica das ideias tayloristas, integrada num 

movimento que considera o trabalho doméstico exercido pela mulher 

uma verdadeira profissão, propõe em The New Housekeeping: Efficiency 

Studies in Home Management
130

, publicado em 1913, a racionalização do  

                                                           
127 Os estudos de Frank Bunker  Gi lbreth (1868-1924) e Li l l ian Moller Gi lbreth (1878-1972)  ul trapassam a 

dimensão mecanicista e automatizadora do indivíduo, que o Time-Motion Study  e o Taylorismo  sugerem. Os 

trabalhos de Frank & Li l l ian Gilbreth, Fatigue Study, ed. Sturgis & Walton Co., NY, 1916; e, par ticularmente 

depois da morte de Frank em 1924, os trabalhos de Li l l ian Gilbreth, Quest for  the One Best Way, ed. 

Society  of Industrial  Engineers, Chicago, 1924; The Home Mak er and Her Job, ed. D. Appleton & Co.,  NY, 

1927; Living Wi th Our Chi ldren, ed. W.W. Norton & Co., NY, 1928, sugerem uma outra dimensão, já 

presente nos estudos de Catharine Beecher, no séc. XIX: a optimização da eficácia e a simpl i f icação nas 

tarefas domésticas reduz o tempo e a fadiga associados, l iber tando o indiv íduo – par ticularmente a mulher -  

para outras tarefas do seu interesse, aumentando a sua qual idade de vida.  

128 Vimos no capítulo anterior, 4.3, que Catharine Beecher publ ica A Treatise on Domestic Ec onomy em 

1843, obra que é revista e publ icada, em co -autoria com a sua irmã Harriet Beecher Stowe, com o tí tulo The 

American Woman's Home, em 1869, na qual Beecher sis tematiza a organização funcional da cozin ha 

procurando optimizar o desempenho das tarefas domésticas femininas.  

129 Christine Frederick foi  consultora e editora do Ladies’ Home Journal ,  do Home Economics , e do The 

Designer , onde conduziu o Home Management Department. Empenhou -se na divulgação e apl icação das 

ideias tayloris tas no espaço doméstico. Em 1913, publ ica The New Housekee ping: Efficiency Studies in 

Home Management, cujo segundo capítulo inti tulou “Applying „Sta ndard Practice‟ and „Motion Study‟ to 

Household Tasks”. Em 1915 cria o curso Hous ehold Engineering: Scienti f ic Management in the Home. 

Christine Frederick é considerada por ter “domes t icado” os Scienti f ic ef ficiency an management studies que 

Taylor tinha conduzido no  campo da industria.  

130 Originalmente publ icado em Ladies ’  Home Journal , Sept.-Dec. 1912.  

 

Fig.  73: Organização de cozinha proposta por Catharine Beecher's em The American Woman's Home, 
em 1869.  
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trabalho e da organização na cozinha, numa abordagem claramente 

taylorista (Fig.  74). Este estudo de Christine Frederick será traduzido 

para alemão em 1922, com o título Die Rationelle Haushaltsführung. As 

ideias de C. Frederick serão bem recebidas na Alemanha e na Austria. 

Em 1923, o pintor Georg Muche concebeu, e o arquitecto Adolf Meyer 

projectou e executou, a casa Am Horn, uma casa experimental para ser 

integrada na exposição da escola alemã Bauhaus. Esta exposição tinha 

o objectivo de afirmar a escola Bauhaus no período entre guerras, na 

república de Weimar: a casa Am Horn seria uma das expressões do valor 

e da capacidade conceptual da Bauhaus, da sua contribuição na 

construção da modernidade alemã. Como casa experimental propunha 

uma nova organização para o alojamento, e um novo modo de habitar. 

Voltaremos a esta casa mais tarde, no capítulo 6.2.1 (A casa 

introvertida, p.176). Por agora interessa-nos referir que a cozinha da 

casa Am Horn, desenvolvida por Benita Otte e por Ernst Gebhardt, 

constituía uma proposta de reorganização deste âmbito doméstico, com 

um esforço de optimização das tarefas, do espaço, do mobiliário e do 

equipamento. Este empenho determinou, por exemplo, um desenho para 

os bancos e para a bancada da cozinha que possibilitava a arrumação 

dos primeiros debaixo da segunda, quando não estavam a ser utilizados, 

de forma a libertar o espaço da cozinha para o desenvolvimento de 

outras tarefas, de outros movimentos, de outros gestos. Esta cozinha 

ainda hoje nos parece familiar (Fig.  75). 

Pouco mais tarde, Margarete Schütte-Lihotzky, a primeira arquitecta 

austríaca, colaborará com Ernst May na Neue Frankfurt, concebendo 

para o Römerstadt Siedlung, em 1926, aquela que ficou conhecida como 

Frankfurt Küche (Fig.  76). Para Margarete Schütte-Lihotzky, promover a 

ergonomia e racionalizar o trabalho na cozinha deveriam ser objecto da 

maior atenção: realizou estudos 

 

 

 

Fig.  74: Christine Frederick,  racional ização do trabalho na cozinha através de uma abordagem 
taylorista, proposta em The New Housekeeping, Efficiency Studies in Home Management, 1913.  
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Fig.  76: Fotografia do interior da Frankfur t Küche, concebida por Margarete Schütte -Lihotzky para o 
Romerstad Siedlung de Ernst May, em Frankfur t, publ icada na Neue Franfur t nº5 1926-1927.  

 

 

 

Fig.  75: Cozinha desenvolvida por Benita Otte e por Ernst Gebhardt  para a casa Am Horn (exposição 
Bauhaus, 1923) de Georg Muche e Adol f Meyer. Registada por Magdalena Droste, em Bauhaus 1919-
1933, ed. Benedikt Taschen, 1992, p.  110.  
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time-motion detalhados procurando determinar a duração de cada 

processo na cozinha, optimizou os workflows, e planeou a Frankfurt 

Küche de forma a suportá-los. Sobre este trabalho, M. Schütte-Lihotzky 

afirmará: 

 

"O problema de racionalizar o trabalho doméstico da dona de casa  é 

igualmente importante em todas as classes sociais. Tanto as mulheres 

da classe-média, que frequentemente trabalham nas suas casas sem 

qualquer ajuda [sem criados domésticos], como as mulheres da classe 

operária, que muitas vezes trabalham em outros empregos, se 

encontram sobrecarregadas a ponto do seu stress poder ter graves 

consequências para a saúde pública."
131

 

 

O que afirma M. Schütte-Lihotzky reforça mais uma vez a duplicidade da 

abordagem taylorista: por um lado, a tendência para racionalizar o 

trabalho das mulheres donas de casa é reforçada pela intenção de 

reduzir o tempo despendido com o trabalho doméstico (improdutivo em 

termos económicos), de forma a disponibilizar a mulher para maiores 

períodos de trabalho produtivo, na indústria; por outro lado, os esforços 

emancipadores para promover o status da mulher, também no meio 

doméstico, reclamavam igualmente uma racionalização das tarefas 

domésticas, capaz de reduzir o seu esforço e tempo de trabalho e 

libertá-la para outras actividades do seu interesse.  Com base em 

pressupostos semelhantes, a arquitecta alemã Erna Meyer conceberá em 

1927 a Stuttgart Küche, e Charlotte Perriand mais tarde, com Le 

Corbusier, a cozinha para a unidade de habitação de Marselha.  

Esta abordagem científica do espaço doméstico estende-se ao sistema 

de circulação e ao dimensionamento de todos os âmbitos espaciais 

                                                           
131 Margarete Schütte-Lihotzky, in Das neue Frankfurt , 5/1926-1927.   

 

 

 

 

Fig.  77: Elementos de cozinha de 7,13 e 4,5 m2, Comité para a construção civi l  da R.S.F.S.R. 
(Russian Soviet Federative Social ist Republ ic) , 1929. Registado por Leonardo Benevolo em Projectar  
a Cidade Moderna, 2ª edição, ed. Presença, Lisboa, 1987, p.29.  
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da casa e de todos os seus equipamentos (Fig.  78), sempre numa óptica 

de optimização que persegue a racionalização (a minimização) dos 

meios e a maximização dos seus efeitos. 

Em 1928, o arquitecto russo Alexander Klein
132

 sistematiza a optimização 

da distribuição dos compartimentos da casa - traduzida na sua 

organização planimétrica - baseada numa análise das inter-relações 

funcionais e dos percursos estabelecidos entre os diversos âmbitos 

domésticos. A posição de cada compartimento, os percursos que o 

relacionam com os restantes âmbitos espaciais da casa, e o sistema de 

circulação resultante, são optimizados por A. Klein com uma abordagem 

familiar dos estudos time-motion do Scientific Management (Fig.  79). 

Por outro lado, a optimização das superf ícies habitáveis mínimas – 

essencial às estratégias de alojamento massivo do início do século XX – 

para a qual contribuirá também Alexander Klein com os seus estudos 

sobre o alojamento mínimo, criará o conceito do Existenzminimum, que 

constituirá o tema do segundo Congresso Internacional de Arquitectura 

Moderna (CIAM), reunido em 1929 em Frankfurt (Fig.  80). 

O programa da casa moderna, que temos vindo a abordar, afirma-se com 

urgência e universalidade imperativas. 

 

                                                           
132 Alexander Klein (Odessa, Russia, 1879 – Nova Iorque, E.U.A., 1961) muda-se para Berl im, por razões  

políticas, em 1921. Aí toma contacto com as vanguardas alemãs e desenv olve uma abordagem sistemática, 

de raiz cientí fica, da organização planimétrica e funcional da casa, que publ ica em 1927. Esta sua 

abordagem informa o desenvolvimento de propostas de alojamento integradas nas Neue Bauen  da  

Repúbl ica de Weimar. Quando Hi tle r toma o poder, em 1933, muda-se para França e depois , em 1935, para 

Israel onde ensina e dá continuidade à investig ação iniciada na alemanha. A obra de Alexander Klein 

encontra-se tratada em Vivienda Mínima, 1906-1957, ed. Gustavo Gil l i , Barcelona, 1980.  

 

 

 

Fig.  78: Existenzminimum: variantes distr ibutivas para um quarto de duas camas, Wohnbaufibel,  O.  
Volckers, 1931. Registado por Leonardo Benevolo em Projectar a Cidade Moderna, 2ª edição, ed.  
Presença, Lisboa, 1987, p.29.  
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No início da década de 20, nos textos que publica na  Esprit Noveau, Le 

Corbusier sintetiza e proclama esta urgência na arquitectura doméstica : 

 

 “A formidável actividade industrial actual, com a qual nos preocupamos 

muito forçosamente, põe a cada hora sob os nossos olhos, seja 

directamente, seja por intermédio dos jornais e das revistas, objectos 

de uma novidade surpreendente, cujo porquê nos preocupa, nos 

encanta e nos inquieta. Todos esses objectos da vida moderna criam 

um estado de espírito moderno. Olhamos então com espanto para as 

velhas podridões que são a nossa concha de caracol, o nosso 

alojamento, e que nos oprimem com o seu contacto quotidiano, pútrido 

e sem utilidade, sem rendimento. Por toda a parte vemos máquinas que 

servem para produzir alguma coisa e que a produzem admiravelmente, 

com pureza. A máquina que habitamos é um velho cuco cheio de 

tuberculose. Não estabelecemos a ligação entre as nossas actividades 

quotidianas na fábrica, no escritório, no banco, sadias, úteis e 

produtivas, e a nossa actividade familiar (...). Por toda a parte mata -se 

a família e desmoralizam-se os espíritos, prendendo-os como escravos 

a coisas anacrónicas [à casa da tradição académica francesa do séc. 

XIX]. 

O espírito de cada homem, formado pela sua colaboração quotidiana no 

acontecimento moderno, consciente ou inconscientemente, formulou 

desejos, esses desejos referem-se fatalmente à família [à casa como 

sede da família], instinto de base da sociedade. Todo o homem sabe 

hoje que necessita do sol, do calor, do ar puro e de pisos limpos (...). 

Esse feixe de desejos constitui uma soma de re ivindicações. 

A nossa organização social nada tem de imediato que possa responder 

a isso. (...) 

A magnífica eclosão industrial da nossa época criou uma classe 

especial de intelectuais tão numerosa que ela constitui a camada social 

activa. Na fábrica, nos escritórios técnicos, nas sociedades de estudos, 

nos bancos, nos grandes magazins, nos jornais, nas revistas, há os 

 

 

Fig.  79: Estudo de optimização da distr ibuição e dos percursos no interior da casa. Comparação entre 
uma casa ant iga (mal dis tr ibuída, na opinião do autor) e uma casa moderna otimizada. Relatório 
real izado pelo arquitecto russo Alexander Klein, em 1928. Registado por  Leonardo Benevolo em 
Projectar a Cidade Moderna, 2ª  edição, ed. Presença, Lisboa, 1987, p.30.  
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engenheiros, os chefes de serviço, os procuradores, os secretários, os 

redactores, os contadores, que elaboram, em serviços especializados, 

as coisas formidáveis que nos ocupam: os que desenham as pontes, os 

navios, os aviões, que criam os motores, as turbinas, aqueles que 

dirigem as construções, os que distribuem os capitais e os contabil izam, 

os que fazem compras nas colónias ou nas manufacturas, os que 

redigem tantos artigos sobre o que se produz de belo e horrível, que 

registam a curva de febre de uma humanidade laboriosa, em par to 

constante, em crise, em delírio às vezes. Toda a matéria humana entre 

os seus dedos. Eles acabam por observar, por concluir. Essas pessoas 

têm os olhos fixados sobre a prateleira dos grandes magazins da 

humanidade. A época moderna está diante deles, bri lhante e 

radiosa...do outro lado da barricada. De volta a casa, num conforto 

precário, retribuídos sem relação verdadeira com a qualidade do seu 

trabalho, reencontram a sua concha de velho caracol e não podem 

sonhar em criar uma família. Se criam uma famíl ia, começam o lento 

martírio que conhecemos. Essas pessoas reivindicam também os 

direitos à máquina de habitar, que seja simplesmente humana. 

O operário e o intelectual (...) usam, cada dia, a ferramenta brilhante e 

utilmente activa da sua época, mas não têm a possibilidade de a utilizar 

em seu proveito. Nada é mais desanimador, mais irritante. (...) 

Podemos muito bem escrever: arquitectura ou revolução.”
133

 

 

Neste texto Le Corbusier revela-se animado por uma crença entusiasta 

no progresso. E, nesse contexto, fala-nos da emergência de uma nova 

sociedade, animada de um espírito novo, que exige uma casa nova. Mas 

                                                           
133 Le Corbusier , Por uma arquitectura,  cap. Arquitectura ou Revolução, 4ª edição, ed. Per spectiva, São 

Paulo, 1989, p.195-201. Referimos excertos de um texto escri to por Charles-Edouard Jeanneret  sob o t ítulo 

“Arquitectura ou Revolução”, que faz parte de um  conjunto de textos publ icados originalmente, entre 1920 e 

1921, na revista Espri t Noveau . Estes textos proclamam na sua época o imperativo de uma nova 

arqui tectura, num momento em que o seu autor assume pela primeira vez o heterónimo Le Corbusier. Foram 

depois compilados e publ icados, em 1923, sob o título Vers une Architecture ,  que nos é mais famil iar .  

no discurso de Le Corbusier sobre a máquina de habitar não se 

distinguem clivagens sociais nítidas, apesar de se reconhecerem os 

imperativos da divisão social do trabalho e da especialização dos 

saberes e da mão-de-obra. Os princípios e as qualidades da nova 

máquina de habitar parecem tão fundamentais na existência do homem 

moderno que deverão ter aplicação universal, sem distinção de classes 

sociais. “As diversas classes activas da sociedade já não têm um abrigo 

conveniente, nem o operário nem o intelectual.”
134

 As novas formas de 

pensar a casa devem afectar as condições de vida de todos os homens, 

e fundamentam-se num modelo de pensamento científico posit ivista
135

. 

Se por um lado os progressos da ciência determinam princ ípios de 

aplicação universal, ao nível da higiene, da optimização funcional, da 

eficiência organizativa e produtiva, as circunstâncias sociais e produtivas 

parecem reclamar a concepção de casas em série, a construção de 

casas em série e a vida doméstica em casas produzidas em série. Este é 

o Esprit Noveau, proclamado por Le Corbusier e seguramente subscrito 

pelos seus pares nos primeiros CIAM. 

Se tomarmos esta forma de pensar a casa como antitética daquela que 

se socorre da utilização do saguão para distribuir o espaço doméstico, 

veremos que a dinâmica de proscrição do saguão é universal, baseada 

em princípios científicos higienistas, e programada na produção, massiva 

e seriada, do alojamento urbano. 

                                                           
134 Le Corbusier , Por uma arquitectura,  cap. Arquitectura ou Revolução, 4ª edição, ed. Per spectiva, São 

Paulo, 1989, p.XXXIII.  

135 No capítulo “A máquina de habitar de Jacques Tati : a casa posi tivista”  do seu l ivro A Boa Vida: visi ta 

guiada às casas da modernidade, ed . Gustavo Gil i , Barcelona 2003 , Iñaki  Abalos dá-nos uma visão 

fundamental para percebermos as fundações da casa moderna positivis ta , os seus antecedentes fi losóficos 

e científicos, os seus protagonistas.  
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No programa da casa moderna encontraremos a raiz fundamental da 

casa que, salvaguardadas especificidades nacionais e culturais, 

habitamos ainda hoje na sociedade ocidental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 A PROSCRIÇÃO DO SAGUÃO 

 

Afirmámos já várias vezes a importância do higienismo no programa da 

casa moderna e na proscrição do saguão. Chegámos ao momento em 

que devemos observar os argumentos dessa proscrição. Verificaremos 

que têm fundamento. Mas verificaremos também que, para além dos 

aspectos dimensionais do saguão, são sobretudo o deficit de 

conceptualização e a utilização inapropriada os factores que 

condicionam a sua avaliação negativa. 

Em primeiro lugar, sendo considerado apenas como um dispositivo 

espacial acessório, omitido do discurso conceptual da maioria dos 

arquitectos, o saguão não pode ser incorporado positivamente na 

arquitectura doméstica. O saguão não poderá ver investigada a sua 

configuração e a sua participação no interior da casa – não evoluirá 

significativamente, no sentido de resolver as críticas de salubridade que, 

com fundamento, lhe aponta a crítica higienista; e ainda no sentido de se 

afirmar como mais-valia na arquitectura doméstica – enquanto não fizer 

parte do discurso dos arquitectos. 

Em segundo lugar, utilizado de forma inapropriada, o saguão constitui 

efectivamente um factor de insalubridade do espaço doméstico.  Porque, 

na maioria dos casos, as exíguas dimensões do saguão e o tratamento 

cromático das suas superfícies interiores proporcionam pouca luz natural 

tornando sombrios os espaços que dele se servem para ser iluminados. 

Porque, se a base do saguão for fechada, a sua ventilação natural tem 

eficácia reduzida; nessa base se acumulam detritos, e o saguão se torna 

um poço de odores desagradáveis.  

Mas verificaremos que, apesar dos fundamentos higienistas que 

apontam o saguão como factor de desqualificação do espaço doméstico, 

este têm presença persistente na casa das elites sociais  do séc. XIX, 

 

 

Fig.  80: Alojamento mínimo (Existenzminimum) discutido no CIAM de 1929. Regis tado por Leonardo 
Benevolo em Historia de la Arquitectura Moderna, 8ª edição, ed. Gustavo Gil l i , Barcelona, 2002, 
p.553.  
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altamente qualificada do ponto de vista espacial. Este é um paradoxo 

fundamental, que servirá para nos questionar em que medida a 

salubridade será realmente um critério decisivo na proscrição do saguão. 

Poderemos concluir que o problema reside, afinal, no desinvestimento 

arquitectónico de que o saguão é objecto. No capítulo 3 (O que é um 

saguão) abordámos as razões históricas deste desinvestimento. Tomada 

a consciência deste paradoxo, deveremos começar a pensar o saguão 

de uma forma diferente daquela em que foi pensado pela maioria dos 

arquitectos até hoje. 

Finalmente, verificaremos que existem contextos em que a utilização do 

saguão persiste para além da generalização do princípio higienista da 

proscrição dos pátios interiores e do saguão no alojamento colectivo. 

Isto acontecerá por três motivos: em primeiro lugar, pela persistência de 

formas de pensar a casa que são geográfica e culturalmente específicas, 

nas quais o pátio e o saguão têm um valor fundamental; em segundo 

lugar, pela persistência de valores associados aos modos de vida e ao 

alojamento burguês, referenciados na arquitectura doméstica parisiense; 

em terceiro lugar, pela assunção tardia dos valores proclamados pelos 

movimentos de vanguarda europeus
136

, atraso este que nos parece 

determinado por razões culturais ou políticas, de desconhecimento ou 

recusa, sobretudo em geografias e culturas periféricas, ou em regimes 

políticos de isolamento nacionalista. Estas três condições verificam-se, 

em proporções diversas, tanto em Barcelona como em Lisboa.  

 

 

 

 

                                                           
136 internacional izados através, sobretudo, dos Congressos Internacionais  de Arquitectura Moderna (CIAM).  

5.1 O POÇO INSALUBRE 

 

5.1.1 A opinião corrente 

 

A opinião negativa relativa aos saguões é generalizada e, embora tenha 

fundamento, tem contornos na nossa opinião pouco esclarecidos. 

O saguão foi ao longo dos tempos considerado um espaço insalubre, 

pouco iluminado, deficientemente vent ilado, propício a utilizações 

inapropriadas
137

 que acumulam detritos e originam odores 

desagradáveis. 

Com a evolução dos valores de privacidade, pudor e higiene, 

encontramos uma intolerância progressiva aos odores mais diversos : aos 

odores corporais, das dejecções e do seu despejo na via pública; aos 

odores das mais diversas actividades produtivas; aos da criação e da 

vizinhança de animais. A maioria destes odores é tolerada na sociedade 

medieval. Mas no séc. XIX os odores desagradáveis que acabámos de 

referir são já considerados agentes infecciosos, miasmas
138

 infectos, 

sinais evidentes de imoralidade e falta de higiene. 

Na literatura podemos reconhecer as opiniões que, neste registo 

particular, têm os seus autores acerca dos saguões. O pensamento dos 

autores literários é simultaneamente erudito e activo,  crítico, no sentido 

em que pensar é também questionar o que julgamos saber e o que 

poderíamos tomar por adquirido. Por outro lado, e não menos 

importante, reconhecemos também na obra literária as práticas e a 

opinião popular da sociedade nela retratada. Apresentamos alguns 

                                                           
137 Entre as quais se contam a criação de animais e o despejo de dejectos  

138 Emanações provenientes de detri tos orgânicos em decomposição ou de doenças contagiosas, e cuja 

acção se pode identi f icar, actualmente, com a dos micróbios eram então consideradas causadoras de 

doenças.  
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excertos de obras de autores, que escolhemos por nos serem mais 

próximos e mais acessíveis, e cujas opiniões não divergem do que 

veremos ser expresso na obra de autores internacionais com 

protagonismo na evolução do pensamento da arquitectura doméstica. 

 

“As águas sujas que às noites se lançam pelas janelas enchem toda a 

rua, durante alguns minutos, de um vapor sufocante. Dos pequenos 

saguões situados no interior das casas, e que servem de reservatório 

para todos os despejos, sai um fedor que penetra na cozinha e, por 

vezes empesta toda a casa.”
139

 

“As raças reprimidas em bairros -gaiolas, como são os bairros das 

nossas velhas cidades, em casas sem sol, entre saguões e sar -getas, 

pouca água, ar podre...”
140

 

“Ide a esses antros, a esses casebres, que são os saguões para onde a 

sociedade arremessa, como escória...”
141

 

“Então sorria-lhe essa atmosfera morna e desinfectada. Não havia ali o 

„aroma‟ dos saguões e de roupa suja...”
142

 

“...em recantos de sombra e de humidade, entre saguões im-mundos. A 

janela é quasi uma fresta, o ar é quasi uma hypotese...”
143

 

“...nos saguões e nas ruas, é a adulteração dos géneros alimentícios, é 

o grande diabo!”
144

 

“...a sombria tristeza dos saguões na maioria dos prédios, a infecç ão 

das pias...”
145

 

                                                           
139 Carl  Israel  Ruders,  Viagem em Portugal, 1798 -1802, ed Bibl ioteca Nacional , 1981, p. 157.  

140 Fialho de Almeida, (1857-1911), Os gatos: publ icação mensal,  de inquéri to à vida po rtuguesa / Fialho 

d'Almeida, nova ed. rev.,  pref.  e anot.  /  pelo doutor Álvar o J . da Costa Pimpão, ed.  Clássica, Lisboa, 1945, 

p.25.  

141 Luíz Botelho, Farrapos, Jornal de um impressionis ta, 1892, p.103.  

142 Thomaz Mello(1836-1905), Recordando, Lisboa, 1904.  

143 Carlos Malheiro Dias, (1875-1941) Cartas de Lisboa, ed. Livraria Clássica, Lisboa, 1905, p. 275.  

144 António da Si lva Pinto, (1848-1911) Entre nós, 1907-1908, Lisboa, 1908, p.  16.  

145 Ramalho Ortigão (1836-1916),  As farpas: o país e a sociedade portuguesa (Obras compl etas de Ramalho 

Ortigão)  ed. Clássica, Lisboa, 1942-1946, p. 36.  

“...era, igual a todos os outros saguões de Lisboa, um imundo e estreito 

pulmão de tísico.”
146

 

“...dos saguões e das pias, a asfixiante escuridão dos quartos interiores 

com horrendas matronas queimando papel da Arménia para disfarçar os 

maus cheiros...”
147

 

 

 

5.1.2 As normas da edificação 

 

A opinião pejorativa que vimos expressa na literatura tem também 

expressão na redacção das normas de edificação, promulgadas tanto no 

sentido de moralizar a utilização dos saguões como no sentido de 

normalizar a sua configuração e as suas dimensões, sempre com o 

objectivo de melhorar a salubridade das casas, a higiene e a saúde 

pública.  

Em 1848, uma postura municipal da cidade de Lisboa procura moralizar 

a utilização dos saguões e ainda implementar rotinas de limpeza e 

manutenção: 

 

“Artigo 4º. - Prohibe-se ter creação de quaesquer animaes nos saguões, 

bem como lançar nelles qualquer cousa.  

Único: Dentro de trinta dias contados desde a publicação da presente 

Postura, devem os Senhorios mandar limpar os saguões dos seus 

prédios, e d‟ahi em diante vigiarem pela limpeza dos mesmos saguões; 

e sendo encontrados immundos, incorrerão na multa abaixo 

declarada.”
148

 

                                                           
146 Aqui l ino Ribeiro (1885-1963), Mónica (Romance),  ed. Livraria Bertrand, 1961, p.  231.  

147 Arquivos do Centro Cultural Português, ed. Fundação Calouste Gulbenkian,  V. 1 (1969),  Paris, 1969, p.  

198.  

148 Câmara Municipal de Lisboa, Postura de 30 de Março de 1848, Arquivo Histórico da Câmara Municipal de 

Lisboa.  
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Ainda no mesmo sentido, em 1853 uma nova postura vem determinar 

averiguações autorizadas e medidas punitivas para os infractores do 

disposto nos artigos que define. Introduz-se desta forma: 

 

“(…) estando a cargo da Camara o cuidar da limpeza, de que em grande 

parte depende a sua salubridade, e que havendo-se já provido ao aceio 

das ruas, cumpria igualmente provêr ao estado immundo em que se 

encontram os saguões, que assim entretem um permanente fóco de 

infecção no centro das casas (…).”
149

 

 

O conteúdo dos artigos subsequentes evidencia a natureza das 

preocupações que suscitam os saguões. Parecendo estas unicamente 

motivadas pelos usos inadequados, ilibam-se aparentemente a 

configuração e o dimensionamento dos saguões. 

 

“Art. 1.º - Os Proprietários de casas sitas na cidade, que tenham 

frontaria para saguões, onde a luz seja comum a dois, ou mais 

moradores, ficam obrigados a mandar caiar as ditas frontarias (salvo se 

estiverem de azulejo). 

 

Art. 2.º - Todo o indivíduo que occupar a casa ou parte della, que 

constitua habitação separada, e que tenha qualquer porta, janella, ou 

fresta para os saguões, (…), não poderá lançar para elles aguas, lixo, 

ou immundicias(…).  

 

Art. 6.º - Aquelle que tiver porta de serventia para o saguão, tem 

obrigação de conservar sempre desentupidos os desaguadouros, que 

dos mesmos dão sahida às aguas pluviaes. 

                                                           
149 Câmara Municipal de Lisboa, Postura de 18 de Agosto de 1853, Arquivo Histórico da Câmara Municipal  

de Lisboa.  

 

Art. 9.º - Fica prohibido fazer nos saguões que tiverem menos âmbito 

que vinte palmos por cada um dos seus lados, edificação ou construção 

de qualquer natureza que seja, e n‟aquelles que tiverem maior área só 

se poderá fazer precedendo licença da camara, que a concederá, 

quando por vistoria offic iosa se mostre que não prejudica nem 

incommoda os vizinhos.  

 

Art. 10.º - Ninguém poderá accender lume nos saguões, ou nas 

edificações nelles existentes; salvo se ahi houverem fornalhas, cujas 

chaminés sejam tão altas como os prédios vizinhos, ou superiores a 

elles, e ellas estiverem convenientemente isoladas dos prédios alheios, 

de forma que nem haja perigo de incêndio, nem incommodo de fumo.  

 

Art.11.º - É prohibido aos que tem a posse dos saguões ter nelles, ou 

nas edificações ahi existentes, gado, aves, ou qualquer outro animal. – 

ter nelles nem mesmo momentaneamente lenha, carvão de qualquer 

natureza, ou qualquer outro combustível. – Pejá-los com entulhos, 

materiaes, ou quaesquer outros objectos, que obstem à livre ventilação, 

ou ao constante aceio dos mesmos saguões.”
150

 

 

Os artigos citados evidenciam os contornos do estigma de insalubridade 

que ensombra o saguão. Esta estigmatização parece basear-se 

sobretudo em usos inadequados. Tal como já referimos no capítulo 3, o 

saguão distingue-se do pátio por não ser relevante a sua habitabilidade. 

Esta condição de marginalidade no conjunto dos espaços habitáveis da 

casa sujeita o saguão aos usos mais diversos, também eles de algum 

modo marginais, excomungados do interior da casa
151

. A utilização 

                                                           
150 Ibidem. 

151 Na real idade, para funcionar como poço de venti lação salubre, o saguão deveria ser isento de qualquer  

outra uti l idade (uti l ização) não relacionada com a venti laçã o ou a i luminação naturais. Simultaneamente 
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inadequada encontra-se na base da insalubridade do saguão. A 

exiguidade das suas dimensões e a respectiva proporção vertical 

determina uma menor eficácia na iluminação natural, se esta última for 

tomada como exposição solar directa. Efectivamente,  o saguão foi 

sobretudo um poço sombrio e mal ventilado, sujeito a utilizações que 

colocaram em perigo a higiene e a saúde pública.  

Não sendo possível separar totalmente a configuração dos espaços e os 

seus (maus) usos - uma vez que Forma e Uso interagem – veremos mais 

tarde aparecerem normas relativas à configuração e ao 

dimensionamento do saguão. Em 1903, o Regulamento de Salubridade 

das Edificações Urbanas
152

 estabelece no seu artigo 20º em relação aos 

saguões e pátios interiores: 

 

“1ª - Se são destinados a iluminar e arejar cozinhas terão, pelo menos, 

9 metros quadrados; 

2ª - Sendo destinados a iluminar vestíbulos, antecâmaras ou escadas 

terão, pelo menos, 4 metros quadrados;”  

 

Ainda relativamente aos usos e manutenção o mesmo artigo refere:  

 

“3ª - Quando forem rebocados com argamassa serão caiados de dois 

em dois anos com cal recentemente preparada, mas convém que sejam 

revestidos com uma camada impermeável que permita a lavagem [aqui 

encontramos uma medida que tem simultaneamente impacto na 

salubridade e na qualidade lumínica do saguão: a pintura com cal 

                                                                                                                                    
exterior e interior à casa, o saguão deveria ser preservado na sua cond ição de espaço vazio, sem uso, 

capaz de oferecer venti lação, i luminação e espacial idade.  

152 Decreto de 14 de Fevereiro de 1903, Regulamento de  Salubridade das Edi f icações Urbanas, Cap. I I:  

Salubridade dos prédios, publ icado em Edificações Urbanas, Legislação Geral de Uso Corrente;  

Regulamentos e Posturas das Câmaras Municipais de Lisboa, Porto e Coimbra, ed. Lopes da Si lva, Porto, 

1944, p.  11.  

esteriliza a superfície das paredes e o branco torna-as também mais 

luminosas]; 

4ª - Não será permitido cobri-los na altura do primeiro andar para 

aproveitamento de uma nova casa ou passagem coberta no rés-do-

chão, a-fim de evitar o depósito de poeira e detritos fermenticíveis;  

5ª - O pavimento deve ser lageado e com inclinação para o centro, ou 

para os lados, devendo haver na parte mais baixa uma abertura em 

comunicação com o cano de esgôto, na qual será colocado o respectivo 

sifão.” 

 

Em Paris, Cour e Courette encontram-se igualmente em profundo 

questionamento, no seu dimensionamento, na sua materialidade e no 

seu estatuto. Nos decretos promulgados para a cidade de Paris na 

transição de século - primeiro em 1884, depois em 1902 - Cour e 

Courette passam a ser definidos a partir da qualidade dos 

compartimentos por si servidos, tomando como critério fundamental a 

distinção daqueles que se destinam a habitation
153

. Nestes decretos 

encontramos três categorias do que ainda poderíamos designar como 

saguão: uma maior, a cour, para compartimentos de habitation; uma 

courette intermédia, para cozinhas; e, finalmente, uma courette menor, 

para compartimentos que não podem ser destinados a habitation, 

genericamente, todos os de serviço e circulação da casa, exceptuando a 

cozinha. 

Do ponto de vista dimensional, o decreto de 1884 fixa para a Cour que 

serve compartimentos de habitation uma superfície mínima, em função 

da altura do imóvel, de 30m2 para edifícios até 18m de altura , de 40m2 

                                                           
153 Na l íngua francesa, habi tation  significava nessa época um sentido mais restr i to de habitação, nomeando 

o compartimento, ou o conjunto de compartimentos, destinados à permanência dos ocupantes da casa, 

excluídas as dependências complementares de circulaçã o e serviço.  
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para alturas superiores com alas inferiores a 18m, e de 60m2 para 

alturas superiores a 18m em toda a construção. 

Para as cozinhas os decretos previam uma categoria intermédia de 

courettes, com 15m2 de superfície mínima no decreto de 1902. Para as  

courettes que serviam espaços que não pudessem ser destinados a 

habitation, a superfície mínima de 4m2, no decreto de 1884, passa a ser 

de 8m2 no de 1902. 

A normativa Parisiense revela princípios de distinção – entre Cour e 

Courette, e entre habitation e dependências complementares de serviço 

e distribuição (cuja expressão prática podemos observar nas Fig.  56 a 

Fig.  64, p.85 a 93), nas quais a cozinha parece ter uma condição 

particular. Estes princípios de distinção encontram-se igualmente 

presentes na normativa portuguesa. Verificamos que, em ambas as 

cidades, esta distinção admite o saguão e a courette para os 

compartimentos de serviço e circulação, verificámos que estabelece 

dimensões um pouco maiores para a iluminação e ventilação das 

cozinhas e significativamente maiores para uma outra entidade espacial, 

designada cour (pátio), quando se refere a estâncias de habitation. 

Enquanto a cour pode ainda servir os compartimentos de habitation, a 

courette tem uma dimensão essencialmente instrumental, tal como vimos 

quando tratámos de distinguir pátio e saguão, no capítulo 3. 

Ao nível da normativa da materialidade da cour e da courette, 

encontraremos em Paris a prescrição da utilização de revestimentos de 

azulejo esmaltado ou de tijolo branco, assim como de envidraçados de 

maior dimensão, procurando maior higiene e luminosidade no saguão  e 

nos compartimentos em seu redor, tal como vimos também nas posturas 

municipais que em Lisboa exigiam a caiação ou o revestimento 

impermeável da fachada interior do saguão, por exemplo, com azulejos. 

Em Lisboa, esta dinâmica de evolução das normas de edificação 

determinará, a prazo, a proscrição do saguão. 

A aplicação generalizada do princípio da ventilação e iluminação 

naturais directas a todas as estâncias de habitação, exigindo que todos 

os compartimentos a casa tenham comunicação directa com o exterior, 

através de aberturas praticadas nas fachadas, remete progressivamente 

para regimes de excepção a utilização do saguão. O que se encontra 

inicialmente em causa é a existência de compartimentos interiores, 

nomeadamente quartos, sem contacto directo com o exterior. A 

utilização de saguões para a sua iluminação e ventilação permite a 

garantia do seu contacto directo com o exterior, embora a exterioridade 

oferecida pelo saguão passe a ser considerada insuficiente . 

Do ponto de vista dimensional, a dimensão horizontal dos espaços 

designados até aqui como saguões acabará por definir-se, 

genericamente, como não inferior a metade da sua dimensão vertical, na 

razão proporcional mínima de 1/2. Esta condição de dimensionamento 

será fortemente inibidora da verticalidade própria da natureza do 

saguão, e da courette, sendo mais consentânea com a natureza do pátio, 

da cour. 

Finalmente, a omissão de toda a referência escrita ao saguão, o 

desaparecimento desta palavra no vocabulário normativo significará a 

sua inexistência de facto. 

Estas novas circunstâncias, que associamos à proscrição do saguão, 

têm expressão normativa nas posturas municipais aprovadas e alteradas 

em sessões de câmara, com editais publicados entre 1930 e 1936, que 
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vêm constituir o Regulamento Geral da Construção Urbana para a 

Cidade de Lisboa
154

. 

A propósito da ventilação e da iluminação naturais, a Secção III deste 

regulamento refere: 

 

“Art. 119.º - Os compartimentos das casas de habitação deverão ter, 

pelo menos, uma janela ou uma porta, abrindo directamente para o 

exterior, por onde recebam ventilação e iluminação.  

 

Parágrafo 3º - Excepcionalmente, nos edifícios com menos de trezentos 

metros quadrados (300m2), de superfície coberta por pavimento, ou 

ainda noutros caos quando a solução de planta manifestamente o 

imponha, poderá permitir-se em cada habitação um compartimento, 

apenas, que não satisfaça completamente ao preceituado neste artigo, 

desde que êsse compartimento fique suficientemente iluminado com 

segunda luz pelos compartimentos contíguos, pelo menos. Êsses vãos 

serão sempre munidos de bandeira com caixilho móvel ou, de 

preferência, sem vidraça.” 

 

A título excepcional, este artigo permite ainda quartos interiores, desde 

que iluminados “com segunda luz pelos compartimentos contíguos”
155

. 

No entanto, e ainda relativamente à forma de ventil ação e iluminação 

natural, este artigo exige como norma para cada compartimento “pelo 

menos, uma janela ou uma porta, abrindo directamente para o exterior”.  

                                                           
154 Câmara Municipal de Lisboa, Regulamento Geral da Construção Urbana para a Cidade de Lisboa, 

Lisboa,1930-36, in Edi ficações Urbanas, Legislação Geral de Uso Corrente;  Regulame ntos e Posturas das 

Câmaras municipais  de Lisboa, Porto e Coimbra, ed. Lopes da Si lva, Por to,  1944.  

155 É possível encontrar ainda exemplos desta solução em muitos edif ícios construídos ao longo da Avenida 

Almirante Reis  

Mais adiante, contudo, define-se ainda uma possibilidade de existência 

para o saguão. Na Secção X, referente a logradouros particulares, 

saguões e corredores de iluminação, este regulamento estabelece: 

 

“Art. 172.º - Os pátios interiores, destinados a iluminação e arejamento  

[estes são na realidade ainda saguões, tantas vezes designados pátios, 

de forma eufemística], deverão ter uma área tal que no seu perímetro 

se possa inscrever um círculo com um diâmetro igual, no mínimo, a 

metade da altura da parede mais alta que os circunda. Êste mínimo, 

medido normalmente [perpendicularmente] ao meio de cada um dos 

vãos, e entre estes e a prumada da parede fronteira, não poderá ser 

inferior a dois metros e meio (2,50m) 

 

Parágrafo 1º – Não serão permitidos os saguões, com excepção dos 

seguintes casos especiais: 

a) Para iluminação e arejamento de despensas, corredores, casas de 

banho, retretes, vestíbulos e escadas, devendo então poder inscrever -

se no seu perímetro um círculo com diâmetro igual, no mínimo, a 1/6 da 

altura da parede mais alta que os delimita, e nunca inferior a dois 

metros (2m). 

b) Para iluminação e arejamento de cozinhas e de um quarto apenas 

por habitação, para arrumações, devendo, neste caso, o diâmetro do 

círculo inscrito ser igual, no mínimo, a 1/4 da parede mais alta que os 

circunda e nunca inferior a dois metros e meio (2,50m).  

 

O artigo 172º, que acabámos de citar, pressupõe um tipo de distinção – 

entre pátio e saguão – que tínhamos já registado - entre cour e courette 

- nos decretos parisienses de 1884 e 1902. Tal como em Paris, 

encontramos aqui três categorias de saguões: uma primeira categoria, a 

que, de modo eufemístico, se chama ainda “patios interiores”, com uma 

largura mínima de 2,50m, e uma proporção vertical de 2/1, que parece 
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destinar-se sobretudo à “iluminação e arejamento” de quartos; uma 

segunda categoria, já designada saguão, com uma largura mínima de 

2,50m, e uma proporção vertical de 4/1, que expressamente se destina à 

“iluminação e arejamento de cozinhas e de um quarto apenas por 

habitação”; e, finalmente, uma terceira categoria de saguão, com uma 

largura mínima de 2,00m, e uma proporção vertical de 6/1, que 

expressamente se destina à “iluminação e arejamento de  despensas, 

corredores, casas de banho, retretes, vestíbulos e escadas”.  

Encontramos na primeira categoria os compartimentos de habitation que, 

estando privados de um contacto directo com as fachadas exteriores, se 

servem de “patios interiores” (saguões mais largos e menos verticais, 

menos profundos). Na segunda categoria encontramos a cozinha e um 

quarto, que sendo designado “para arrumações”, se afigura como 

dependência de serviço, articulada com a cozinha, e na qual se alojaria 

certamente uma empregada doméstica
156

, estas estâncias servem-se de 

um saguão de largura mínima idêntica aos “pátios interiores” da primeira 

categoria, mas mais verticais (mais profundos). E, finalmente, na terceira 

categoria encontramos os compartimentos de circulação, serviço e 

higiene, que constituem as dependências complementares das estâncias 

de habitation, e que se servem dos saguões mais estreitos e mais 

profundos da casa. 

No Regulamento Geral da Construção Urbana para a Cidade de Lisboa, 

que temos vindo a citar, encontramos mais uma vez estabelecidos 

princípios de construção, manutenção e utilização destes saguões. As 

preocupações subjacentes a esta regulamentação são reveladoras da 

problematização da ventilação e iluminação destes espaços, da sua 

segurança e da sua higiene: 

                                                           
156 Este é indubitavelmente o “quar to da cr iada”, designação que veremos registada em algumas das plantas  

de casas urbanas em Lisboa, na primeira metade do séc. XX.  

 

“Art. 173.º - O pavimento dos pátios interiores e dos saguões deverá ser 

de material impermeável e construído com inclinação para o centro ou 

para os lados, devendo haver, na parte mais baixa, uma abertura com 

ralo e vedação hidráulica, em ligação com o cano de esgoto.  

 

Art. 175.º - Em nenhum pátio interior, saguão ou corredor de iluminação 

será permitido fazer telheiro ou quaisquer edificações, sem que por acto 

de vistoria se reconheça que tais obras não alteram as condições do 

prédio a que pertencem, com relação à higiene e à segurança dos seus 

moradores e vizinhos. 

 

Art. 176.º - Nos prédios existentes, que tenham nos seus saguões ou 

nos corredores de iluminação construções autorizadas por posturas 

municipais anteriores à publicação dêste Regulamento e que por 

vistoria da Câmara se reconheça serem tais construções inconvenientes 

para a higiene e segurança dos habitantes dêsses prédios, serão os 

seus proprietários intimados a proceder, num prazo fixo, às obras de 

demolição ou de reparação que lhe forem indicadas.”
157

 

 

Este regulamento constitui o último enquadramento normativo do 

saguão. Depois deste surgirá o Regulamento Geral de Edificações 

Urbanas (RGEU)
158

, publicado pela primeira vez em 1951, que se 

encontra actualmente ainda em vigor. No RGEU a palavra “saguão” é 

omitida do vocabulário normativo, e nele apenas encontraremos as 

palavras “logradouro” e “pátio”. Por outro lado, alguns dos seus artigos 

colocam condições que, se não inviabilizam, inibem fortemente a 

proposta de saguões como meio de ventilação e iluminação de 

                                                           
157 Op. Ci t.,  p.129-130.  

158 Regulamento Geral das Edificações Urbanas, Decreto -Lei n.º 38382, de 7 de Agosto de 1951, Imprensa 

Nacional - Casa da Moeda, Lisboa 1986.  
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compartimentos interiores da casa urbana. Esta evolução da 

regulamentação parece-nos natural, tendo em conta a avaliação 

pejorativa do saguão. No contexto português, poderemos dizer que o 

RGEU marca a proscrição do saguão. 

No Título III, “condições especiais relativas à salubridade das 

edificações e dos terrenos de construção”, o Capítulo II, “Da edificação 

em conjunto”, reitera as preocupações anteriores a respeito  da 

ventilação e da iluminação natural:  

 

“Art. 58.º – A construção ou reconstrução de qualquer edifício deve 

executar-se por forma que fiquem assegurados o arejamento, 

iluminação natural e exposição prolongada à acção directa dos raios 

solares (…).” 
159

 

 

Introduz-se neste artigo a especificidade da “exposição prolongada  à 

acção directa dos raios solares”, que não encontramos nos regulamentos 

anteriores. Esta especificação do que até então tinha sido designado 

genericamente como “iluminação”  - tomando a exposição solar directa 

como condição fundamental em qualquer espaço construído - inscreve-

se, de forma talvez tardia, na obsessão higienista e no pensamento 

positivista que abordámos no capítulo 4.4, e recusa a possibilidade da 

luz indirecta, reflectida ou difusa, como forma única de iluminação 

natural em algumas partes dos edifícios e, consequentemente, em 

alguns compartimentos interiores da casa. Esta iluminação indirecta 

tinha até então sido uma contribuição própria do saguão. 

Neste sentido, para além da omissão da palavra “saguão”, o artigo 73.º e 

os subsequentes com este relacionados, nomeadamente o 74.º e o 75.º, 

estabelecem uma proporção vertical mínima única, de 2/1, que tinha até 

                                                           
159 Op. Ci t.,  p.  29.  

então correspondido ao saguão maior, aumentando ainda a sua 

dimensão horizontal mínima de 2,50 para 3,00m. Na realidade, este 

saguão maior foi sempre designado como “pátio interior” – o único que 

os regulamentos anteriores admitiam servir os compartimentos de 

habitation – e tinha o seu equivalente “cour” na linguagem normativa 

parisiense, em detrimento do uso da palavra “courette”, que, como 

vimos, se admitia apenas em cozinhas e em dependências 

complementares de serviço, higiene e circulação. 

 

“Art. 73.º – As janelas dos compartimentos das habitações deverão 

sempre ser dispostas de forma que o seu afastamento de qualquer muro 

ou fachada fronteiros, medido perpendicularmente ao plano da janela e 

atendendo ao disposto no artigo 75.º, não seja inferior a metade da 

altura desse muro ou fachada acima do nível do pavimento do 

compartimento, com o mínimo de 3m. Além disso não deverá haver a 

um e outro lado do eixo vertical da janela qualquer obstáculo à 

iluminação a distância inferior a 2m, devendo garantir -se, em toda esta 

largura, o afastamento mínimo de 3m acima fixado. 

 

Art. 74.º - A ocupação duradoura de logradouros, pátios ou recantos 

das edificações com quaisquer construções, designadamente telheiros e 

coberturas, e o pejamento dos mesmos locais com materiais ou volumes 

de qualquer natureza só podem efectuar-se com expressa autorização 

das câmaras municipais quando se verifique não advir daí prejuízo para 

o bom aspecto e condições de salubridade e segurança de todas as 

edificações directa ou indirectamente afectadas. 

 

Art. 75.º - Sempre que nas fachadas sobre logradouros ou pátios haja 

varandas, alpendres ou quaisquer outras construções, salientes das 

paredes, susceptíveis de prejudicar as condições de iluminação ou 
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ventilação, as distâncias ou dimensões mínimas fixadas no artigo 73.º 

serão contadas a part ir dos limites extremos dessas construções. ”
160

 

 

Os artigos 74º e 75º mantêm ainda expressas as preocupações 

moralizadoras dos usos e as preocupações normativas da higiene e da 

salubridade, o que para nós significa igualmente a persistência de um 

olhar de suspeição sobre a eficácia destes espaços , em “arejamento e 

iluminação”, e sobre a sua propensão para serem utilizados de forma 

insalubre. 

Para além desta suspeição, evidencia-se um favorecimento da 

designação (da ideia) de pátio, ainda que, como demonstrámos no 

capítulo 3, estes espaços assim designados continuem a ser, 

efectivamente, saguões. 

Neste contexto de avaliação pejorativa e de normativa inibidora, o 

saguão será designado, de forma eufemística, por “pátio”. Em Lisboa, 

abrir-se-á para o tardoz dos edifícios, dando origem a uma tipologia que 

ficou conhecida por “Rabo de Bacalhau” (por analogia da sua 

configuração planimétrica com a anatomia daquele peixe). O “Rabo de 

Bacalhau” poderá ser considerado um equivalente lisboeta do “Redan” 

parisiense de Auguste Perret e dos “Redents” de Le Corbusier, que 

abordaremos adiante. 

Finalmente, em 1977, o Regulamento do Plano Geral de Urbanização da 

Cidade de Lisboa
161

 vem estabelecer no seu artigo 8.º uma profundidade 

de empena máxima de 15m para edifícios de habitação em banda 

contínua. Esta limitação da profundidade de empena, conjugada com a 

legislação anterior, inviabiliza a inserção de “pátios interiores”. E tem 

                                                           
160 Op. Ci t.,  p.  37-38.  

161 Regulamento do Plano Geral de Urbanização da Cidade de Lisboa, Minis tério da Habitação, Urbanismo e 

Construção, Gabinete do Ministro, Portaria n.º 274/77 de 19 de Maio.  

igualmente implícita uma recusa dos sistemas de densidade urbana em 

extensão, apoiados em grandes profundidades de empena, perfuradas 

por pátios e saguões. 

 

 

5.1.3 A posição dos técnicos 

 

Finalmente, a escrita técnica (dos médicos, dos higienistas, dos 

engenheiros, dos arquitectos) revela-nos a posição de quem exerce a 

autoridade técnica e conceptual sobre a higiene e a saúde pública, sobre 

os vícios e eventuais virtudes do saguão, sobre a salubridade da casa, 

sobre a sua concepção e o seu futuro. Esta posição informa de modo 

decisivo a escrita normativa que analisámos no ponto anterio r, mas 

interessa-nos aqui sobretudo como tomada de posição no interior da 

disciplina da arquitectura, no universo em que se podem manifestar 

concepções (ideias) de casa capazes de dinamizar a evolução do 

pensamento e das práticas que, como vimos já, acabaram por excluir o 

saguão. 

No seguimento do 1º Congresso Internacional do Saneamento e da 

Salubridade da Habitação, ocorrido em Paris no ano de 1904, a 

Sociedade dos Architectos Portugueses publica num artigo intitulado “A 

Habitação”, regularmente integrado no seu Anuario, uma síntese das 

preocupações discutidas no congresso: 

 

“(…) 

A orientação das ruas é efectivamente um factor sanitário de primeira 

ordem; mas pode comtudo em circunstâncias particulares obviar -se á 

sua rigorosa determinação pelo augmento da sua largura. 

Para o delineamento de jardins apresenta-se em geral como dificuldade 

o elevado preço do terreno, mas devemos lembrar-nos de que a 
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qualidade de um local, para construcção de casas de habitação e seus 

convenientes logradouros, deve verificar-se pelo numero de pessoas 

que póde fazer viver, e não pela quantidade das que faz morrer. 

Quanto á altura máxima das edificações e á largura mínima dos seus 

pateos bastará que os proprietarios comprehendam que a falta de ar e 

de luz é quasi sempre a causa de doenças infecciosas, sobretudo da 

tuberculose, que é uma doença da habitação.  

Estes tres votos constituem por assim dizer o conjuncto, de que os 

restantes são mais ou menos detalhes, de simples intuição”
162

 

 

A falta de ar e de luz é aqui tomada como causa de doenças infecciosas, 

entre as quais se conta a Tuberculose, e esta última é tomada como uma 

“doença da habitação”, por sua vez, ventilada e iluminada 

deficientemente por saguões. 

Após a segunda edição do mesmo congresso, em 1906, o Anuário da 

Sociedade dos Architectos Portugueses publica ainda no seu regular 

artigo “A Habitação”: 

 

“Uma das principaes preocupações d‟esse congresso terá sido por certo 

conciliar a arte e a hygiene com a economia, iniciativa 

interessantissima, e que merece ser mais desenvolvidamente discutida, 

animada e tornada pratica.  

Uteis debates tiveram pois logar, chegando-se á conclusão de que os 

interesses d‟aquellas tres cathegorias de congressistas (architectos, 

médicos e proprietários), nem sempre estavam em opposição; e assim 

conseguiram lançar as primeiras bases d‟um proximo accôrdo.  

(…) 

Entre nós, porém, têem sido bastante descurados estes tão importantes 

assumptos; mas se por um lado a administração pública effectivamente 

                                                           
162 João Lino de Carvalho, “A Habi tação”, in Sociedade dos Architectos Por tvgve ses, Anvario, MCMV, Ano I,  

Typographia do Commercio, Lisboa, 1905, p.59.  

lhe não tem ligado a precisa attenção, por outro são os proprietarios os 

mais culpados d‟essa incuria. A sua única preoccupação, quando 

constróem, é o lucro do capital empregado.  

(…) 

Façamos pois a propaganda contra a insalubridade, porque o que a 

Natureza concedeu a todos nós como indispensável á vida foi ar, luz e 

agua”
163

 

 

À semelhança do que vimos acontecer em Nova Iorque, com a evolução 

do Dumbell (ver capítulo 3.5), o início do séc. XX assiste na Europa ao 

desenvolvimento de propostas que procuram melhorar as condições de 

iluminação e ventilação natural dos espaços servidos por pátios e 

saguões, ou mesmo dispensar a sua utilização. Das linhas de 

investigação lançadas, destacamos aquelas que substituem os modelos 

de casa baseados na existência de pátios interiores e de poços de 

ventilação, e que têm por base: 

 

1) a deslocação do pátio e do saguão para junto da fachada e a sua 

abertura para o exterior; a criação do conceito de “redan”
164

  em forma 

de “cour en façade” ou de “cour ouverte sur la rue”, e a sua repetição 

seriada, o “redent”
165

, que formará uma espécie de caneluras verticais de 

fachada; 

2) a redução da espessura (da profundidade) dos edifícios de 

alojamento; a construção de unidades laminares, agrupadas em banda, 

nas quais a casa se organiza exclusivamente em duas frentes de 

fachada - para ventilação e iluminação/exposição solar - com as quais 

                                                           
163 João Lino de Carvalho, “A Habitação”, in Sociedade dos Archi tectos Portvgveses, Anvario, MCMVIII , Ano 

IV, Typographia do Commercio,  Lisboa, 1908, p.  29.  

164 Ressalto,  sal iência ou reentrância na fachada . 

165 Ressaltos,  sal iências ou reentrâncias sucessivas na fachada, em recorde dentado.  
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contactam todos os compartimentos habitáveis da casa, sem recurso a 

pátios interiores ou saguões. 

No contexto do estudo que apresentamos, a importância de cada uma 

destas linhas de investigação reside no facto de marcarem pontos de 

viragem, em que os princípios higienistas tomam forma na organização 

da casa, proscrevendo o pátio interior e o saguão. 

O discurso dos autores das novas propostas arquitectónicas para a casa 

do início do séc. XX segue a opinião veiculada pelos higienistas, 

expressando explicitamente a convicção da insalubridade e dos 

malefícios para a saúde pública que acarreta a utilização de pátios 

interiores e poços de ventilação. 

Auguste Perret e, mais tarde, Le Corbusier desenvolverão propostas 

importantes na investigação da abertura do pátio e do saguão para a 

fachada. 

Segundo Roberto Gargiani
166

, nos primeiros anos do século XX Auguste 

Perret era conhecedor das ideias de François Hennebique e de François 

Coignet
167

 sobre a emergência de potencialidades construtivas  e formais 

inéditas, proporcionadas pelo uso de betão armado. Era também 

conhecedor das ideias de Eugène Hénard
168

 sobre a cidade do futuro, 

assim como das experiências de construção em altura na cidade nor te-

americana, desenvolvidas por Louis Sullivan. As ideias destes autores, e 

também as de Auguste Perret, virão a ser precursoras de princípios 

fundamentais da arquitectura e do urbanismo modernos. Conhecemos 

estes princípios sobretudo através de Le Corbusier, que tem a singular 

                                                           
166 Roberto Gargiani , Auguste Perret,  LaThéorie et L‟Ouvre, ed. Gal l imard/Electa, Paris,  1994.  

167 François Coignet, Constructions civi les et mil i taires. Em ploi des bétons agglomérés, publ icado em Paris  

em 1861.  

168 Eugène Hénard,  “Les vi l les de l ‟avenir ”,  in L’Architecture , XXXII I,  nº 46, 1910.  

capacidade de sintetizar o mais importante que acontece então em seu 

redor, na sua obra e nos seus textos, a partir da década de 1920
169

. 

No início do seu percurso, entre 1908 e 1909, Le Corbusier trabalhou no 

atelier de Auguste Perret, que se encontrava instalado no nº 25bis da 

Rue Franklin, em Paris. Nos seus cadernos de notas Le Corbusier 

regista apontamentos sobre as ideias discutidas com Perret, e refere -se 

ao edifício da Rue Franklin como um objecto exemplar, paradigmático de 

uma nova arquitectura
170

. Esta relação entre os dois arquitectos 

encontra-se também documentada no trabalho de Roberto Gargiani
171

 

sobre as teorias e a obra de Auguste Perret.  

O nº 25bis da Rue Franklin era uma maison de rapport com 9 pisos, 

tinha sido projectado por Gustave e Auguste Perret e a sua construção 

concluída em 1905 (Fig.  81). Auguste Perret instala o seu atelier no piso 

térreo deste edifício e reserva também para os seus pais o 7º piso, com 

um terraço, e para si o 8º piso, servido por uma cobertura plana 

habitável, em terraço-jardim, panorâmico sobre Paris. Este edifício 

constitui uma referência importante na história da arquitectura doméstica 

parisiense, sob vários pontos de vista. 

                                                           
169 Le Corbusier publ ica artigos apologéticos de uma nova arquitectura na revista Espri t Noveau , cujo 

conteúdo compilou depois em Vers une Architecture (1923); depois publ ica, entre outras obras, Urbanisme 

(1925), Une Maison – Une Palais (1928), Précisions sur un état présent de l ‟Architecture et de l ‟Urbanisme 

(1930), La Vi l le Radieuse (1933), La maison des Hommes (1942),  La Charte d‟Athenes (1943), e Manière de 

Penser l ‟Urbanisme (1945).  

170 Neste edi fíco encontramos uma estrutura em betão armado, não mui to diferente da Casa Dominó de que 

Le Corbusier nos falará mais tarde; a cobertura plana é já um princípio de terr aço-jardim; a organização 

interna, ainda referente à tradição académica francesa dos compart imentos comunicantes, em enfi lade , com 

circulação dupl icada, em galerie  e dègagemens , estava ainda longe da Planta Livre mas apresentava já 

uma fluidez espacial mui to sign ificativa, com recurso a poucas paredes fixas, sobretudo no núcleo central  

de espaços de representação (consti tuídos pela sal le à manger ,  pelo salon e pelo chambre  [à parade ]).  

171 Roberto Gargiani, Op. Cit .  



 127 

 

 

Para nós, que nos debruçamos sobre a organização do interior da casa 

em torno de um vazio vertical nuclear, este edifício estabelece um 

princípio de relação interior-exterior  - o “redan”, que é uma forma de 

“cour en façade” ou de “cour ouverte sur la rue”
172

 – que constitui um 

princípio de desaparecimento do pátio (da cour, da courette , do saguão), 

embora a ele se refiram os autores ainda como pátio de fachada, aberto 

sobre a rua. 

A repetição do “redan”, seriada em banda, forma nas fachadas dos 

edifícios uma espécie caneluras verticais que a língua francesa designou 

“redent”, e que por vezes encontramos também designada como 

“alignement brisé”. 

Uma série de artigos publicados em 1898 na revista La Construction 

Moderne, sob o título “Cour et courettes”, aborda esta nova solução, no 

quadro da crescente preocupação com a ventilação e a iluminação 

naturais no interior da casa urbana: 

 

“Em lugar de courettes fechadas para iluminar galerias e outros 

espaços de serviço, as reentrâncias [nas fachadas] instalam-se nos 

edifícios. E essas enormes caneluras, bem abertas sobre o vazio 

central [aqui refere-se o interior do quarteirão], arejado ele próprio pela 

corrente da rua, essas caneluras fornecem ar e luz aos mais interiores 

recantos de todos os pisos sobrepostos em tão elegantes edi fícios.”
173

 

 

                                                           
172 Veremos em Lisboa, três décadas mais tarde, o “rabo de bacalhau ” que é um princípio famil iar do redan ,  

no caso de Lisboa orientado para o interior do quarteirão e não sobre a rua, esta é também diferente do 

boulevard parisiense para o qual se orientava o redan.  

173 “Cours et courettes”,  in La Construction  Moderne, 26 Nov., 1898, p.99, ci tado por Monique Eleb -Vidal e 

Anne Debarre-Blanchard, em L‟Invent ion de l ‟Architecture Moderne – Paris 1880-1914, ed. Archives 

d‟Architecture Moderne et HAZAN, Bruxel les, 1995, p.  307.  

 

 

Fig.  81: Rue Frankl in nº25bis, Paris, 1905, planta do 7º piso, arq.  Auguste Perret , regis tado por  
Karla Bri tton, em Auguste Perret, Cap. The Poetic Syntax of Space - Apartment Bui ldings, ed.  
Phaidon, New York, 2001, p.141 (desenho e ditado por  Nuno Arenga).  
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Segundo Roberto Gargiani
174

, a solução adoptada por Perret no nº25bis 

da Rue Franklin, concluído em 1905, pode relacionar-se também com o 

princípio do “boulevard à redans”, formulado por Eugène Hénard, dois 

anos antes, em 1903, no primeiro fascícu lo do seu Études sur les 

transformations de Paris, no qual este afirma: 

 

“Os enclaves de jardins são pátios abertos, mais alegres, mais 

ventilados, mais higiénicos que os pátios interiores dos edifícios 

actuais; (...) todas as chambres habitables  podem ser dispostas sobre 

as fachadas orientadas para o boulevard, ou para os jardins [neste 

caso, refere-se o exterior do quarteirão], o que permite reduzir os pátios 

interiores, que apenas serão destinados à iluminação e ventilação dos 

locais de services.”
175

 

 

Tal como havíamos observado na evolução das normas de edificação, 

encontramos no pensamento dos que investigam o futuro da cidade e do 

alojamento, mais uma vez, a sub-alternidade da courette e do saguão, 

deixando estes de servir as habitation, e sendo relegados para as 

dependências de serviço da casa. 

Em 1914, Sébastien Voirol reconhece aos irmãos Perret o mérito da 

“construção de um edifício com redents (...), uma fórmula destinada a 

garantir às nossas casas mais ar e mais luz”
176

. Em 1923, ainda a 

propósito do nº 25bis da Rue Franklin, Marie Dormoy enfatiza as virtudes 

desta solução: 

 
                                                           
174 Roberto Gargiani , Op. Cit .  

175 Eugène Hénard, Études sur les transformations de Paris . Les al ignements brisés, Paris , 1903, in Eugène 

Hénard, Études sur les transformations de Paris et autres écri ts sur l ‟urbanisme, presentation de Jean -Loius 

Cohen, Paris, 1982.   

176 Sébastien Voirol , “Oú sont les archi tectes?”, Montjoie , II , 1914, 4-6, p.12, 13, ci tado por Roberto  

Gargiani , Op. Cit .,  p.222.  

“O pátio interior, nos edifícios altos, não será um verdade iro poço, no 

fundo do qual não haverá mais nem ar nem luz? Na Rue Franklin, a 

reentrância praticada na fachada faz penetrar o Sol até ao coração da 

casa; a superfície dessa reentrância é de [apenas] 12m2, enquanto o 

regulamento municipal exige 56m2 para um pátio interior”
177

 

 

O princípio do redent é mais tarde utilizado por Auguste Perret  nas suas 

Ville-tours, e depois por Le Corbusier nas torres cruciformes
178

 do Plan 

Voisin. O discurso destes autores sobre as caneluras verticais, que 

constituem os redents, refere explicitamente os malefícios do uso de 

pátios interiores na habitação da tradição académica francesa.  

 

“As casas não terão mais esses pátios interiores, em forma de poços, 

nos quais reina uma claridade avarenta, nos quais o ar, impossível de 

renovar, é irrespirável e mortal. As casas (...) abrirão as suas fachadas, 

em três planos  sobre a rua [em redan], e as suas janelas múltiplas 

inundadas de ar e luz, isentas de poeiras e miasmas infectas”
179

 

 

“Suprimamos os pátios, o inconveniente mais grave da construção 

actual autorizada pelos regulamentos. Esses receptáculos de 

imundices, privados do sol e do ar em quantidade suficiente, deverão já 

ser proibidos num edifício de mais de dois pisos. Não devemos tolerá-

los. Se as exigências de um terreno os tornam necessários, de um 

ponto de vista económico imperativo, adoptaremos racionalmente as  

                                                           
177 Marie Dormoy, “A. et G. Perret” in L‟Amour de l ‟ar t, 1923, Citada por Monique Eleb -Vidal e Anne 

Debarre-Blanchard, Op. Cit,  p.  307.  

178 A torre cruciforme ti nha já sido objecto de concurso promovido pela academia francesa, no final do sec. 

XIX, com o intui to expresso de encontrar al ternativas ao uso de pátios interiores, tomando o exemplo dos 

arqui tectos americanos que desenvolvem experiências baseadas no mesm o paradigma. 

179 Entrevista de Auguste Perret,  publ icada no L’Excelsior , XII , 25 août 1921, nº3909, p2,3,  ci tado por  

Roberto Gargiani ,  Op. Cit. , p.232.  
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cour de facade que parecem notabilizar algumas maisons de rapport 

parisienses mas que na realidade constituem soluções práticas de um 

problema de economia e higiene.”
180

 

 

“Em lugar de traçar as cidades em forma de quarteirões maciços com a 

estreita vala de ruas envolvidas pelos sete pisos de edifícios a pique 

sobre a calçada, enquadrando pátios infectos, lugares imundos sem ar 

e sem sol, traçaríamos, ocupando as mesmas superfícies, e com a 

mesma densidade de população, blocos maciços sucessivos de casas 

denteadas, serpenteando ao longo de avenidas axiais. Nada de pátios, 

porém apartamentos abrindo-se de todos os lados ao ar e à luz, e 

dando, não sobre árvores dos actuais boulevards, mas sobre relvados, 

terrenos de jogos e abundantes plantações. (...) As formas denteadas 

[les redents] e os recuos [ les redans] são possíveis e provocam 

doravante o jogo das penumbras e das sombras, não mais de alto para 

baixo, porém lateralmente da esquerda para a direita.”
181

 

 

Em 1922, o Imeuble-Villa de Le Corbusier constitui um marco singular na 

história da migração do pátio interior para a fachada e da sua conversão 

numa forma de “cour overte sur la rue”, em redent. Mas neste caso o 

pátio aberto na fachada não tem a dimensão vertical das caneluras 

propostas nos redents, nem a dimensão comunitária da cour e da 

courette. Pelo contrário, ao perseguir a construção da casa-pátio 

individual num modelo de agregação vertical, o Imeuble-Villa não 

estabelece qualquer continuidade espacial entre os diferentes pátios , 

preservando assim a dimensão individual de cada casa e do seu pátio. A 

“cour overte sur la rue” do Imeuble-Villa não tem a dimensão vertical e  

                                                           
180 Le Corbusier , Cahier  de notes manuscri tes, 1914, ci tado por  GARGIANI,  Roberto,  Op. Cit. , p.224 

181 Le Corbusier,  Por  uma arquitectura, cap. Três lembretes aos senhores arquitectos. 3. A Planta, 4ª 

edição, ed. Perspectiva, São Paulo, 1989, p.39 -40. 

 

 

Fig.  82:  Fragmento de axonometria do Plan Voisin, Paris , 1925, arq. Le Corbusier, registado por W. 
Boesiger  e H. Girsberger , em Le Corbusier 1910 -65, ed. Gustavo Gil i , 6ª ed.,  Barcelona, 1998, p.  321.  
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comunitária dos redents, e fragmenta-se em pátios individuais abertos ao 

exterior, sem qualquer relação espacial entre si. Esta é uma das virtudes 

fundamentais desta proposta de Le Corbusier. Esta é uma proposta que 

investiga o pátio, não o saguão. 

A outra vertente de investigação, a que referimos no início deste 

capítulo, que explora a redução da espessura dos edifícios e da 

profundidade da casa, construindo-a entre duas frentes de fachada 

pouco distanciadas, numa estrutura laminar pouco espessa que dispensa 

o recurso a pátios interiores e a saguões, tem já exemplos significativos 

 

 

nas propostas francesas de alojamento económico nos primeiros anos do 

séc. XX (ver Fig.  72, p.105). 

Antes de se disseminar na arquitectura moderna, particularmente na 

forma de edifícios laminares com galerias, este modo de pensar a casa 

terá expressões pioneiras diversas: na Holanda, com as extensões de 

Amesterdão (1913-1934), o plano de Berlague e as propostas de Michel 

de Klerk; em Roterdão, com o Spangen Quarter (1919-21), de Michiel 

Brinkman, e o edifício Bergpolder (1933-34), do seu filho J. A. Brinkman, 

com L.C. Van Der Vlugt e W. Van Tijen, ou, mais tarde, o edifício 

 

 

Fig.  83: Immeuble Vi l la, 1922, Le Corbusier , pla nta dos pisos tipo, registado por W. Boesiger e H. 
Girsberger,  em Le Corbusier 1910-65, ed. Gustavo Gil i , 6ª ed., Barcelona, 1998, p.  26.  

 

 

 

Fig.  84: Immeuble Vi l la, 1922, Le Corbusier, desenho de fachada, regis tado por Leonardo Benevolo,  
em Projectar  a cidade Moderna, ed. Edições 70, Lisboa 1987, p.107.  
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Plaslaan (1937-38) de W. Van Tijen e H. A. Maaskant; nos siedlungen 

alemães da República de Weimar; na União Soviética, com as propostas 

do grupo OSA, de Moisei Ginzburg, para o comité de construção da 

R.S.F.S.R. (STROIKOM) (Fig.  85), e em particular com o edifício 

NARKOMFIM (1928-29), de M. Ginzburg e I. Milinis, em Moscovo (Fig.  

87 e Fig.  86). 

 

 

 

 

Fig.  86: Edifício NARKOMFIN, Moscovo, 1928-29, M. Ginzburg e I.  Mi l inis,  plantas dos alojamentos, 
registadas por  Leonardo Benevolo, em Projectar a cidade Moderna, ed. Edições 70, Lisboa 1987, 
p.116. Redução da espessura (da profundidade) dos edif ícios de alojamento. Construção de u nidades 
laminares, nas quais a casa se organiza exclusivamente em duas frentes de fachada - para venti lação 
e i luminação/exposição solar - com as quais contactam todos os compartimentos habi táveis da casa,  
sem recurso a pátios interiores ou saguões.  

 

 

 

Fig.  85: Casa colectiva, com células pequenas e serviços comuns, M. Ginzburg, perspectiva e 
plantas, regis tada por Leonardo Benevolo, em Projectar a cidade Moderna, ed. Edições 70, Lisboa 
1987, p.114.  
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Fig.  87: Edifício NARKOMFIN, Moscovo, 1928-29, M. Ginzburg e I . Mi l inis , perspectiva, registada por Leonardo Benevolo, em Projectar a cidade Moderna, ed. Edições 70, Lisboa 1987, p.116. Redução da espessura (da 
profundidade) dos edifícios de alojamento. Construção de unidades laminares, nas quais a casa se organiza e xclusivamente em duas frentes de fachada -  para venti lação e i luminação/exposição solar - com as quais 
contactam todos os compartimentos habitáveis da casa, sem recurso a pátios interiores ou saguões.  
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Em termos individuais, Le Corbusier contribuirá também 

significativamente nesta linha de investigação do alojamento colectivo: 

com as suas propostas de macro edifícios de geometria linear (quebrada 

nuns casos, curva em outros, em todos designados “ redents”) para o 

Plan Voisin (1925), para o Brasil (1929), para a Argélia (1931), para a 

Ville Radieuse (1935). O Imeuble Clarté (1930-32) (Fig.  88), em 

Genebra, e mais tarde, em outra escala, as unidades de habitação, 

constituem contribuições com um valor icónico na apologia do edifício 

residencial laminar. 

Esta tipologia de alojamento colectivo terá particular expressão no 

trabalho dos arquitectos alemães da República de Weimar  - no período 

entre guerras, de 1919 a 1933 - nas propostas de alojamento para os 

siedlungen alemães. Os edifícios residenciais laminares adquirem 

particular protagonismo nos últimos anos deste período, com o 

Racionalismo Alemão. Ernst May, Mies van der Rohe, Walter Gropius, 

entre outros, desenvolvem propostas de alojamento, para vários bairros 

em diversas cidades alemãs
182

, que têm em comum uma tipologia de 

edifício laminar de reduzida espessura, com casas pouco profundas, 

organizadas entre duas frentes de fachada, e cuja maioria dos 

compartimentos interiores se encontra exposta directamente ao exterior, 

através das fachadas. 

Como já vimos no capítulo 4.4, a arquitectura doméstica proposta nos 

siedlungen alemães é profundamente influenciada pela abordagem 

higienista e taylorista ao problema da organização da casa. Por um lado, 

o existenzminimum determina alojamentos cuja reduzida dimensão se  

                                                           
182 Entre outros, os bairros da Neue Frankfur t  (Ernst May, 1925-30) , o Weissenhof em Stutgard (Mies Van 

der Rohe, 1926-27); o Dammerstock em Karlsruhe (Wal ter Gropius , 1928), o Siemensstadt em Berl in (Walter  

Gropius,  Hans Scharoun, 1930).  

 

Fig.  88: Immeuble Clarté, Genebra,1930-32, Le Corbusier, planta de um piso, registado por W. 
Boesiger e H. Girsberger , em Le Corbusier 1910-65, ed. Gustavo Gil i , 6ª ed., Barcelona, 1998, p.  62. 
Redução da espessura (da profundidade) dos edif ícios de alojamento. Construção de unidades 
laminares, nas quais a casa se organiza exclusivamente em duas frentes de fachada - para venti lação 
e i luminação/exposição solar - com as quais contactam todos os compartimentos habi táveis da casa,  
sem recurso a pátios interiores ou saguões.  
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organiza entre duas frentes de fachada, pouco distanciadas entre si, 

tornando absolutamente dispensável o recurso a qualquer meio de 

ventilação ou iluminação natural , complementar aos oferecidos pela 

presença, imediata, das fachadas exteriores. Por outro lado, os 

princípios higiénicos elementares, da exposição solar directa e da franca 

ventilação natural, reclamam o contacto directo dos compartimentos 

interiores da casa com o exterior envolvente, através das fachadas 

exteriores, e esta ideia de relação interior-exterior é também, 

aparentemente, antitética do saguão. 

Na realidade, o próprio exterior a que refere a casa moderna é também 

um exterior amplo e exposto, natural, por oposição ao meio urbano da 

cidade do séc. XIX. E tem um entendimento fortemente condicionado 

pelas propostas das cidades-jardim de Ebenezer Howard e de Raymond 

Unwin. 

Também os franceses Auguste Perret e Le Corbusier nos falam, nas 

citações que deles registamos neste trabalho, do afastamento da 

residência dos núcleos urbanos antigos e das unidades produtivas, da 

implantação do alojamento em espaços verdes, da orientação da casa 

para um exterior verde, em Boulevards arborizados ou ajardinados 

(Perret) ou relvados, campos de jogos e extensas plantações (Le 

Corbusier). 

Encontramos aqui a antítese da cidade do saguão: em lugar da 

densidade urbana extensiva e multifuncional, encontramos zonamentos 

residenciais com a concentração dos alojamentos em unidades-torre ou 

em unidades laminares, envoltas em espaços verdes não edificados. 

Esta forma de pensar a cidade e o alojamento será mais tarde discutida 

no 4º CIAM, em 1933, na viagem entre Marselha e Atenas, resultando 

deste a Carta de Atenas, que Le Corbusier virá a publicar em 1943. 

Assim a proscrição do saguão, dizendo respeito sobretudo ao problema 

do alojamento, estrito, radica em alguma medida também em razões de 

forma urbana, de ordem urbanística. Fazendo a apologia dos novos 

edifícios residenciais laminares para os siedlungen alemães, Ernst May 

sintetiza na revista Neue Frankfurt, de modo particularmente eloquente, 

a evolução da forma urbana que culmina nas suas propostas (Fig.  91). 

Na Ville Radieuse, Le Corbusier apresenta-nos uma visão ainda mais 

radical (Fig.  92). 

 

 

Fig.  89: Edifício laminar para o Weissenhof de Es tugarda, Mies Van Der Rohe, 1926-27, registado por  
Leonardo Benevolo,  em Projectar a cidade Moderna, ed. Edições 70, Lisboa 1987, p.83.  
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Fig.  90: Siedlung Dammerstock, Karlsruhe, Walter  Gropius, 1928, e Siedlung Siemensstadt,  Berl in,  Walter Gropius,  1930, registados por  Leonardo Benevolo, em Projectar a  cidade Moderna, ed. Edições 70, Lisboa 1987, 
p.85.  
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Fig.  91: Esquema de i lustração da evolução do quar teirão urbano, apresentado por  Ernst May na revista por  si  coordenada "Das Neue Fr ankfurt", 2-3 Fevereiro-Março, 1930.  
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Fig.  92: VR8, um dos 20 paineis teóricos da Vi l le Radieuse, 1930 -35, Le Corbusier,  regis tado por W. Boesiger e H. Girsberger , em Le Corbusier  1910 -65, ed. Gustavo Gil i , 6ª ed., Barcelona, 1998, p.  332.  
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As representações destes autores mostram-nos em que medida o 

projecto do alojamento moderno, mas também da cidade moderna, têm 

uma dinâmica conceptual antitética do saguão, e da cidade em que este 

teve expressão. 

 

 

5.2 UM PARADOXO 

 

Chegados a este ponto, e em conclusão do nosso esforço na tentativa de 

definir o que é um saguão, como evoluiu ao longo da história da 

arquitectura doméstica, e como veio a ser proscrito, impõe-se-nos uma 

leitura que é paradoxal, e que, por esse mot ivo, abre um outro olhar 

sobre a presença do saguão no interior da casa urbana. 

Como vimos, no final do século XIX o saguão era simultaneamente um 

protagonista ainda importante na casa burguesa e já um elemento 

proscrito no alojamento operário. Inicia-se neste período um processo de 

desaparecimento, que tem expressão imediata na erradicação das 

courettes nos edifícios menos espessos, mais modestos. A proibição dos 

pátios fechados e das courettes torna-se um princípio basilar nas 

preocupações dos teóricos das Habitation à Bon Marché . Mas tem ainda 

poucos reflexos nos prédios de rendimento. Foram as casas mais 

modestas, para as classes operárias, aquelas que mais rapidamente 

incorporaram estas mudanças. O seu menor número de compartimentos 

interiores, a sua distribuição interna mais elementar, em edifícios m enos 

profundos, assume uma configuração de menor espessura, em que a 

maioria dos compartimentos tem contacto directo com o exterior, 

dispensando o uso de qualquer courette considerada insalubre. 

A casa burguesa parisiense, aos olhos dos higienistas, oferece maior 

resistência à mudança, vinculada ainda à noblesse oblige, ditada pelos  

 

códigos de representação social que tinham até então expressão numa 

distribuição espacial complexa. As práticas das elites sociais são 

profundamente criticadas no final do séc. XIX por aqueles que se 

ocupam de soluções para a sociedade industrial emergente. Apesar da 

sua inegável qualidade material e espacial, a casa burguesa é então 

conotada com práticas anacrónicas, de Ancien Regime. A existência de 

compartimentos interiores, agrupados em torno de courettes, de puit’s 

d’aèration, de saguões, é motivo de fortes críticas higienistas à 

salubridade e à racionalidade da casa burguesa.  

Do ponto de vista da participação do saguão na organização da casa 

urbana, encontramos aqui um paradoxo que nos parece ter importância  

 

Fig.  93: ver Fig.  67, p.  102. 
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Fig.  95: ver Fig.  63, p.92. 

 

 

Fig.  94: ver Fig.  72, p.  105. 
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fundamental: conotado com condições deficitárias de salubridade e de 

menor qualidade do espaço doméstico, o saguão é proscrito no 

alojamento de baixo standard de promoção programada (Fig.  93 e Fig.  

94), mas continuará a ser utilizado no alojamento das elites sociais, cujo 

espaço doméstico é, do ponto de vista de um olhar actual, 

inegavelmente de superior qualidade (Fig.  95). 

Este paradoxo coloca-nos perante uma leitura que, provavelmente, só é 

possível fazer à distância, com um olhar já livre da obsessão higienista e 

da crença positivista na sujeição da casa à aplicação mecânica de 

princípios apurados segundo o método científico. 

Na casa operária o saguão foi proscrito pelos higienistas em nome da 

salubridade no alojamento, da ventilação natural e da exposição solar 

directa, com os argumentos que registámos anteriormente. Esta casa 

passou a organizar-se em duas frentes de fachada, opostas e pouco 

distanciadas entre si: uma frente orientada para a rua, e um tardoz 

orientado para o interior de quarteirão, ou, então, em edifícios laminares 

com duas frentes opostas pouco distantes (e também pouco 

diferenciadas). Por outro lado, como vimos nos capítulos 4.3 e 4.4, o 

programa de elementaridade espacial e funcional, e de recurso a 

mínimos dimensionais optimizados, motiva a redução do número de 

compartimentos e das respectivas dimensões, reduzindo a dimensão 

total e a profundidade da casa, e concorre assim para a eliminação dos 

factores que poderiam induzir compartimentos interiores e a respectiva 

ventilação e iluminação através de saguões. 

Deixando de ser necessária a presença do saguão no interior da casa, 

omitido no discurso dos que a ele recorreram para distribuir a casa, 

criticado pelos higienistas do séc. XIX e XX e ainda pelos arquitectos 

modernos, o saguão desaparecerá do vocabulário da arquitectura 

doméstica. 

 

 

 

 

 

 

Fig.  96: ver Fig.  64, p.93. 
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Fig.  97:  ampliações parciais das Fig.  63 e Fig.  64, enfâse da participação da courette na organização do interior  da casa em seu redor , e da particular elaboração espacial  da interioridade da casa, po ssibi l i tada pela 
presença da courette,  e já inexis tente na abordagem ao interior doméstico do alojamento moderno.  
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5.3 PERSISTÊNCIAS DO SAGUÃO 

 

Existem sinais importantes que colocam a hipótese de não serem as 

circunstâncias abordadas até aqui, por si só, suficientes para explicar a 

proscrição do saguão. 

No final do séc. XIX, a promoção de alojamento operário que 

desenvolveu o tipo de agrupamento de 4 fogos por piso confrontou-se 

com o problema da orientação única da casa, apenas com uma fachada 

e assim sujeita a uma exposição solar única, sem ventilação cruzada, 

transversal (Fig.  98) [ver também Fig.  67, p.102]. Estas limitações 

aparecem também no tipo de agrupamento de dois fogos por piso, 

quando os dois fogos se distribuem em frente-tardoz, em lugar de em 

esquerdo-direito. 

A inserção de poços de iluminação e ventilação (cruzada, transversal), 

em posição nuclear, aos quais se associa o sistema de circulação 

vertical (do edifício), o sistema de distribuição horizontal (em cada piso), 

e ainda o agrupamento dos compartimentos infra-estruturais, de serviço 

(para cada casa), constitui uma solução para o problema da orientação 

única das casas pequenas agrupadas em torno de uma coluna de 

acessos e infra-estruturação única. Esta solução foi adoptada em Paris  

(Fig.  68 a Fig.  70, p. 103 a 104), quando já se procurava abandonar o 

recurso das courettes, e tem um particular protagonismo na evolução do 

Dumbbell nova-iorquino, no qual adquire, como vimos no capítulo 3.5, 

particular sistematização (Fig.  100) [ver também Fig.  40, p.61]. 

Curiosamente, mais tarde, já num período de pleno vigor do projecto do 

alojamento moderno, encontraremos soluções similares em Barcelona, 

mas, no seu caso particular, com uma génese de sentido inverso: 

 

 

 

Fig.  98: ver Fig.  66, p.101 
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Fig.  99: ver Fig.  69 e Fig.  70, p.103 e 104, Paris, início do séc. XX, soluções com protagonismo nuclear de coluna de cir culação vertical, acessos e courettes . (à esquerda) Casas agrupadas em 4 fogos por piso,  
distr ibuidos em “esquerdo -direito” e “frente- tardoz”. (à direi ta) Casas agrupadas em dois  fogos por piso, dis tr ibuidos em “frente - tardoz”.  
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Fig.  101: Redução da dimensão do alojamento e conversão da tipologia inicial  da casa do Ensanche, 
de um grande e profundo fogo por piso, distr ibuído entre uma frente e um tardoz (interio r de manzana  
de Ildefonso Cerdá) para dois fogos menores por  piso, com uma frente exterior  única, distr ibuídos em 
“esquerdo-direi to” e “f rente - tardoz”. Carrer Balmes, Barcelona, 1956, Lluís  Nadal , regis tado em 
Radiografies 06, Lluís Nadal i  Ol ler , habitatg e col.lectiu 1959-2006, ed. Catedra Projectes V-VI mati  
2006-2007, ETSAB, UPC, Barcelona, p.  60.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  100: ver Fig.   41, p.62. 
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Fig.  102: Redução da dimensão do alojamento e conversão da tipologia inicial  da casa do Ensanche, de  2 grandes e profundos fogos por piso, distr ibuídos em “esquerdo -direi to”, para 4 fogos menores, com uma frente 
exterior única, distr ibuídos em “esquerdo -direito” e “frente - tardoz”. (à esquerda) Casa Calvet, Carrer Casp, 48, Barcelona, 1898 -1899, Antoni Gaudí Cornet, registada por Raquel Lacuesta e Antoni Gonzàlez, no Guia de 
Arquitectura Modernista en Cataluña, ed. Gustavo Gil i , 2ª ed., Barcelona, 1995, p.27. (ao centro) Carrer Rossel ló, 36, Barcel ona, 1930, Josep Lluís Ser t, registado por Manuel Gausa, em  Barcelona: Guía de Arquitectura 
Moderna 1860-2002, ed. ACTAR, Barcelona, p.H8. (à direi ta) Carrer Lepanto, Barcelona, 1968, Lluís Nadal, registado em Radiografies 06, Llu ís Nadal i  Ol ler, habi tatge col.lectiu 1959 -2006, ed. Catedra Projectes V-VI mati  
2006-2007, ETSAB, UPC, Barcelona, p.  72.  
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Fig.  103: (à esquerda) , 4 fogos por piso: Carrer de Rossel ló, 152, Barcelona, 1964 -66, arq. Josep Emil i  Donato. Regis tado por Xavier Monteys em Domèstica - "Distr ibució és un terme massa estret !" in Quadern's  
d'Arquitectura i  Urbanisme, nº 250, p. 65, ed. COAC, Barcelona,  2006; (à direi ta) 3 fogos por piso: Carrer del Comte Borrel l , 87 -89, Barcelona, 1963-66, arq. Oriol  Bohigas, Josep Martorel l , David Mackay. Registado por  
Manuel Gausa, em Barcelona: Guía de Arquitectura Moderna 1860 -2002, ed. ACTAR, Barcelona, p.M9.  
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a menor dimensão da casa moderna impõe, na ocupação do 

parcelamento do Ensanche - que era inicialmente ocupado por edifícios 

profundos, com uma ou duas grandes e profundas casas por piso, em 

esquerdo-direito, servidas por vários saguões - a conversão da casa 

inicial do Ensanche num sistema de dois ou quatro fogos por piso, 

mantendo em posição nuclear a coluna de circulações verticais (escadas 

e ascensores), a infra-estruturação, e os patios de luces, que ventilam e 

iluminam o interior nuclear deste sistema, viabilizando-o (Fig.  101 a Fig.  

103). 

É particularmente curioso observar como a redução da dimensão da 

casa se expressa numa subdivisão da casa inicial do Ensanche, e como, 

nessa subdivisão, o patio de luces nuclear expressa um protagonismo 

sistematizador e infra-estruturante, que havíamos já observado no 

Dumbbell nova-iorquino. 

Embora este sistema tenha na generalidade sucumbido ao projecto do 

alojamento moderno, persiste ainda em Barcelona no trabalho de 

arquitectos fortemente influenciados pelo movimento internacional da 

arquitectura moderna, e mesmo em edifícios em banda, já sem 

compromisso incontornável com o sistema de parcelamento e ocupação 

do Ensanche (Fig.  104 a Fig.  108), para além, portanto, das 

circunstâncias condicionadoras de um tecido urbano e edificado pré-

existente. E é aqui, parece-nos, que se revela uma utilização deliberada 

do saguão, enquanto personagem protagonista na distribuição da casa, 

da definição de uma ideia (positiva) de arquitectura.  

 

 

 

Fig.  104: Edi fício Mitre,  Ronda General Mi tre, 1-13 Barcelona, 1959-1964, 
Francisco Juan Barba Corsini , regi stado por Xavier Monteys e Pere  Fuer tes,  em 
Mitre, F.J .Barba Corsini , ed. Col- legi d'Arquitectes de Catalunya, Barcelona, p.11  
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Fig.  105: em cima, Edi fício Mitre, Ronda General Mitre, 1 -13 Barcelona, 1959-1964, arq. Francisco Juan Barba Corsini . Regi s tado por Xavier Monteys e Pere  Fuertes, em Mitre, F.J.Barba Corsini , ed. Col - legi d'Arquitectes 
de Catalunya, Barcelona, p.11.;  em baixo, Edi fí cio Meridiana, Barcelona, 1959 -1965, arq. Oriol  Bohigas, Josep Martorel l , David Mackay. Registado em Contemporary Spanish Architecture, An Ecletic Panorama, ed. Rizzol i ,  
Nova- Iorque, 1986, p.  67.  
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Fig.  106: em cima, Carrer del Consel l  de Cent, 162-180, Barcelona, 1960-66, arq. Antoni Bonet i  Castel lana, Josep Puig i  Torné. Registado por Manuel Gausa, em Barcelona: Guía de Arquitectura Moderna 1860 -2002, ed. 
ACTAR, Barcelona, p.M10.; em baixo, Grupo Residencial Pi i  Mol ist, Carrer del Doctor Pi i  Mol ist,  39 -63, Barcelona, 1978-81, arq. Jordi Garcés, Enric Sòria. Registado por Manuel Gausa, em Barcelona: Guía de Arquitectura  
Moderna 1860-2002, ed. ACTAR, Barcelona, p.N24.   
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Para além de ter desenvolvido diversas propostas do tipo que acabámos 

de referir, o arquitecto catalão Lluis Nadal i Oller
183

 afirma-se como 

defensor da utilização do cel obert
184

, mesmo em casas pouco profundas, 

sem compartimentos interiores (Fig.  108 a Fig.  109). Lluís Nadal 

reconhece que o cel obert é fundamental para assegurar a ventilação 

cruzada no caso do agrupamento de 4 fogos por piso, mas defende 

igualmente a inserção do cel obert em casas pouco profundas, para 

promover a ventilação cruzada no interior da casa, particularmente j unto 

da cozinha, e ainda para definir um núcleo de tratamento de roupa, que 

entende dever separar-se da cozinha (ainda que possa ter vizinhança 

imediata)
185

. Esta persistência do cel obert, conjugada com a 

investigação do núcleo de instalações sanitárias como um nódulo 

nuclear na casa, com circulação “dobrada” (dupl icada) em seu redor, 

confere à presença do cel obert uma importância fundamental na 

estruturação de todo o interior da casa, que se expressa particularmente 

no seu potencial matriciador (da posição, da geometria e da dimensão) 

dos compartimentos em seu redor  

                                                           
183 Lluís Nadal i  Ol ler (Caçà de la Selva, Girona, 1929), é arquitecto, vive e trabalha em Barcel ona. O seu 

trabalho e o seu pensamento encontram-se registados em Radiografies nº 06, Lluis Nadal Ol ler , habitatge 

col.lectiu 1959-2006, ed. Càtedra de Projectes V-VI, Curs 2006-2007, ETSAB, UPC, Barcelona. No contexto 

do trabalho que vos apresentamos, a obra e o pensame nto de Lluis  Nadal têm relevância fundamental.  Em 

2 de Dezembro de 2008 contactámo-lo em Barcelona, recebeu-nos nessa mesma tarde e ainda na manhã 

seguinte, para uma conversa sobre a sua convição na uti l ização do cel  ober t  na arqui tectura doméstica.  

184 “Cel ober t ” (a céu aber to) é um equivalente catalão do castelhano “ patio de luces ”, por sua vez 

equivalente, como já vimos, do português “saguão”. Constatámos em Barcelona que, hoje, mui tos dos cel  

ober t  são afinal fechados no seu topo superior , com um lanternim que permi te a passag em de luz mas inibe 

signi ficativamente a venti lação natural.  

185 Em Barcelona o cel obert  é geralmente uti l izado para estender roupa no seu interior, activ idade proibida 

nas fachadas exteriores. Esta uti l ização encontra -se insti tuída, com consideráveis preju ízos para a 

qual idade espacial do cel ober t  e, consequentemente, para a sua capacidade de par ticipar positivamente no 

interior doméstico.  Lluis Nadal admitiu -nos que este não lhe parece “um problema bem resolvido”.   

 

 

 

 

 

Fig.  107: (à esquerda) Planta d'habitag es, 1970-80, arq. Lluís Nadal . Registado por Xavier Monteys 
em Domèstica -  "El que hem menjat" in Quadern's d'Arquitectura i  Urbanisme, nº 249, p. 45, ed. 
COAC, Barcelona, 2006; (à direi ta) Grupo Residencial Rio de Janeiro, Av. Rio de Janeiro, nº 88 -92, 
Barcelona, 1979-81, arq. Lluís Nadal. Registado por Manuel Gausa, em Barcelona: Guía de 
Arquitectura Moderna 1860-2002, ed. ACTAR, Barcelona, p.N25.  
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Fig.  108: (em cima) Carrer Bernat Metge, Sud-Oest del Besós, Barcelona, 2000, Lluís Nadal, planta de conjunto, regis tado em Radiografies 06, Lluís Nadal i  Ol ler, habitatge col.lectiu 1959 -2006, ed. Catedra Projectes V-VI 
mati  2006-2007, ETSAB, UPC, Barcelona, p. 113.; (em baixo) Concurso Departament de Política Terri torial  i  O bres Públ iques, Proposta 1, 2002, Lluís Nadal, planta de conjunto, registado em Radiografies 06, Lluís Nadal i  
Ol ler,  habitatge col .lectiu 1959-2006, ed. Catedra Projectes V-VI mati  2006-2007, ETSAB, UPC, p. 114  
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Em Portugal, na marina da cidade de Lagos, Gonçalo Byrne propôs 

saguões em habitações igualmente pouco profundas (Fig.  110 e Fig.  

111). Neste caso, os saguões parecem ter uma presença menos 

significativa (menos sistematizada e menos sistematizadora) no interior 

das casas propostas. Mas a utilização dos saguões na Marina de Lagos 

revela aspectos de importância fundamental na eficácia dos mesmos. Do 

ponto de vista da ventilação natural, estes saguões são abertos na base 

e no topo, e não colocam qualquer obstáculo à livre circulação do ar  

(Fig.  111 e Fig.  113). Do ponto de vista da iluminação natural, estes 

saguões têm uma profundidade com proporção de 2 para 1  (Fig.  112), 

possibilitando a penetração da luminosidade ambiente, directa ou 

reflectida, até à sua base, e disponibilizam luz difusa de intensidade 

considerável no interior dos compartimentos em seu redor, com os quais 

comunicam através de aberturas francas. Finalmente, do ponto de vista 

da assunção da sua espacialidade como protagonistas no interior da 

casa, estes saguões têm uma imagem interior unitária e cuidada (Fig.  

114, p. 156): quando existem, os estendais encontram-se escamoteados 

por persianas fixas, que escondem a roupa estendida e constroem uma 

fachada interior texturada; em outro caso, uma cor magenta forte 

caracteriza um dos saguões, utilizado como espaço de entrada, 

convertendo-o num poço colorido de singularidade dramática no interior 

daquela construção. 

Os exemplos de Paris, Nova Iorque e Barcelona, e mesmo o caso 

isolado da marina de Lagos, constituem sinais de que a utilização do 

saguão ultrapassa por vezes a dimensão utilitária e infra-estrutural do 

poço de ventilação e iluminação, para se converter em uma aposta 

arquitectónica de protagonismo fundamental no interior da casa. 
 

 

Fig.  109: Palamós (projecto) , 1993, Lluís Nadal , regis ta do em Radiografies 06, Lluís Nadal i  Ol ler,  
habi tatge col.lectiu 1959-2006, ed. Catedra Projectes V-VI mati  2006-2007, ETSAB, UPC, Barcelona, 
p.  96. (desenho anotado por Lluis  Nadal )  
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Fig.  110: Blocos de Habitação, Marina de Lagos, 1996 -99, Gonçalo Byrne, planta de conjunto,  piso tipo, desenhos disponibi l izados por  Telmo Cruz e editados por Nuno Arenga.  

 



 154 

 

       

 

Fig.  111: Blocos de Habitação, Marina de Lagos, 1996 -99, Gonçalo Byrne, planta de conjunto, piso tipo, desenhos disponibi l izados por Telmo Cruz e edi tados por Nuno Arenga. (à esquerda) o saguão tem uma cor magenta 
for te e, para além de servir as casas, é também um lugar  de acesso ao interior do edi fício (quase um pátio) ; (à direi ta) o sa guão é caracterizado por uma textura de persianas que esconde um anexo de tratamento de roupa, 
fornece também venti lação cruzada na  sala, a sua base está integrada num percurso exterior  públ ico. Ambos os saguões são aber tos e transi táveis  na sua base, e amb os são abertos no seu topo.  
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Fig.  112: Blocos de Habitação, Marina de Lagos, 1996 -99, Gonçalo Byrne, esquema de venti lação ver tical  e t ransversal, através do saguão, cor te tipo (Nuno Arenga)  
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Fig.  114: Blocos de Habitação, Marina de Lagos, 1996 -99, Gonçalo Byrne, definição de uma imagem 
interior unitária, fotografias de Nuno Arenga.  

 

 

 

Fig.  113: Blocos de Habitação, Marina de Lagos, 1996 -99, Gonçalo Byrne, aber tura da base dos 
saguões, fotografias de Nuno Are nga.  
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Em alguns casos, particularmente no de Lagos, o saguão configura-se 

de tal forma que se coloca a salvo dos argumentos higienistas que 

geralmente o proscrevem. 

Em nosso entender, os exemplos que acabámos de referir suportam uma 

tese para nós fundamental no universo do pensamento arquitectónico : o 

desaparecimento do saguão na casa urbana deve-se sobretudo a um 

deficit de intencionalidade arquitectónica. Quando o saguão é omitido no 

discurso dos arquitectos, mesmo dos que dele se servem para organizar 

a casa, ou quando não se revela absolutamente necessário o seu 

recurso, o saguão sucumbe à obsessão higienista da salubridade, da 

ventilação natural e da exposição solar directa. Quando é objecto de 

intencionalidade arquitectónica, o saguão configura-se como 

protagonista fundamental no interior da casa, resolve os problemas que 

lhe apontam as críticas higienistas, e estabelece uma qualificação 

efectiva, quer ambiental, quer espacial, do interior doméstico. A 

revogação da proscrição do saguão, para nós equívoca, constitui a tese 

fundamental do trabalho que aqui apresentamos. 

O Ensanche de Barcelona, particularmente no movimento do 

modernismo catalão, no qual se incluem especialmente a Casa Calvet, a 

Casa Batllò e Casa Milá (La Pedrera) de Antoni Gaudi, mostra-nos 

exemplos eloquentes da assunção do patio de luces, particularmente do 

central (que serve o núcleo de acessos e circulações verticais), como 

espaço pleno de intencionalidade arquitectónica, quer do ponto de vista 

do protagonismo no interior da casa, quer do ponto de vista dos seus 

atributos formais e materiais específicos, determinantes na sua imagem 

como espaço comum, de acesso e distribuição, no edifício residencial do 

Ensanche (Fig.  115 e Fig.  116). É curioso observar que, 

invariavelmente, estas mesmas casas têm patios de luces secundários, 

de menor estatuto, centrais ou laterais, que não parecem animados 

 

de intencionalidade arquitectónica própria, destituídos de investimento 

formal e material, parecendo resumir-se ao papel acessório de conduta 

de ventilação, iluminação e infra-estruturação do edifício
186

. 

                                                           
186 Em Lisboa veri ficaremos uma especial ização de sentido diverso: raramente os saguões têm investimento 

arqui tectónico; os centrais , mais pequenos, especial izam -se no agrupamento das circulaçõs ver ticais e 

distr ibuições horizontais, dos espaços de serviço, instalações sanitárias, dependências da c ozinha, arrumos 

e quar tos de empregados domésticos; os laterais, maiores, especial izam -se no agrupamento de quar tos 

interiores e de dependências interiores secundárias de quartos exteriores com maior estatuto (estes últimos 

já com contacto directo com as f achadas exteriores).  Na real idade, esta diferenciação e especial ização dos 

diversos saguões encontra-se também relacionada com a distinção de diversas categorias de cour , courette  

(para cozinhas e courettes mais epquenas para serviços que vimos em Lisboa e  em Paris.  

 

Fig.  115: Patio de luces na Casa Bat l lò, Paseo de Gràcia, 43, Barcelona, 1904 -1906, arq.  Antoni  
Gaudi Cornet. (ver observações na figura e página seguintes)  
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Discutindo esta dualidade Xavier Monteys avança uma ideia curiosa: “os 

patios de luces [principalmente os secundários]  assumem o serviço sujo 

da casa para que o patio central [ainda um patio de luces]  possa brilhar 

como ta l”. Tínhamos já encontrado esta dualidade em Sérlio (Fig.  117). 

 

 

 

Fig.  116: Patio de luces na Casa Bat l lò, Paseo de Gràcia, 43, Barcelona, 1904 -1906, arq.  Antoni  
Gaudi Cornet. (fotografia com copyrights: geert fotog rafeert .nl , em www.fl ickr.com) Gaudi assume o cel  
ober t  como um espaço mágico, de singularidade notável , expressa nos seus atr ibutos formais, na sua 
luz e na sua cor . Para além do investimento formal com que define as aberturas e os balcões para o 
interior deste espaço, Gaudi  atr ibui  às super fícies interiores uma cor  saturada de azul marinho que se 
matiza em branco à medida que se aprofunda e se aproxima da base, aumentando assim a 
luminosidade (cromática) da parede nos pisos inferiores, onde a luz seria, d e outro modo, menos 
intensa. Esta coloração é material izada em azulejo vi tr i f icado, com bri lho e reflexo capazes de 
transfigurar a presença física e imediata da parede, porque se vêem espaços reflectidos para além da 
sua superfície física, convertendo o cel obert  num poço caleidoscópico, em que o seu espaço real se 
multipl ica em espaços virtuais, reflectidos no vidrado do azulejo. Num sentido inverso, em aparente 
contradição, Gaudi dispõe ainda, de forma padrozinada, peças cerâmicas que conferem textura,  
rugosidade, e concretude material  às paredes do cel ober t  (ver figura na página anterior). No universo 
de todas as refrências para que o nosso trabalho remete, a casa Batl lò será, provavelmente, o objecto 
arqui tectónico que melhor personifica a assunção do s aguão como poço mágico nuclear no interior da 
casa urbana.  

 

 

Fig.  117 : Sebastiano Serl io, Propositione terza, de' si t i  fuori  di  squadro, I Sette Libri  Del l ‟Architet tura,  
Venezia, 1584, (ver  Fig.  36, p.54)  
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Fig.  118: (à esquerda) Casa Berenguer, Carrer Diputació, 246, Barcelona,  1907-1908, arq. Bonaventura Bassegoda Amigó, planta de piso, registada por Raquel Lacuesta e Antoni Gonzàlez, no Guia de Arquitectura  
Modernis ta en Cataluña, ed. Gustavo Gil i , 2ª ed., Barcelona, 1995, p.53: os dois patios de luces centrais têm um estatuto  superior , par ticularmente aquele que serve o acesso e as escadas do edi fício; pelo contrario, os  
patios de luces laterais têm um estatuto secundário e não são objecto de qualquer investimento formal nas suas fachadas inter iores, tornando-se frequentemente poços ou condutas infra-estruturais,  onde se instalam todo o 
tipo de redes e equipamentos ao serviço do edi fício e das suas casas; (ao centro) patio de luces central , de acesso (à direi t a) patio de luces lateral em edifíco residencial na Rambla de Catalun ya ( fotografias de Nuno 
Arenga).  
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Neste sentido, encontramos em Barcelona uma especialização dos 

patios de luces: o central, de maior estatuto, com investimento 

arquitectónico, agrupa o acesso, as circulações verticais e a distribuição 

do edifício residencial, servindo ainda alguns compartimentos da casa. 

Este é um espaço vestibular, que aparece ainda designado como 

“zaguán” em alguns desenhos de propostas de alojamento para a 

primeira idade do Ensanche (ver capítulo 3.1). 

Por sua vez, os patios de luces laterais, mais pobres, sem investimento 

arquitectónico, assumem-se essencialmente como poços infra-

estruturais, de ventilação e iluminação. Esta condição acessória 

mantém-se como prática generalizada entre os arquitectos posteriores : 

Sert, Josep Antoni Coderch, Francesc Mitjans, Juan Barba Corsini, 

Moragas i Galissá, Oriol Bohigas, entre outros. É curioso observar que 

os arquitectos catalães, ainda que alinhados de alguma maneira com o 

movimento internacional da arquitectura moderna, persistem na 

utilização do pátio de luces, em todo o caso genericamente 

instrumentalizado como poço de ventilação, iluminação e infra-

estruturação, no qual se institui ainda a localização dos estendais de 

roupa (Fig.  119), banidos das fachadas exteriores
187

 pelas ordenanzas 

da edificação. 

Esta persistência do patio de luces em Barcelona tem uma vitalidade 

própria das culturas periféricas, simultaneamente marginais e 

comprometidas com o movimento moderno internacional, contaminadas 

por circunstâncias socioculturais e geográficas específicas, às quais não 

será alheia a longa história do pátio na arquitectura doméstica das 

culturas da orla do mediterrâneo. 

 

                                                           
187 Embora em Lisboa exis tam hoje proibições similares, esta prática não tem em Portugal equ ivalente 

signi ficativo.  
 

 

 

Fig.  119: Av. Meridiana, 312-318, Barcelona, 1960-64, arq. Oriol  Bohigas, Josep Martorel l , David  

Mackay. Interior do patio de luces uti l izado como estendal  de roupa ( fotografia de Nuno Arenga)  
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Assim, verificamos em Barcelona uma instrumentalização do patio de 

luces como conduta infra-estrutural, que disponibiliza ventilação e 

iluminação complementares às obtidas através das fachadas exteriores , 

na qual se seca também a roupa da casa, aí estendida. Mas estes pátios 

de luces são frequentemente cobertos, e os seus pisos térreos 

encerrados, sem comunicação com o exterior. A constituição do pátio de 

luces como um prisma espacial encerrado nos seus topos inferior e 

superior inibe a eficácia ventiladora destes espaços, legitimando uma 

das principais críticas de insalubridade que lhes dirige o higienismo. Em 

Lagos, Gonçalo Byrne protagoniza uma experiência, singular na 

produção arquitectónica portuguesa: os saguões são verdadeiros cel 

obert e têm a sua base aberta sobre espaços públicos, amplamente 

ventilados (ver Fig.  112, p.155), a salvo de apropriações inadequadas e 

insalubres, e cuja limpeza e manutenção se inscreve na rotina própria da 

limpeza e manutenção dos espaços comuns dos edifícios , próximos já do 

domínio público. 

Para além destas experiências que acabámos de referir, podemos ainda 

registar um outro tipo de persistência do saguão, que se prende , 

sobretudo, com as manifestações mais tardias da casa burguesa de 

inspiração francesa. Devemos aqui referir que, nas primeiras décadas do 

séc. XX, a casa de vecinos do Modernismo Catalão, no Ensanche, assim 

como os prédios de rendimento de Lisboa, nas Avenidas Novas, do 

Plano de Ressano Garcia, decorrem ainda em grande medida, na 

arquitectura doméstica que propõem, da arquitectura da casa burguesa, 

de tradição francesa (Fig.  120). Enquanto em Barcelona assistimos à 

sucessão desta forma de pensar a casa pelo alojamento moderno mas, 

como acabámos de ver, utiliza até hoje o patio de luces, em Lisboa 

verificamos que o saguão desaparece efectivamente das propostas dos 

arquitectos portugueses a partir da década de 1940, tendo até então sido 

utilizado em prédios de rendimento, na ausência da assunção dos novos 

valores do modernismo internacional. O recurso ao saguão para 

distribuir casas profundas persiste em Lisboa até aos anos 40 sem que 

essa persistência constitua uma aposta arquitectónica. Em todo o caso, 

a presença do saguão no interior dos prédios de rendimento lisboetas, 

particularmente naqueles cuja concepção arquitectónica é meritória, 

revela-nos aspectos essenciais numa leitura positiva do saguão . 
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Fig.  120: (1) Casa Clapers Berenguer,  Carrer Diputació, 246, Barcelona, 190 7-1908, arq. Bonaventura Bassegoda Amigó. Registado por Raquel Lacuesta e Antoni Gonzàlez, no Guia de Arquitectura Modernista en Cataluña,  ed.  
Gustavo Gil i , 2ª ed., Barcelona, 1995, p.53; (2) Carrer de Balmes, 182, Barcelona, 1941 -1949, arq. Francesc Mitjans. Regis tado Por Manuel Gausa, em Barcelona: Guía de Arqui tectura Moderna 1860 -2002, ed. ACTAR, Barcelona, 
p. I7; (3)  Avenida da Liberdade, 232, Lisboa, 1891, autor  desconhecido, regis tado no Arquivo Municipal de Lisboa, recolhido e editado por Nuno Arenga; (4) Rua Casti lho, 73, Lisboa, 1941, autor desconhecido, registado no Arquivo 
Municipal de Lisboa, recolhido e editado por  Nuno Arenga.  

 



 163 

PARTE II 
 

 

6 O SAGUÃO E OS MODOS DE PENSAR A CASA 

 

O conjunto das persistências do saguão, de alguma maneira marginais, 

que acabámos de referir no capítulo anterior, constitui um testemunho 

fundamental para a tese da revogação da proscrição do saguão,  que já 

enunciámos. Mas antes de a tratarmos em maior detalhe gostaríamos de 

abordar dois aspectos fundamentais na construção da ideia de casa: a 

Distribuição e a relação interior-exterior. 

Para abordarmos positivamente a presença do saguão no interior da 

casa devemos considerar os paradigmas da sua formação, do pon to de 

vista das questões fundamentais que se colocam ao pensamento quando 

este concebe uma casa. Considerados no plano do pensamento da 

arquitectura doméstica, do pensamento dos arquitectos, a Distribuição e 

a relação interior-exterior afiguram-se-nos temas de particular 

importância no condicionamento da presença do saguão na concepção 

da casa. 

Tratar-se-á de inaugurar uma reflexão, que nos parece inédita no seio do 

pensamento conceptual da arquitectura, sobre o saguão, personagem 

mal dito. Parece-nos que esta reflexão poderá ter a virtude de enriquecer 

o pensamento e o olhar sobre as coisas, particularmente sobre esta de 

que nos ocupamos. 

Abordámos anteriormente a história e a evolução da casa urbana 

identificando os momentos mais significativos da participação do saguão 

no espaço doméstico, assim como as circunstâncias da evolução dessa 

participação. Esta foi uma abordagem diacrónica, numa perspectiva de 

sucessão das formas, e das suas circunstâncias, ao longo do tempo.  

Uma outra coisa será percorrer a história da casa urbana tentando 

identificar modos diversos de a pensar, particularmente entendidos do 

ponto de vista da evolução dos paradigmas da distribuição e da relação 

interior-exterior do espaço doméstico. Esta será uma procura de 

identificação e confrontação dialéctica de linhas de pensamento, numa 

abordagem sincrónica, capaz de convocar para um mesmo tempo – em 

sincronia - paradigmas diversos, independentemente das suas origens 

no tempo. 

Se na primeira parte deste trabalho, nos capítulos anteriores, abordámos 

sobretudo as circunstâncias da arquitectura , nesta segunda parte 

abordaremos as ideias de arquitectura  - os princípios de formação da 

casa - que povoam o pensamento dos arquitectos. Discutiremos os 

princípios de formação da casa, as ideias vagas mas de enorme 

importância no desenvolvimento do processo conceptual da arquitectura, 

do processo de pensamento dos arquitectos, no qual a organização do 

interior da casa em torno de um vazio vertical nuclear tem ou não lugar. 

Falámos da origem do saguão, procurámos defini-lo e distingui-lo do 

pátio, abordámos a presença do saguão na história da arquitectura 

doméstica. Tentaremos agora falar do saguão no pensamento da 

arquitectura, no pensamento dos arquitectos. 
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6.1 A DISTRIBUIÇÃO 

 

Quando observamos a presença do saguão no interior da casa, e 

consideramos a ideia de Distribuição, entendida num sentido lato que 

abrange todas as formas de organizar – de distribuir – a casa, 

verificamos uma associação frequente da presença do saguão à dupla 

circulação no interior da casa. Embora a leitura desta associação não 

tenha valor suficiente para permitir estabelecer relações recíprocas de 

causa-efeito, verificámos que nos momentos em que a casa teve uma  

 

distribuição mais rica em diferenciação de espaços e percursos, o 

saguão revelou uma presença mais relevante na organização desse 

interior doméstico. Este facto pode observar-se tanto nas casas 

profundas da burguesia do séc. XIX como nas propostas recentes dos 

arquitectos catalães a que nos referimos neste trabalho. 

A este propósito, torna-se curioso observar a evolução dos sistemas de 

distribuição e circulação, em paralelo com a evolução da participação do 

saguão, no interior da casa. Verificámos no capítulo 3.3 que a casa-pátio 

ancestral (Fig.  121) tem no pátio e na galeria claustral os seus  

 

 

Fig.  121: Casa-patio em Ur, Mesoptâmia, séc .  I II a.C. (ver  Fig.   13, p.32).  

 

Fig.  122: Palácio Farnese, Roma, 1541 -46 (ver  Fig.   22, p.39) .  
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Fig.  123: (à esquerda) Manière de Batir  Pour  Toutes Sor tes de Personnes, 1 623, Pierre Le Muet (ver  Fig.   27, p.43) ;  (à direi ta )Maison de Rapport  no nº 59 da Rue Varenne, 1903 (ver Fig.   60, p.89).  
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principais distribuidores das circulações no interior da casa, e que em 

seu redor os compartimentos comunicam entre si, quando necessário. 

Verificámos que este sistema se mantém na arquitectura doméstica 

erudita, nos palácios dos primórdios do renascimento italiano e depois 

nas arquitecturas palacianas que se lhes seguiram (Fig.  122), até ao 

maneirismo palladiano. Verificámos que, em simultâneo, a casa popular 

de génese medieval pratica uma organização espacial elementar, de 

compartimentos comunicantes polivalentes, sem galerias claustrais e 

sem corredor, sem distinção entre lugares de permanência e lugares de 

passagem (Fig.  123). Nesta casa, de algum modo elementar, o saguão 

toma lugar, em todo o caso, ainda sem a participação que virá a ter mais 

tarde. Com a arte da Distribuição, do séc. XVIII aos finais do séc. XIX, 

assistimos à duplicação das circulações, encenando em enfilade a 

comunicação entre compartimentos, e complementando-a com a 

inserção do corridor – um novo espaço doméstico, especificamente 

afecto à circulação (Fig.  123). Nesta casa a afectação funcional dos 

compartimentos é altamente diferenciada e especializada. No entanto, a 

grande dimensão da casa, o elevado número dos seus compartimentos, 

a equivalência dimensional da maioria dos mesmos, e o sistema de 

dupla circulação que os relaciona, permitem que ainda hoje estas casas 

sejam apropriadas com grande versatilidade e qualidade espacial. Nesta 

fase da história da casa urbana, o saguão protagoniza tanto a 

diferenciação das estâncias domésticas interiores como a diferenciação 

dos percursos que as articulam. E, neste sentido, enriquece 

profundamente a espacialidade da casa, introduzindo (como veremos 

adiante) diferenças lumínicas e polaridades interior -exterior só possíveis 

com a sua presença. Verificamos depois que o alojamento operário do 

séc. XIX simplifica (reduzindo significativamente) o programa e a 

complexidade espacial da casa, assim como o seu sistema de  

 

circulações, abolindo a comunicação directa entre compartimentos, 

considerada então promíscua, e reduzindo o anti-chambre a um corredor 

elementar (Fig.  124). O saguão desaparece nesta simplificação. 

Finalmente, observamos a optimização dos fluxos no interior da casa 

moderna, protagonizada, entre outros, por Alexander Klein (Fig.  125). 

Também a investigação dos zonamentos funcionais, das dimensões e 

dos equipamentos mínimos fundamentais, contribui para uma 

optimização minimalista da casa, que não parece contemplar liberdade 

dimensional ou organizativa para complexidades e ambiguidades 

distributivas, marginais aos princípios científicos tutelares. 

Esta é, como vimos, a génese da casa que habitamos, genericamente, 

ainda hoje. Mas, sobre esta, encontramos também hoje algumas 

opiniões críticas que nos interessa registar, porque admitem 

possibilidades alternativas ou complementares à abordagem moderna da  

 

Fig.  124: ver Fig.   67, p.  102. 
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Fig.  125: (à esquerda) Optimização da distr ibuição e dos percursos no interior da casa. Alexander Klein,  1928 (ver  Fig.  79, p.113)  com zonamentos funcionais optimizados e sem cruzamento desnecessário de percursos; (à direi ta) 
estudo alternativo ao de A. Klein, elaborado por Xavier Monteys, sobre a planta antiga (referida à esquerda, em cima, por A.K lein), regis tado in Doméstica, Quadern's  nº 250, ed. COAC, Barcelona, 2006, p. 59. Xavier Monteys 
demonstra-nos como a planta antiga, considerada por Klein pouco funcional, é na real idade mais interessante e versáti l . Monteys aponta duas grandes vantagens na planta anti ga, que opõe à abordagem funcional da planta de Klein 
(à esquerda, em baixo):  
1) não di ferenciando significativamente as dimensões dos diversos compartimentos, que servir ia a afectação optimizada para um a função específica, a planta antiga admite, pelo con trário, a pol ivalência dos compartimentos, que X. 
Monteys demonstra trocando a posição do mobil iário indicado na planta original , desenvolvendo, sempre com base nos mesmo elem entos de mobil iário, soluções diferenciadas de ocupação; segundo X. Monteys, esta  caracterís tica da 
planta antiga possibi l i ta uma maior capacidade de adaptação da casa a cambios de ocupação e uso, e uma arqui tectura doméstica  de qual idade superior.  
2) uma outra qual idade da planta antiga, apontada por  X. Monteys, é o dimensionamento am bíguo do compartimento nuclear , que funciona como distr ibuidor , mas também como pequena sala onde podem ocorrer  as mais diver sas 
actividades, algo impossível no espaço distr ibuidor da planta funcional defendida por A. Klein que, sendo optimizado para a d is tr ibuição, é afinal  incapaz de suportar outros usos para além daquele a que inicialmente foi  destinado.  
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casa, sobretudo, no que refere à relativização dos seus princípios de 

organização e racionalização, em favor de outros princípios 

organizativos (abandonados ou esquecidos) que alguns autores recentes 

suspeitam conferirem qualidade adicional à espacialidade doméstica.  

Já em 1959, o arquitecto Nuno Portas se referia nestes termos à casa da 

arquitectura moderna: 

 

“Justificou-se assim, com exclusivismo, o grande bloco [residencial], por 

causas urbanísticas um tanto precipitadas; assumiu-se o programa 

ultra-rudimentar (que era um dado, na maior parte dos casos ditado por 

políticas reaccionárias) opondo-o com orgulho ao que foi simplesmente 

classificado como casa «burguesa»; esgotou-se o tema da casa na aliás 

necessária análise científica das suas funções, não se encontrando 

nelas exigências psicoexistenciais profundas que implicassem soluções 

particulares, diferenciações ou dinâmicas espaciais (...).”
188

 

 

Também no contexto da “análise científica” a que refere Nuno Portas, 

mas referindo-se sobretudo à racionalização e simplificação implícitas no 

pensamento e na abordagem de muitos arquitectos modernos aos 

problemas colocados na arquitectura, e na casa (ver  capítulo 4.4 (O 

programa da casa moderna: a universal máquina de habitar), Paul 

Rudolph afirma: 

 

“Nunca será possível resolver todos os problemas. (...) é uma 

característica do séc. XX que os arquitectos sejam altamente selectivos 

na determinação de quais problemas querem resolver. Mies, por 

exemplo, realiza edifícios maravilhosos porque ignora muitos aspectos 

                                                           
188 Nuno Portas, “Conceito de casa em pátio como célula social ” in Arqui tectura , nº 64, Janeiro-Fevereiro,  

Lisboa, 1959.  

de um edifício. Se ele resolvesse mais problemas, os seus edifícios 

seriam muitíssimo menos potentes”
 189

 

 

Neste sentido da impossibilidade prática da resolução absoluta de 

qualquer problema, e ainda da inevitabilidade da sua abordagem parcial, 

tomando apenas aspectos particulares do problema, que interessam a 

um determinado ponto de vista (que por sua vez é ele próprio 

condicionado, circunstanciado por um tempo, uma cultura, uma forma de 

ver) diremos que a casa que não procura a optimização segundo uma 

visão absoluta do seu tempo, e que, pelo contrário, admite ser 

imperfeita, ambígua, contraditória, é provave lmente menos condicionada, 

mais inclusiva, mais interessante para habitar. 

Ainda relativamente a esta questão, Rafael Cárceres aborda o conceito 

de conforto espacial como contraponto à generalização da abordagem 

funcionalista à organização do espaço domést ico. 

 

“O desenho de uma casa vai além de alcançar o máximo valor de uso, 

já que se trata de projectar um espaço para as pessoas, e, assim, deve 

estar dotado de valores acrescentados que façam referência à sua 

qualidade espacial, à sua complexidade ou ambiguidade. A esta 

qualidade chamamos „conforto espacial ’. „Conforto’, porque se relaciona 

com o conjunto de requisitos que afectam os nossos sent idos, e 

„espacial ’ porque utiliza os recursos que oferece a arquitectura. (...) 

Esta ideia não é nova, mas em geral o discurso sobre o conforto dirigiu-

se a questões como o aproveitamento doméstico, a racionalidade e a 

funcionalidade, a seriação, a coerência construtiva ou económica, a 

sustentabilidade ou o papel urbano das tipologias e o seu agrupamento. 

Este facto – que se explica pela repercussão social e económica da 

questão do alojamento – provocou um certo confinamento do 

                                                           
189 Paul Rudolph, in Perspecta 7 ,  The Yale Archi tectural Journal , ed. New Haven, 1961, p.51.  
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alojamento colectivo ao território do estrito funcionalismo. No entanto, 

apesar de não colocarmos em dúvida a necessidade de responder a 

estes requisitos, pode dizer-se que a questão espacial não chegou a ser 

considerada como um atributo do valor de uso [da casa]”
190

 

 

Embora se referisse à arquitectura em termos abrangentes, Robert 

Venturi tinha também já manifestado críticas relevantes no âmbito da 

arquitectura doméstica de que nos ocupamos agora: 

 

“A doutrina “ less is more” deplora a complexidade e justif ica a exclusão 

para fins expressivos. (...) se o arquitecto deve estar comprometido com 

o seu modo particular de ver o universo, tal compromisso certamente 

significa que o arquitecto determina como os problemas devem ser 

resolvidos, mas não que ele pode determinar quais os problemas que 

solucionará. Somente poderá excluir importantes considerações 

correndo o risco de separar a arquitectura da exper iência de vida e das 

necessidades da sociedade. Se alguns problemas provam ser 

insolúveis, o arquitecto pode expressar isso: num género de 

arquitectura mais inclusiva do que exclusiva há lugar para o fragmento, 

a contradição, a improvisação, e para as tensões que tudo isso produz. 

(...) [as casas que designaremos no nosso trabalho “extrovertidas”] 

ignoram a real complexidade e contradição inerente ao programa 

doméstico – as possibilidades espaciais e tecnológicas, assim como a 

necessidade de variedade na experiência visual. (...) [na sua glass-

house] Philip Johnson (...) separou explicitamente e articulou as 

“funções privadas” fechadas da residência (...) segregando -as assim 

das “funções sociais” abertas (...) o edifício torna -se um diagrama de 

um programa supersimplificado
191

 de moradia (...). Onde a simplicidade 

                                                           
190 Rafael de Cárceres, “Pol ítica - El confort  espacial com a argument del disseny de l ‟habitatge col - lectiu”,  

in Quadern's d'Arquitectura i  Urbanisme, nº 256 , ed. COAC, Barcelona, 2007, p.  142. 

191 “Supersimpli f icamos determinado evento quando o caracterizamos do ponto de vista de um determinado 

interesse”,  Kenneth Burke, Permanence and Change, ed. Hermes publ ications, Los Al tos, 1954, p. 107.  

não pode funcionar, resulta o simplismo. A simplificação espalhafatosa 

significa arquitectura insípida. Less is bore.”
192

 

 

 

Sobre esta simplificação, e sobre a perda de alguma vitalidade no 

pensamento da arquitectura doméstica, que decorre da generalização 

acrítica dos princípios organizativos da casa moderna, Xavier Monteys 

no seu artigo “Distribuició és un term massa estret”
193

 questiona a 

validade dos princípios defendidos por A. Klein (Fig.  125, p.167) e 

apresenta-nos o seu conceito da casa-chave: 

                                                           
192 Robert Venturi , Complexidade e contra dição em arquitectura, capítulo 2, “Complexidade e contradição 

versus  simpli f icação e pitorescor”, 1ª  ed. The Museum of Modern Art , Nova Iorque, 1967, ed. Martins 

Fontes, São Paulo, Brazi l ,  1995, p.  4-6.  

193 Xavier Monteys, “Domèstica. Distr ibuició és un ter m massa estret” in Quadern’s  d’Arquitectura i  

Urbanisme nº 250 , ed. Co.legi d‟Arquitectes de Catalunya, Barcelona, 2006.  

 

Fig.  126: Xavier Monteys: "La planta «l lave»", "Doméstica . Dis tr ibució es un term massa estret" in  
Quadern’s d’Arqui tectura i  Urbanisme nº 250 , ed. Co.legi d‟Arquitectes de Catalunya, Barcelona, 
2006, p.  58.  
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“Esta distribuição standartizada pode ser comparada ao perfil de uma 

chave. A chave tem uma cabeça plana que agarramos com os dedos, 

que costuma ter um orifício para poder ser colocada num porta-chaves, 

e um braço que contém os dentes que fazem de cada chave uma peça 

única. Esta distribuição tem uma sala comum [de estar e de refeições], 

donde sai um corredor no qual se alinham os restantes 

compartimentos
194

, o primeiro dos quais é a cozinha [seguindo-se os 

quartos]. Esta forma standard permite distinguir o que usualmente 

designamos “zona diurna” e “zona nocturna” – a sala comum e os 

restantes compartimentos, respectivamente [acrescentaríamos aqui a 

distinção entre âmbitos domésticos “público” e “privado”, 

correspondendo igualmente aos dois âmbitos distinguidos na chave]. O 

êxito deste esquema assenta na sua representação perfeita da família. 

É hierarquia em estado puro. No entanto,  os exemplos que nos 

interessam dariam lugar a chaves impossíveis. Chaves que traduzidas 

em distribuições corresponderiam a formas distintas de salas e 

agrupamentos vários de compartimentos, em relação à sala comum.”
195

 

 

Para Xavier Monteys, a casa-chave sintetiza a ideia dominante – uma 

ideia “demasiado estreita” - da correcta distribuição do interior 

doméstico
196

. Em alternativa à hegemonia da casa-chave, os exemplos 

que X. Monteys nos apresenta têm invariavelmente uma distribuição 

mais complexa, um zonamento funcional mais vago, menos determinista  

                                                           
194 “habitacions”  ou “habi taciones ”,  no catalão ou no castelhano, respectivamente, no texto orig inal.  

195 Xavier  Monteys, Op. Ci t.,  p.  58.  

196 Em causa coloca-se a general ização dogmática dos princípios modernos da organização da casa. É 

importante referir  que muitos autores destes princípios, a maioria dos arquitectos modernos cuja obra tem 

interesse singular e fundamental na construção da cul tura arquitectónica do séc. XX, teve a capacidade, a 

intel igência, de trabalhar  com relatividade sobre os me smos, muitas vezes à margem dos princípios 

enunciados, e independentemente do envolvimento e protagonismo na sua enunciação e defesa. Esta 

espécie de contradição é par ticularmente sensível na obra de Le Corbusier. Curiosamente, Robert Venturi  

observa com interesse que Le Corbusier “frequentemente menospreza os seus escri tos polémicos”, Robert 

Venturi ,  Op. Ci t.  p. 7.  

 

 

 

Fig.  127: Xavier Monteys: "La planta «l lave»", "Doméstica . Dis tr ibució es un term massa estret" in  
Quadern’s d’Arqui tectura i  Urbanisme nº 250 , ed. Co.legi d‟Arquitectes de Catalunya, Barcelona, 
2006, p.  58.  
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da apropriação dos espaços, com um dimensionamento dos 

compartimentos menos optimizado, mais ambíguo, e equivalente entre 

os diversos compartimentos, permitindo alternâncias, câmbios, 

sobreposições e evoluções de uso. 

Alguns dos exemplos referidos por X. Monteys são do mesmo tipo dos 

invocados por Rafael Cárceres, no seu artigo que citámos anteriormente, 

para falar de conforto espacial. Sobre este conceito de conforto espacial, 

no mesmo artigo, R. Cárceres remete para a lição inaugural que Lluís 

Nadal profere aos alunos do curso de arquitectura da ETSAV, no ano de 

1999-2000: 

 

“(...) cabe ao projectista valorizar em cada caso quais são os limites 

razoáveis da zonificação, para administrar sabiamente o espaço 

disponível, em função de uma hierarquia de valores baseada na 

funcionalidade, no conforto espacial e visual, e numa certa dose de 

ambiguidade. Por ambiguidade entendo uma certa indefinição dos 

limites de estâncias vizinhas. Esta particularidade possibilita a 

amplitude do olhar no interior da casa. Isto é o que entendo por conforto 

visual: a perda de referência das medidas concretas de cada um dos 

âmbitos, através da percepção simultânea, ou sequencial, da 

pluralidade. Este recurso procura a sensação, muito agradável, de 

maior amplitude que aquela que teria a percepção de cada um dos 

compartimentos isolados.”
197

 

 

Estas distribuições, alternativas à casa moderna funcionalista,  têm 

frequentemente também uma circulação mais ambivalente, duplicada 

muitas vezes em partes significativas da casa, possibilitando percursos 

alternativos, iludindo a real dimensão física da casa
198

. 

Muitas das casas apresentadas por Xavier Monteys, como espacialmente 

mais ricas que a casa-chave, ou defendidas por Lluís Nadal como tendo 

maior conforto espacial e visual, têm courettes, cel oberts, saguões.  

                                                           
197 Lluis Nadal, Habitatge: i l . lusió  i  sent i t comú, Ll içó inaugural del curs acadèmic 1999 -2000, Escola 

Tècnica Superior  d‟Arquitectura del  Val lès,  ed. ETSAV, Barcelona, 2000, p. 9 -11.  

198, Rafael de Cáceres, Op. Cit. ,  fala-nos também deste tipo de circulação no interior da casa designando -a 

“casa sem fim”. Porque é possível percorrer a casa continuamente sem inverter o sentido do percurso, em 

redor  de núcleos ou através de corredores e compartimentos comun icantes que nos levam a percorrer um 

circuíto fechado, mas contínuo – sem fim. Esta é uma virtude fundamental da dupl icação da circulação ou 

da sua construção em circuito fechado.  Encontramo-la em algumas zonas interiores da casa burguesa do 

séc. XIX, e, no séc. XX, em casas concebidas por Josep Antoni Coderch e, mais recentemente, por Lluís  

Nadal.  

 

Fig.  128: Carrer  de Rossel ló, 1973 (projecto),  arq. Lluís Nadal,  Jaume Duró, Antoni Ubach. Registado 
por Xavier Monteys em Domèstica - "Distr ibuició es un term massa estret" in Quadern's d'Arquitectura  
i  Urbanisme, nº 250, p.  65, ed. COAC, Barcelona, 2006.  
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Fig.  129: Composição com plantas de piso  da Casa Milà e da casa tipo do Ensanche. Xavier Monteys em “Domèstica: Distr ibució és un terme massa estret !" in Quadern's d'Arqui tectura i  Urbanisme , nº 250, p. 66, ed. COAC, 
Barcelona, 2006.  
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Apesar de não serem estes referidos como (co)responsáveis da maior 

qualidade espacial nos exemplos apresentados pelos autores citados 

anteriormente, a verdade é que a recorrente presença de saguões 

nestes exemplos nos sugere a sua participação relevante nestes modos, 

apresentados como mais interessantes, de pensar a casa. 

Lida em sentido inverso, esta constatação significa também que ao 

perseguirmos a observação do modo como os saguões participaram na 

Distribuição da casa, abordamos invariavelmente organizações espaciais 

capazes de nos ensinar outras lições importantes na arquitectura 

doméstica, complementares mas não directamente relacionadas com a 

presença do saguão. 

Invariavelmente, as arquitecturas domésticas em que encontramos os 

saguões ensinam-nos formas de pensar a casa
199

 cujas virtudes foram 

esquecidas ou abandonadas pelo alojamento moderno, e que é hoje 

importante recuperar, em benefício do pensamento que concebe a casa. 

Se somos tentados a recuperar a qualidade espacial de casas com 

saguão, abandonadas pelo projecto do alojamento moderno, será porque 

os critérios higienistas e tayloristas que nortearam este último não 

esgotam a qualidade da casa, e, embora ainda considerados, deverão 

ver a sua importância relativizada na concepção da casa. Esta parece 

ser também a opinião de Rafael Cárceres no seu artigo dedicado ao 

conforto espacial no alojamento colectivo, que citámos anteriormente 

(ver citação e nota 190). 

Os exemplos que Monteys nos apresenta são de arquitecturas marginais, 

periféricas, não completamente alinhadas com as correntes de 

pensamento dominantes, são de arquitecturas contaminadas por  

                                                           
199 Este ensinamento transcende o tema específico do nosso trabalho, uma vez que ultrapassa a 

problemática estri ta da organização do interior da casa em torno de um vazio vertical nuclear.   

Fig.  130: Avenida Duque D'Àvi la, 26-30, Lisboa 1920, planta do piso tipo, arq. Norte Junior , regis tado 
no Arquivo Municipal de Lisboa, recolhido e editado por  Nuno Arenga  
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circunstâncias locais específicas. Num certo sentido, a persistência até 

hoje do saguão, do patio de luces, do cel obert, em Barcelona constitui 

uma espécie de regionalismo crítico
200

 no universo específico da 

Distribuição da casa. Esta será a importância e a vitalidade do uso do 

saguão na arquitectura doméstica, que observaremos em culturas 

periféricas: em Barcelona, contrapondo-se à generalização dos 

princípios higienistas e tayloristas que animam o projecto da casa 

moderna; em Lisboa, adiando a adesão ao movimento internacional da 

arquitectura moderna, e assim desenvolvendo um pouco mais um 

sistema já em abandono noutros contextos. 

 

 

6.2 A RELAÇÃO INTERIOR-EXTERIOR 

 

Como já vimos, o saguão tem a finalidade primeira de ventilar e iluminar 

naturalmente compartimentos interiores, posicionados no interior das 

construções e sem contacto directo com o exterior. Nestas condições, e 

particularmente na arquitectura doméstica, o saguão oferece um 

pequeno espaço exterior dentro da casa, em posição nuclear (ainda que 

possa não ser central). Em torno do saguão organizam-se os 

compartimentos domésticos interiores que, enclausurados no interior da 

casa, se encontram afastados das fachadas e do exterior envolvente. 

À semelhança do que acontece com o pátio, o saguão tem uma condição 

paradoxal: constitui um espaço exterior, mas posiciona-se como um 

espaço interior, construindo uma forma radical de interioridade, que 

agrupa e protagoniza os compartimentos mais interiores da casa. 

                                                           
200 Uti l izamos aqui o concei to que Kenneth Frampton di fundiu, no que ele refere à vi tal idade de uma 

abordagem não fundamental ista, capaz da sujeição da l inguagem moderna à incorporação de condições 

geográficas, cl imatéricas, cul turais , técnicas e construtivas, específicas de uma região.  

 

 

 

Fig.  131: Avenida 5 de Outubro, 126-138, Lisboa 1920, planta do piso tipo, autor não identi f icado, 
registado no Arquivo Municipal  de Lisboa, recolhido e editado por  Nuno Arenga  
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Acresce no entanto que, ao contrário do que acontece com o pátio, a 

exterioridade oferecida pelo saguão é, num certo sentido, irrelevante
201

. 

Podemos dizer que o saguão dramatiza a interioridade da casa, tendo a 

capacidade de a sacralizar num lugar simultaneamente exterior e 

interior, visível mas, aparentemente, destituído de habitabilidade, 

resumido a uma função de ventilação e iluminação naturais. Esta 

condição marginal – apenas visível
202

, sem função doméstica, inabitado – 

confere ao saguão um valor abstracto de espaço vazio vertical nuclear 

que, em nosso entender, potencia o seu significado de lugar da 

interioridade física, quase secreta, da casa (em termos dialécticos, 

oposta à extensão espacial exterior, envolvente da casa). 

Assim, reflectir sobre os paradigmas da relação interior-exterior na 

concepção da casa, e em particular sobre o modo como estes 

condicionam a presença e a participação do saguão na distribuição do 

espaço doméstico, parece-nos ter particular relevância. Trata-se de 

abordar, no plano do pensamento dos arquitectos – um pensamento de 

síntese – as opções fundamentais na concepção da casa, 

particularmente relativas ao modo como é concebida a relação entre o 

interior doméstico e o exterior envolvente, seja ele natural ou urbano
203

. 

Trata-se, em certa medida, de procurar no trabalho dos arquitectos os 

sinais que revelem ideias (desejos) de casa, nas quais o saguão tem ou 

não lugar. 

                                                           
201 Vimos no capítulo 3.1 (A etimologia e o significado da palavra “saguão”) como o saguão é mui tas vezes 

referido a entidades formais ou espaciais sem valor arquitectónico, como poço ou coluna , puit , well , shaft , e  

como essas designações se centram na luz ou na venti lação, como se nos referissemos a um mero 

mecanismo de i luminação e/ou venti lação natural.  

202 Muitas vezes até invisível, escamoteado atrás de janelas de vidros opacos, apenas translúc idos, que 

procuram excluir  do interior  da  casa a entrada do olhar  vizinho, colocado tão próximo pelo saguão.  

203 Ao nosso trabalho interesserá par ticularmente o contexto da casa urbana.  

Neste contexto, identificámos linhas de pensamento que propomos 

classificar em quatro modos fundamentais
204

 – quatro paradigmas – de 

concepção da casa: 

 

1. a casa introvertida, 

2. a casa profunda, 

3. a casa higienista, 

4. a casa extrovertida. 

 

Abordaremos em síntese os quatro paradigmas que acabámos de 

enunciar, tentando sublinhar o que em cada um constitui condição 

relevante para o enquadramento do saguão no pensamento, na 

concepção da casa. Neste sentido, procuraremos ainda ilustrar cada um 

dos quatro modos enunciados com exemplos que tenham igualmente 

valor paradigmático. 

Estes quatro paradigmas de concepção da casa são aqui apresentados 

por uma ordem que tem, aparentemente, dois critérios de ordenação 

convergentes: partimos da orientação para dentro, introspectiva, que 

apresentamos como a mais antiga, presente na casa-pátio ancestral, nos 

primórdios da casa urbana; e caminhamos progressivamente no sentido 

da orientação para fora, extrovertida, que apresentamos, numa ordem 

cronológica, como a mais recente, na arquitectura moderna do betão 

armado, da maison domino e da fenêtre en longuer, mas sobretudo das 

                                                           
204 Se atendermos ao contributo de El ias Torres – Luz Cenital  - poderíamos considerar uma quinta forma de 

pensar a relação interior-exterior, exactamente fundamentada na relação vert ical que a i luminação zenital  

pressupõe. Diremos contudo que na casa introspectiva e na casa profunda, o pátio e o saguão, 

respectivamente, estabelecem a relação ver tical de que El ias Torre s nos fala. Ver TORRES, El ias, Luz 

Cenital , Tesis Doctoral, Escola Técnica Superior d‟Arquitectura de Barcelona, Universi tat Pol i técnica de 

Catalunya, ed. Col.Legi  d‟Arquitectes de Catalunya, Barcelona, 1993  



 176 

glass houses americanas
205

, da sua construção em steel frame, e da 

euforia global da curtain wall
206

. 

No entanto, como já referimos, interessa-nos agora menos uma leitura 

diacrónica desta classificação dos modos de pensar a relação interior -

exterior do espaço doméstico (e uma classificação comporta sempre um 

acto redutor da realidade), pois é no universo das leituras  sincréticas e 

sincrónicas que julgamos desenvolver-se o pensamento arquitectónico, e 

o da concepção da casa, em particular. Isto significa que consideramos a 

hipótese de em qualquer instante, na concepção de uma arquitectura 

doméstica particular - de uma casa - coexistirem em simultaneidade 

aspectos de qualquer um destes quatro modos que nos propomos 

abordar. A sua classificação pretende, somente, tornar mais legíveis 

alguns aspectos da concepção da casa que julgamos condicionarem 

significativamente a possibilidade do saguão. 

Finalmente, importa referir que as quatro categorias de concepção da 

casa, aqui propostas, apenas pretendem ter validade no contexto que 

acabámos de referir, não sendo nosso objectivo a sua instituição e 

aplicação fora do contexto da reflexão a que nos propomos neste 

trabalho. 

 

 

 

 

                                                           
205 Primeiro,  de Mies van der Rohe; depois, de Phi l ip Johnson, de Richard Neutra,  de Craig El lwood, entre 

tantos outros.  

206 Assistida por pesados sistemas de cl imatização, alheados dos seus impactos ambientais e energéticos, 

cuja consciência mais tarde se conjugará com a crise mundial dos combustíveis fóss eis e com a 

emergência, no final do séc. XX, dos temas relacionados com a ecologia, suje i tando recentemente a casa a 

cri térios de eficiência energética, sustentabi l idade e responsabi l idade ambiental.  

6.2.1 A casa introvertida 

 

Designamos por casa introvertida aquela em que, no sentido mais 

fundamental da sua concepção, o exterior envolvente não existe, sendo 

substituído por um âmbito espacial nuclear, um compartimento, um lugar 

interior, que é muitas vezes aberto ao céu. Este lugar nuclear, aberto ao 

céu, é na realidade uma porção de espaço exterior que existe dentro da 

casa, para dentro do qual esta se orienta. Esta casa olha para dentro de 

si mesma, e por isso designamo-la introvertida. 

Este lugar nuclear de que falamos significa, de forma muito particular, o 

interior da casa. Sintetiza uma imagem de interioridade doméstica 

privada, protegida, segura, um lugar de domínio figurado. Proporciona 

ainda o controlo ambiental da casa, o controlo da sua exposição aos 

Elementos, ao Sol, à luz e à temperatura, aos ventos. Mas representa 

também, de forma muitas vezes idealizada, o exterior ausente, a Ordem 

das coisas, do Mundo em que a casa existe. O céu, o dia e a noite, o 

curso dos astros, a luz e as estações do ano, o fogo no centro atrium, a 

chuva que cai e é recolhida no impluvium, no aljibe, o tanque de água 

central, o jardim oriental ou o claustro conventual, expressam de forma 

literal ou figurada o Tempo cíclico e os Elementos que regem a 

existência. Este lugar nuclear é frequentemente também aquele que 

constitui a estância principal da casa, aquele que distribui o espaço 

doméstico e que, com a sua galeria claustral, explícita ou implicitamente 

formalizada, define o sistema principal de circulação no interior da casa. 

Este lugar nuclear é, invariavelmente, um pátio. 

Nas condições que acabámos de referir, a concepção da introversão da 

casa num pátio interior confere a este último um carácter paradigmático, 

e, simultaneamente, paradoxal: o pátio constitui o lugar nuclear que  
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significa e representa, de forma mais evidente, a interioridade da casa, 

mas constitui também, paradoxalmente, o seu único espaço exterior
207

. 

Encontramos a casa-pátio na génese da casa urbana no berço da 

civilização ocidental, e nos seus desenvolvimentos posteriores, tanto na 

arquitectura popular como na arquitectura erudita. Procurámos sintetizar 

a sua história no capítulo 3.3 deste trabalho, e então registámos 

exemplos diversos e eloquentes. Vimos que este modo de conceber a 

casa – em torno de um pátio nuclear - se encontra, de modo recorrente, 

em muitas culturas, geografias e tempos diversos, na história da espécie 

humana e da arquitectura que esta que produziu. Como observámos 

também, a organização espacial da casa-pátio tem no pátio interior o seu 

espaço nuclear e principal, estruturante da distribuição da casa, com o 

qual estabelece, de modo quase exclusivo, as suas relações interior -

exterior. Para além do pátio, o acesso ao interior da casa constitui 

frequentemente a única abertura para o exterior. Este modo de pensar a 

casa estende-se na Grécia e na Roma antiga a toda a arquitectura 

doméstica, independentemente do seu estatuto social, da insulae à 

domus. 

                                                           
207 Este paradoxo tem expressão par ticularmente intensa na  cidade muçulmana, onde encontramos mui tas  

vezes a rua (exterior)  como espaço coberto,  por elementos que produzem sombra ou por pisos superiores 

de construções que se balançam sobre o espaço da rua, cobrindo -o parcial , ou totalmente. Nestes casos o 

pátio (o interior da casa) é, por excelência, o espaço aberto ao céu, o único exterior da casa muçulmana, 

em todo o resto fechada ao olhar exterior (ver  George Saba e Klaus Salzwedel, “Typologie des  

caranvansérai ls dans la vi l le de Damas” in Les Cahiers de L’a Recherche Architectural, Espaces et Formes 

de L’Orient Arabe, nº 10/11, Avri l  1982, p. 57). No árabe, a palavra “ard el hós“ é uma das que designam 

“pátio ”,  e, no seu caso par ticular,  signi fica também “o Sol da casa ” (ver  Jean-Charles Depaule,  “Espaces, 

l ieux et mots” in IBIDEM, p. 94. ). Também Elias Torres, Op. Cit ., p. 172, nos mostra exemplos eloque ntes 

de ruas cobertas,  em Esna, no Egipto, no Zoco de Marrakech e na Medina de Fez, em Ma rrocos; com luz 

zenital  coada entre tábuas, canas, lonas. Em alguns exe mplos escolhidos por El ias Torres, os elementos 

que cobrem a rua produzem uma luz raiada, que pinta com padrões luz -sombra todo o interior da rua, e 

todos os que nela se deslocam, e que transforma o pav imento raiado de sombras num espelho do tecto da 

rua, igualmente raiado em contra -luz.  

 

 

 

Fig.  132: Casa-patio em Ur, Mesoptâmia, séc. I II a.C. (ver  Fig.   13, p.32).  
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Este sistema de organização espacial, que Antón Capitel define como 

“claustral”
208

, evolui depois da queda do império romano, sobretudo na 

arquitectura doméstica erudita - na casa urbana palaciana do 

renascimento italiano, e, a partir desta, nos palácios com pátio central 

que se lhe seguiram, no Renascimento e no Maneirismo. Neste período, 

o pátio mantém o seu protagonismo claustral na Distribuição da casa 

urbana erudita, mas esta tem já também outras formas de relação 

interior-exterior, em vãos diversos, dos quais se destacam loggias 

praticadas nas fachadas exteriores. 

Com o aumento da densidade urbana e com o crescimento em altura dos 

edifícios de habitação, com o aumento do respectivo número de pisos, 

uma forma verticalizada do pátio – a que poderemos chamar saguão -

veio substituir o pátio na casa urbana popular. Veremos que esta 

concepção da casa explorará sobretudo a sua profundidade, para além 

da sua introversão. Abordá-la-emos adiante, na casa profunda. 

Voltando à arquitectura erudita, o jardim francês vem mais tarde 

introduzir uma nova polaridade, e novas hierarquias, nas relações 

interior-exterior da casa com pátio, que deixa progressivamente de ser 

casa-pátio para se converter numa casa de duas frentes: organizada 

entre o pátio, de serviço, ou  cour de parade; e o jardim de extensão 

exterior, barroca, do interior da casa (Fig.  134). Esta casa terá ainda 

aspectos vincados de introversão, mas revela já uma relação intensa 

com o exterior, dramatizada na relação axial, que privilegia, com o 

jardim. Este modo de conceber a casa inaugura uma forma de 

introversão que não é exclusiva, pois comporta uma concepção da 

relação interior-exterior que tem sentido inverso, que é enfática (no 

Barroco tem um carácter monumental) da projecção da casa para o seu 

jardim. 

                                                           
208 Antón Capitel ,  op. ci t.  

 

 

 

 

Fig.   133: Sebastiano Serl io, D'una habitatione, per far dentro ala Cit tà in luogo nobi le,  I  Sette Libri  
Dell ‟Architet tura (Venezia, 1584)  (ver Fig.  24, p.40).  
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No séc. XX, a Arquitectura Moderna recorre ao pátio como protagonista 

importante num imaginário de qualidade de vida excepcional – idealizado 

em casas organizadas em volta de um espaço exterior privado, exclusivo 

e excluído total ou parcialmente da realidade envolvente
209

, em casas na 

cidade ou no campo, que substituem o modelo da villa isolada, envolta 

em jardim privado. 

A concepção moderna da casa-pátio
210

 expressa-se tanto em casas 

singulares isoladas como em soluções mais urbanas, de conjunto, de 

repetição em série, económica ou não, enquadrada numa lógica de 

produção em massa (Fig.  135). A moderna repetição seriada da casa-

pátio pressupõe, para além de uma repetição de elementos produzidos 

“em série”, um modelo de densidade em extensão – low rise, high 

density – e encontramo-la em projectos de conjuntos edificados que 

procuram preservar a dimensão individual da casa
211

, a par de uma 

escala de alojamento massivo, tanto em habitação económica
212

 como 

em habitação para classes com capacidade financeira para pagar o 

status de uma casa individual, unifamiliar, em meio urbano, ou uma 

segunda casa, em propriedade ou em aluguer, em casas de férias 

                                                           
209 No capítulo “A Casa de Zaratustra”, de A Boa Vida -  visi ta guiada às casas da modernidade, ed. Gustavo 

Gil l i , Barcelona, 2003, Iñaki Ábalos aborda as investigações sobre o tema da casa -pátio desenvolvidas por  

Mies Van der Rohe, e reconhece na abordagem de Mies à casa -pátio uma aposta radical no isolamento e na 

individual idade do homem moderno –  uma espécie de “super -homem” nietzschiano - expressa exactamente 

na exclusão total da real idade exterior  ao espaço doméstico, substi tuída pelo pátio murado, espaço 

ideal izado, de uma abstracção extrema. 

210 O tema da casa-pátio na arquitectura moderna é tratado por Antón Capi tel  no capítulo La Ordenación en 

torno a patios en la arqui tectura modern a, em La Arquitectura Del Patio (Op. Cit. Capítulo último, p. 160-

195) .  

211 Seja por razões de ordem sociológica, seja por razões de aposta em segmentos particulares do mercado 

imobi l iário  

212 Vejam-se as propostas de Ludwig Hi lberseimer para casas -pátio, em 1929, ou para a casa(pátio)  

ampliável, em 1931, ou, mais tarde, a proposta de Siza Vieira para o conjunto hab itacional da Quinta da 

Malagueira, em Évora, Por tugal,  em 1977.  

 

 

Fig.  134: Hôtel  ideal, Augustin-Charles d'Avi ler , Cours d'Architecture, 1691 (ver Fig.  31, p.48) .  
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ou fim-de-semana, em estâncias balneares
213

, de veraneio e lazer. 

Assim, a concepção moderna da casa introvertida assume duas 

vertentes: em contexto urbano a casa introvertida persiste na exclusão 

do exterior envolvente, concentra a sua introversão num pátio interior 

que permanece fechado; em implantações isoladas, em contexto natural, 

a casa introvertida orienta-se para dentro de um pátio que não tem  

                                                           
213 Veja-se a proposta de Josep Antoni  Coderch para a Torre Valentina, na Costa Brava (Gir ona) , em 1959.  

 

 

exactamente uma posição interior nuclear, que aflora os l imites 

exteriores da casa, que tem definição ambígua dos seus limites, aberto 

frequentemente em “U” ou em “L”, ficando apenas sugerida a sua 

completude, através de elementos construídos, ou pré-existentes, de 

menor presença física, orientado para fora, orientando para dentro da 

casa a paisagem envolvente (Fig.  136). 

Nestes casos, a casa orienta-se para um pátio de interioridade ambígua, 

que por sua vez se orienta para a paisagem, através de aberturas ou da  

 

Fig.  136: Casa de verão de Alvar  Aalto,  Muuratsalo,  Fi lândia,  1953, Alvar  Aalto,  registada por Richard  
Weston em Alvar Aalto, ed. Phaidon,Londres, 1995, p. 117.  

 

 

Fig.  135: Casas-pátio evolutivas, conjunto habitacional da Malagueira, Évora, Por tugal, 1977, Siza 
Vieira: (em cima) piso  inferior ; (em baixo) piso superior  e respectiva evolução.  
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Fig.  137: (à esquerda)  Casa de verão de Alvar Aalto,  Muuratsalo, Fi lândia,  1953, Alvar  Aal to, vis ta do exterior  para o interior do pá tio, registada em AV Monografías , nº 66, Julho-Agosto 1997, p. 55.;  (à direi ta) vista do 
interior do pátio para o exterior , registada por Richard Weston em Alvar  Aalto,  ed. Phaidon,Londres, 1995, p. 119.  

 



 182 

omissão intencional de alguns dos seus limites (Fig.  137). Esta 

constituirá uma concepção mais ambígua da introversão da casa, e 

expressa-se sobretudo em contextos não urbanos, de relação desejada 

com o território natural envolvente. 

Por outro lado, algumas concepções de alojamento colectivo, 

comunitário e cooperativo, particularmente os de promoção patronal no 

séc. XIX, como o Familistério de Guise de André Goudin, ou ainda as 

propostas de alojamento operário de Ildefonso Cerdá (mas também 

algumas das vilas operárias que conhecemos em Lisboa), contam 

invariavelmente com pátios comunitários centrais (por vezes de grande 

dimensão) como espaços nucleares organizadores do conjunto edificado, 

espaços aglutinadores que expressam espacialmente o sentido 

comunitário do conjunto edificado, lugares onde a comunidade alojada 

toma consciência de si própria. Esta forma de organização do conjunto 

edificado tem também grandes simili tudes com o quarteirão de pátio (ou 

logradouro) interior e regular. No entanto, as casas propostas nestes 

modelos têm já princípios higienistas de organização interior, com 

imperativos de ventilação e exposição solar directas, sem 

compartimentos interiores privados de contacto directo com as fachadas 

exteriores, sendo estas casas polarizadas em duas frentes de fachada – 

uma no alçado exterior do conjunto edificado; e outra no alçado interior 

do pátio central comunitário. A organização interior destes alojamentos 

tem princípios fundamentais que a distanciam da casa introvertida, uma 

vez que, ao contrário desta última, recusa a organização do seu espaço 

doméstico interior em torno de um âmbito, exterior e exclus ivo, de 

posição nuclear na casa. 

A casa-pátio constitui a manifestação construída mais frequente da 

concepção da casa introvertida. Mas não é a única. 

 

 

Afirmámos já que o pátio constitui a estância principal da casa 

introvertida, sendo, num certo sentido, a sala da casa. Isto é manifesto 

na maioria dos exemplos de casas-pátio que já referimos neste trabalho. 

Mas gostaríamos de registar ainda um exemplo singular, que dá uma 

expressão inusitada, e até paradoxal ao que acabámos de referir.  

A casa Am Horn, concebida por Georg Muche e Adolf Meyer, para a 

exposição Bauhaus, em 1923 (que já referimos na p.110), constitui uma 

espécie de casa-pátio em que o pátio é substituído, efectivamente, pela 

sala. Neste caso tão singular, a casa orienta a sua introversão  para uma 

sala interior, nuclear, com pequenas janelas elevadas (junto ao tecto) 

que apenas pretendem introduzir luz (Fig.  139). A interioridade da sala é 

manifesta, a sua relação com o exterior é praticamente inexistente. Os 

restantes compartimentos da casa organizam-se em redor da sala, como  

 

 

Fig.  138: pátio interior  do Famil istério de Guise, 1859-1870, André Goudin.  
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numa casa-pátio ancestral, mas, ao contrário desta última, dispõem de 

janelas para o exterior, através das quais olham para fora e recolhem luz 

e ventilação natural. A comparação desta casa com uma casa-pátio 

vernacular, de raiz ancestral, é particularmente eloquente da 

singularidade da sua introversão, mas também da inversão espacial que 

opera sobre o pátio ancestral  (Fig.  140). 

 
 

 

 

Fig.  139: Casa Am Horn, 1923, Georg Muche e Adolf Meyer,  regis tada por Magdalena Droste, em 
Bauhaus 1919-1933, ed. Benedik t Taschen, 1992, p. 108, foto da sala.  

 

 

 

 

Fig.  140: (em cima) Casa-pátio em Marrocos, arquitectura vernacular (ver Fig.  15, p.33). (em baixo) 
Casa Am Horn, 1923, Georg Muche e Adolf Meyer, registada por Magdalena Droste, em Bauhaus  
1919-1933, ed. Benedikt  Taschen, 1992 , p. 108.  
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Embora o pensamento da casa introvertida não constitua exactamente o 

universo conceptual do saguão, é importante salientar que a concepção 

da casa introvertida, na sua orientação enfática para um espaço interior 

nuclear, é convergente com a aposta da presença de um vazio vertical 

no interior da casa, e, nessa medida, estabelece pontos de contacto 

fundamentais com a concepção da casa com saguão. A hipótese de 

filiação do saguão no pátio, que abordámos no capítulo 3.4 (As atrofias 

do pátio) sugere mesmo que a concepção do interior da casa em torno 

de um vazio vertical nuclear tem raízes profundas na concepção da 

casa-pátio, da casa introvertida. De facto, os compartimentos 

organizados em torno de um vazio vertical nuclear – de uma courette, de 

um patio de luces, de um saguão – constituem uma organização espacial 

introvertida, ainda que a casa em que se integram, no seu todo espacial, 

não o seja. Em todo caso, enquanto a introversão nos parece ser a 

qualidade fundamental da casa-pátio, a profundidade parece-nos ser a 

qualidade fundamental da casa com saguão. 

 

 

6.2.2 A casa profunda 

 

Designamos por casa profunda aquela em que, no sentido mais 

fundamental da sua concepção, o interior nuclear  doméstico se encontra 

distanciado, profundamente, do exterior envolvente da casa. Este interior 

profundo encontra-se também privado da exposição solar, da ventilação 

natural directa, e ainda privado de relações visuais com o exterior.  

Na casa profunda é grande a distância entre a sua frente (na rua) e o 

seu tardoz (no interior do lote, ou mesmo no limite traseiro deste), e 

existe na sua Distribuição um grupo de compartimentos interiores, 

enclausurados no interior da profundidade da casa, sem possibilidade de  
      

 

Fig.  142: Casa Pomar, Carrer Girona, 86, 
Barcelona, 1904-1906, arq. Joan Rubió 
Bel lver . Regis tado por  Raquel  Lacuesta e 
Antoni Gonzàlez, no Guia de Arquitectura 
Modernis ta en Cataluña, ed. Gustavo Gil i , 2ª 
ed.,  Barcelona, 1995, p.63.  

 

 

Fig.  141: casa profunda: alojamento operário 
de promoção especulativa, apar tamento 
vagão, Nova Iorque, séc. XIX (ver  Fig.   38,  
p.58)  
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contacto directo com o exterior, seja através da fachada de rua (que é 

muitas vezes a única fachada exterior), seja através da fachada de 

logradouro, ou de rua tardoz, (quando estas existem). Estes 

compartimentos interiores apenas recebem luz e ventilação indirectas, 

através de outros compartimentos que tenham contacto directo com as 

fachadas e com o exterior, ou através de pequenos pátios verticais, ou 

poços – saguões – que, colocados na zona nuclear, mais interior da 

casa, a mais afastada das fachadas disponíveis, ventilam e iluminam os 

 

 

compartimentos privados de contacto directo com o exterior. Nesta 

concepção da casa, o saguão é uma espécie de elemento redentor do 

enclausuramento dos compartimentos interiores, da sua privação de luz 

e ventilação directas. É neste modo de conceber a casa que 

encontraremos as origens mais significativas e as manifestações mais 

interessantes do saguão. 

Encontramos a casa profunda na ocupação dos lotes estreitos e 

compridos (profundos em relação à estreita frente de rua) na cidade 

 

Fig.  144: tecido urbano de raiz medieval, Paris no final do séc. XVII I (ver  Fig.  29, p.45)  

 

Fig.  143: Casa Àngel Batl ló , Carrer Mallorca, 253-257, Barcelona, 1891-1896, arq. Josep Vi laseca 
Casanovas. Regis tado por Raquel Lacuesta e Antoni Gonzàlez, no Guia de Arquitectura Modernista en 
Cataluña, ed. Gustavo Gil i ,  2ª ed.,  Barcelona, 1995, p.88.  
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medieval, sobretudo na arquitectura doméstica urbana de construção  

popular (não erudita). A casa profunda que nos é mais familiar parece ter 

origem na arquitectura doméstica popular da cidade medieval, e 

desenvolve-se até ao séc. XIX, tendo evolução pouco significativa na 

arquitectura popular, mas desenvolvimentos muito significativos na 

arquitectura doméstica erudita. Na arqui tectura doméstica erudita, o 

saguão expressa-se de modo mais significativo na habitação burguesa 

urbana, mas também em algumas propostas de alojamento operário. 

Vimos no capítulo 4.2 que a casa urbana de tradição francesa, para a 

burguesia do séc. XIX, constitui o momento de maior protagonismo do 

saguão na Distribuição da casa urbana. 

À semelhança do que acontece com a concepção da casa introvertida, a 

concepção da casa profunda está ao serviço da densidade urbana em 

extensão – low rise - high density – mas enquanto a primeira se revela 

operativa no alojamento unifamiliar com um número reduzido de pisos, a 

segunda revela-se mais eficaz no alojamento colectivo, estratificado num 

número superior de pisos. A concepção da casa profunda está também 

ao serviço dos sistemas de parcelamento em lotes estreitos e profundos, 

ou de ocupações mais profundas dos lotes, seja qual for a geometria e a 

dimensão destes. Como vimos no capítulo 3.5, esta forma de ocupação, 

mais profunda e em maior número de pisos, serviu particularmente a 

construção especulativa do alojamento, sobretudo o de promoção liberal 

para as classes operárias na emergência da cidade industrial, cujos 

interesses de rentabilidade do solo e da construção encontraram solução 

na casa profunda, inicialmente, sem os cuidados que a impediriam de 

ser insalubre. Especialmente por este motivo, a profundidade da casa é 

frequentemente conotada com a sua insalubridade e esta conotação 

está, como veremos adiante, na origem da concepção da casa higienista. 

 
 

 

Fig.  145: Fotografia aérea de Manhattan, 2008 (ver Fig.  42, p.63). Observe-se a presença recorrente 
do Dumbell  nova-iorquino. (ver planta na página seguinte,  com a organização interior deste tipo de 
casa profunda)  
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A concepção da casa profunda estabelece, ou admite, uma profundidade 

que é fundamental na caracterização do espaço doméstico . Concebe um 

conjunto de compartimentos que se encontram em contacto directo com 

as suas fachadas exteriores, recebendo luz e ventilação naturais 

directas, e estabelecendo relações visuais com o exterior envolvente; 

mas concebe também um outro conjunto de compartimentos que se 

encontram no interior profundo da casa. Dizemos interior profundo no 

sentido em que este se encontra distante das fachadas exteriores, 

impedido assim de receber luz e ventilação naturais directas e também 

privado de relações visuais com o exterior.  Parece-nos que esta 

profundidade tem tanto uma dimensão física quanto psicológica (ver Fig.  

156, e respectivas notas, p. 195). A casa profunda adensa, dramatiza, a 

sua interioridade, não na introversão centrada num pátio nuclear (que 

seria ainda um espaço exterior), mas nas entranhas da sua 

profundidade, que é efectivamente interior. Neste interior profundo, 

afastado do exterior, a luz é difusa e menos intensa, filtrada pelos 

compartimentos que se interpõem entre o interior da casa e as suas 

fachadas exteriores. 

Esta concepção da casa potencia uma diferenciação dramática entre 

exterior e interior, entre luz e sombra, entre os espaços francamente 

iluminados por uma luz dura, batidos pelo Sol, e os espaços mais 

sombrios, de luz difusa, entre as amplitudes térmicas exteriores e a 

amenidade doméstica interior. Esta diferenciação joga-se 

fundamentalmente na polaridade que se constrói entre as fachadas 

expostas e a clausura interior da casa profunda, é muito significativa 

entre as estâncias epidérmicas da casa, à superfície das suas fachadas, 

e as suas estâncias interiores profundas. E tem também expressão nos 

aspectos quantitativos (dimensionais) e nos aspectos qualitativos dos 

compartimentos da casa, na sua afectação funcional, no seu estatuto, e 

ainda nas hierarquias entre si estabelecidas. Esta diferenciação é , 

potencialmente, mais rica que aquelas que poderemos observar adiante 

na casa higienista ou na casa extrovertida. E esta ideia é para nós de 

fundamental importância, pois é ela que nos sugere o interesse da casa 

profunda, a virtude e a utilidade do saguão, é ela que nos coloca a 

hipótese do projecto da casa moderna, na sua obsessão higienista e na 

sua abordagem positivista, ter esquecido (ou proscrito) alguns valores 

preciosos da casa do séc. XIX e ter generalizado uma concepção da  

 

 

Fig.  146: Dumbell  nova-iorquino, 1878 (ver Fig.  41, p.62) . (ver  fotografia,  na página anterior)  
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casa que se baseava apenas em alguns dados do problema do 

alojamento. 

Deste ponto de vista – da complexidade e da riqueza, da diferenciação 

quantitativa e qualitativa dos espaços domésticos – e relativamente à 

casa introvertida, constatamos que a casa profunda opera uma inversão 

curiosa. Enquanto a casa introvertida hierarquiza no seu núcleo o 

espaço com mais luz, de maior protagonismo e maior dimensão; a casa 

profunda coloca no seu núcleo, na sua zona mais interior, os 

compartimentos mais sombrios, de menor estatuto, seja pelo seu 

carácter privado, seja pelo seu carácter acessório, de serviço da casa, e 

reserva para o contacto com as fachadas exteriores aqueles 

compartimentos que têm maior estatuto, maior dimensão, maior 

investimento qualitativo, e uma relação que, por razões de ordem 

diversa, se deseja privilegiada com o exterior, com a rua, com a luz. Na 

casa profunda os âmbitos públicos têm posição epidérmica, os âmbitos 

de maior privacidade ou de serviço da casa têm frequentemente posição 

profunda, no seu núcleo interior. 

Estes aspectos da concepção e da distribuição da casa profunda têm 

particular evidência na casa burguesa do séc. XIX, como vimos no 

capítulo 4.2 (A Distribuição na casa burguesa). Lembramos a tri-partição 

do espaço doméstico burguês no séc. XIX, que então abordámos: 1) o 

âmbito público da casa, os espaços de recepção e aparato, de maior 

dimensão, maior investimento formal e material, com contacto directo 

com a fachada principal (a da rua), também ela com maior investimento 

formal; 2) o âmbito privado, da intimidade da família,  os espaços das 

camas e as suas dependências, com menor dimensão e  maior contenção 

no investimento formal, na zona interior ou tardoz da casa, em contacto 

com a fachada secundária (tardoz, interior do quarteirão), orientados 

para o interior do quarteirão (a cour) ou para os saguões de maiores  

 

 

Fig.  147: Casa Calvet, Carrer  Casp, 48, Barcelona, 1898 -1899, arq. Antoni Gaudí Cornet. Regis tado 
por Raquel Lacuesta e Antoni Gonzàlez, no Guia de Arquitectura Modernista en Cataluña, ed. Gustavo 
Gil i , 2ª  ed.,  Barcelona, 1995, p.27.  
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dimensões (as courettes); 3) os espaços de serviço da casa, com 

menores dimensões, economia formal e material, orientados para o 

interior do quarteirão (a cour) ou para os saguões de menores 

dimensões (as courettes menores). 

Sobre esta diferenciação, e a propósito do estudo dos quarteirões que 

deram corpo à extensão da cidade holandesa de Amesterdão no início 

do século XX, entre 1913 e 1934, Philipe Panerai propõe uma 

EXTERIOR [frente, rua] INTERIOR [tardoz, interior do 

quarteirão] 

Fachada sobre a rua Fachada interna e jardim 

(logradouro) 

Contínuo e com 

composição 

Fragmentado e banal 

Acessível Não acessível 

Referência urbana Referência ao alojamento 

Representação Prática 

Exposto Oculto, recatado 

Marca do arquitecto Marca dos habitantes 

Fig.  149: Di ferenciação entre a fachada da frente de rua e do tardoz, interior de quar teirão, a 
propósi to nos novos quar teirões da ampliação de Amesterdão, entre 1913 e 193 4, proposta por  
Panerai , Phi l ippe,em  Formes urbaines: de l ‟ î lot à la barre, Col lection Aspects de L‟Urbanisme, ed. 
Dunod, Paris, 1977, p.105.  

 

 

Fig.  148:: Avenida Duque D'Àvi la, 26-30, Lisboa 1920, planta do piso tipo, arq. Nor te Junior,  
registado no Arquivo Municipal  de Lisboa, recolhido e editado por  Nuno Arenga  
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interessante sistematização das diferenças de valor e esta tuto entre a 

fachada da rua e a fachada tardoz, interior do quarteirão (quadro/Fig.  

149). No seu caso, Philipe Panerai não se refere a casas com saguão, 

mas o tipo de diferenciação que regista importa, e muito, à casa 

profunda na qual o saguão tem lugar. 

Na casa profunda, o reconhecimento de diferenças e a consequente 

atribuição distintiva de quantidades, qualidades, usos e estatutos, num 

espaço complexo, quantitativa e qualitativamente diferenciado , decorre 

da diferenciação fundamental entre a frente e o tardoz, tal como nos 

refere Philipe Panerai. Mas tem ainda uma outra referência que 

protagoniza o espaço que existe entre os dois pólos sistematizados na 

tabela de Panerai. Essa referência protagonista é constituída pelo 

saguão, e o espaço protagonizado, que existe entre os pólos da frente e 

do tardoz, é constituído pela profundidade da casa. Se por um lado os 

valores da rua e do logradouro parecem claros nas referências de  P. 

Panerai, verificamos por outro lado a ausência de referência explícita ao 

saguão. Ou porque não foi considerado um protagonista relevante na 

história das ideias e das práticas associadas à habitação urbana, ou 

porque não existia nos casos em análise. 

É no entanto neste universo da diferença que o saguão tem lugar. É 

neste sistema de valores e hierarquias estabelecido entre a rua e o 

logradouro que o saguão encontra também a sua significação mais 

profunda, como entidade que tem precisamente lugar no espaço interior 

profundo, que medeia a frente e o tardoz. 

Falámos até aqui da profundidade compreendida entre a fachada 

principal, na frente, e a fachada secundária, no tardoz, e também da 

diferenciação, tripartida, referenciada no valor e no estatuto de cada 

uma das fachadas, em última análise, na diferenciação entre  a frente, o 

interior, e o tardoz. Esta abordagem aplica-se à casa localizada num   

 

Fig.  150: Rua Braancamp, 10, Lisboa, 1921, planta do piso tipo, autor  não identi f icado, regis tado no 
Arquivo Municipal de Lisboa, recolhido e editado por  Nuno Arenga  
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 edifício de quarteirão, à casa que contacta com o exterior do quarteirão 

e com o seu interior. E aplicar-se-á também, embora com algumas 

variantes que poderão ser significativas, à casa localizada num edifício 

em banda, concebido por uma arquitectura e por um urbanismo 

modernos. 

O contexto envolvente do edifício em banda é, em geral, menos urbano, 

menos determinado pelos valores que informaram a longa história da 

cidade, e, nesse sentido, as fachadas opostas do edifício em banda são 

menos diferenciadas e hierarquizadas, do ponto de vista da existência 

clara de uma frente e de um tardoz. Exceptuam-se alguns casos mais 

sensíveis às suas condições específicas de orientação e exposição solar 

ou de relação com o território envolvente, naturalmente diferenciado.  

Philipe Panerai, ainda a propósito da história da forma urbana, refere 

como as bandas edificadas dos siedlugen alemães, no período da 

República de Weimar, vão perdendo progressivamente a diferenciação 

das suas fachadas opostas, à medida que o espaço público entre os 

edifícios se torna, ele próprio, menos diferenciado, e também à medida 

dos avanços do racionalismo alemão, da abolição das diferenças nas 

fachadas, em nome da standartização e da repetição seriada (ver Fig.  

90, p.135). 

Assim, o edifício em banda coloca condições particulares à concepção 

da casa profunda. Nestes casos, esta constrói-se entre as fachadas, em 

termos genéricos, e o seu interior profundo, e esta é a polaridade 

fundamental que podermos considerar no contexto a que nos temos 

vindo a referir. 

Uma outra variante da concepção da casa profunda pode ser identificada 

nos alojamentos de orientação única, sobretudo no agrupamento dos 

fogos por piso num sistema de frente-tardoz. Neste sistema cada fogo 

tem uma frente exterior e uma orientação únicas.  

 

Fig.  151: Edif ício Mitre,  Ronda General  Mitre, 1 -13 Barcelona, 1959-1964, arq.  Francisco Juan Barba 
Corsini .  Registado por Xavier Monteys e Peres Fuerte, em Mitre,  F.J.Barba Corsin i ,  ed. Col - legi  
d'Arquitectes de Catalunya, Barcelona, p.11.  (ampliação parcial) Quatro fogos por piso, agrupados em 
frente- tardoz e esquerdo-direi to, integrados num conjunto laminar,  em banda.  
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Fig.  152: Carrer Balmes, Barcelona, 1956, Lluís Nadal , regis tado em Radiografies 06, Lluís Nadal i  
Ol ler, habi tatge col.lectiu 1959 -2006, ed. Catedra Projectes V-VI mati  2006-2007, ETSAB, UPC, 
Barcelona, p.  60. Dois fogos por piso, agrupados em frente -tardoz, integrados num quarteirão.  

 

 

Fig.  153: Carrer Lepanto, Barcelona, 1968, Lluís Nad al, registado em Radiografies 06, Lluís Nadal i  
Ol ler, habi tatge col.lectiu 1959 -2006, ed. Catedra Projectes V-VI mati  2006-2007, ETSAB, UPC, 
Barcelona, p. 72. Quatro fogos por piso, agrupados em frente - tardoz e esquerdo-direi to, integrados 
num quarteirão.  
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Quando a casa é profunda, ao contacto com a fachada exterior única 

contrapõe-se o interior profundo, servido por um saguão. Este é 

indispensável para viabilizar a interioridade dos compartimentos 

profundos, para lhes garantir ventilação e iluminação naturais. 

Encontramos estas casas no alojamento operário do final do séc. XIX, 

em edifícios integrados em quarteirão, e nas propostas recentes da 

arquitectura doméstica em Barcelona. 

Em Barcelona, os fogos de orientação única aparecem em duas 

situações: 1) na subdivisão da grande profundidade dos também grandes 

fogos de orientação dupla (frente-tardoz) das tipologias originais do 

Ensanche, convertida num maior número de fogos, de menor dimensão e 

de menor profundidade (mas com orientação única) (Fig.  151 e Fig.  

152); 2) no agrupamento de quatro fogos por piso, num sistema misto de 

esquerdo-direito e frente-tardoz, em edifícios laminares, em banda (Fig.  

151), em implantações urbanas que já não se encontram comprometidas 

com a manzana de Ildefonso Cerdá. Em qualquer dos casos, a 

orientação única da casa, sem indução de ventilação cruzada nos seus 

compartimentos interiores, torna imperativa a presença de um saguão no 

ponto mais interior da casa, oposto à fachada exterior.  

As soluções que acabámos de descrever constroem uma polaridade 

entre a fachada única da casa e o seu interior profundo, servido 

invariavelmente por um saguão, que encontráramos já na arquitectura 

doméstica popular de raiz medieval, no capítulo 3.4.2. (O pequeno pátio 

na casa medieval). 

Finalmente, encontramos ainda a casa profunda em edifícios isolados, 

que podemos integrar, com alguma latitude, na tipologia das to rres de 

habitação colectiva. Nestas tipologias, encontramos casas que não têm 

nem orientação única, nem orientação dupla: olham em seu redor a 

envolvente da torre, orientam-se a partir do centro da torre, de modo 

centrífugo. No centro da torre encontramos o poço profundo, e a 

profundidade da casa. Esta encontra-se assim polarizada, mais uma vez, 

entre o seu interior nuclear e a sua epiderme periférica, circundante (Fig.  

154 a Fig.  156). 

 

 

 

 

Fig.  154: Av. Diagonal,  670, Barcelona, 1968-70, arq. Frederico Correa, Alfons Milá. Regis tado por  
Manuel Gausa, em Barcelona: Guía de Arquitectura Moderna 1860 -2002, ed. ACTAR, Barcelona,  
p.M19. Neste exemplo, assim com nos dois seguintes, observamos a concentração dos espaços de 
serviço da casa em volta do cel obert central , formando um anel nuclear de serviços. Esta concepção 
será particularmente evidente no projecto das torres ci l índricas de Josep Antoni  Coderch, para o 
L'Hospi talet de Llobregat,  Barcelona, 1950 (projecto não construído)  (ver Fig.   156, p.195)  
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Fig.  155: Carrer Johann Sebastian Bach, Barce lona, 1958, arq. Antonio Coderch de Sentmenat. Registado por Car les Fochs em J. A. Coderch de Sentmenat 1913 -1984, ed. Gustavo Gil l i , Barcelona, 1989, p.106. (à 
esquerda) planta do piso tipo; (à direi ta)  planta detalhada de um alojamento. Observe -se a profundidade da casa, polarizada entre a fachada peri férica (em ângulo recto) e o cel obert  nuclear (no canto interior) . A concepção 
desta casa reflecte, em 1958, ainda ecos fundamentais  da arquitectura doméstica burguesa do séc. XIX e da sua Distribuição,  e,  neste caso par ticular,  daquela que material izou o Ensanche inicial . Observa -se uma tr i -
partição burguesa do espaço doméstico: 1) um conjunto de compartimentos comunicantes, em enfi lade , define o âmbito públ ico da casa, a sala -vestíbulo,  a sala, e o comedor ,  em contacto com a fachada principal  e, através 
desta, com uma varanda nobre; 2) um núcleo de quar tos tem uma disposição e circulação autónoma, um corredor equivalente a um verdadeiro dégagement , e uma posição discreta, junto da fachada secundária, latera l; 3) os 
espaços de serviço, inclusivamente uma habitation  para empregados domésticos, encontram -se em posição interior , junto do cel ober t  nuclear , com absoluta discrição e imediata disponibi l idade para servir toda a casa. O 
acesso de serviço –  uma escada e um elevador – encontra-se segregado no interior profundo, junto do cel obert , separados do acesso principal da casa – um elevador que abre directamente para a sala -vestíbulo. Esta casa 
revela ainda uma multipl icação das circulações interiores que ampli f icam, de forma quase mágica, a real dimensão f ísica da casa, algo que veremos também no trabalho de Lluís Nadal ( já referido neste trabalho) e a que 
Rafael Cárceres, Op. Cit .  chamará “casa sem fim” (porque nela é possível circular  por tempo indeterminado s em encontrar , nesse percurso, um fim). Esta obra de Coderch é talvez das mais eloquentes na lembrança de 
valores antigos da organização da casa urbana, que parecem ter sido abandonados pela internacional ização do projecto moderno do alojamento, sobretudo no que tem a ver com a sua abordagem optimizadora.  
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Fig.  156: L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, 1950 (projecto não construído) , arq. Antonio Coderch de Sentmenat. Regis tado por Carles Fochs em J. A. Coderch de Sentmenat 1913 -1984, ed. Gustavo Gil l i , Barcelona, 
1989, p.118. Este projecto de Coderch mostra-nos que a profundidade da casa pode não decorrer da distância f ísica,  mensurável, entre a fachada exterior e o núcleo interio r doméstico, mas antes da sugestão da 
profundidade desse núcleo, neste caso, através de um di ferença dramática, de valor lum ínico e de valor (de extensão) espacial,  entre o exterior envolvente da casa e o seu vazio nuclear . A concepção desta casa si tua-a 
numa torre, isolada, afastada de outras construções, envol ta numa extensão espacial, visível e de dimensão considerável. Mas concebe também o seu interior  como um poço (de venti lação, de i luminação) e é nessa medida 
que esta casa é profunda . Esta dimensão do que designamos profundidade  da casa exis te em todas as casas que, tendo saguões nucleares, estabelecem com estes relações visuais, ou espaciais. Mas nesta concepção de 
Coderch, a diferença dramática entre o que pode estar fora da casa e o que está “ dentro”  dela confere a este sentido de profundidade  um significado par ticular .  

 



 196 

A propósito do exemplo que acabámos de registar na página anterior, e 

da respectiva nota de comentário, concluímos com uma ideia que nos 

parece também relevante: a profundidade, a que temos vindo a referir-

nos, tem uma dimensão horizontal,  que se expressa no interior da casa, 

nos termos em expusemos anteriormente, mas tem também uma 

dimensão vertical, que se expressa na verticalidade interior do saguão -

do poço. A espacialidade deste último constitui, no contexto do espaço 

doméstico, uma singularidade notável, que se contrapõe à 

horizontalidade do espaço doméstico, sobretudo quando o interior do 

saguão é concebido para ser visto a partir do interior da casa, e, assim, 

concebido também para qualificar o interior desta, visual e 

espacialmente, para além da mera disponibilidade higienista da 

ventilação e da luz natural. 

 

6.2.3 A casa higienista 

 

A casa higienista é, porventura, a concepção de casa que nos é mais 

familiar. É aquela a que estamos mais habituados, cujos princípios estão 

subjacentes às normas a que devem obedecer a maioria das casas 

contemporâneas que temos a possibilidade de habitar  hoje. Referimo-

nos a um modo de conceber a casa que toma como imperativos, para 

garantia da salubridade do interior doméstico, a sua exposição solar e a 

sua ventilação natural. Este modo de conceber a casa pressupõe uma 

forte crítica higienista à salubridade (e, portanto, à concepção) da casa 

profunda que acabámos de abordar, e tem uma origem reactiva e radical. 

A concepção da casa higienista tem origem reactiva porque reage, na 

segunda metade do século XIX, à degradação das condições de higiene 

e salubridade da cidade e da habitação urbana, na sequência do 

crescimento demográfico exponencial nas cidades industriais, da 

concentração de populações operárias em condições sub-humanas, sem 

acesso pleno a hábitos, infra-estruturas e equipamentos de higiene hoje 

considerados elementares, alojadas em construções de alta densidade, 

em casas sobrelotadas, de promoção liberal. Estas casas eram, como já 

referimos, casas profundas. E os seus compartimentos interiores, para 

além de sobrelotados não dispunham, muitas vezes, de iluminação 

natural nem de poços de ventilação eficazes. A concepção da casa 

higienista procura a resolução destes problemas, desde logo procurando 

cubicagens adequadas ao número de ocupantes de cada compartimento, 

procurando exposição solar e ventilação natural através de um contacto, 

tão próximo quanto possível, com o exter ior envolvente das construções. 

Neste sentido, dizemos que a casa higienista é reactiva aos 

desenvolvimentos da casa profunda. 

 

Fig.  157: Patio de luces na Casa Bat l lò, Paseo de Gràcia, 43, Barcelona, 1904 -1906, arq.  Antoni  
Gaudi Cornet (ver  Fig.  116, p.158)  
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Mas, porque esta reacção se traduz num discurso que proscreve a casa 

profunda, e determina o desaparecimento desta na cultura material 

dominante da arquitectura moderna, dizemos que a casa higienista tem 

também uma origem radical. 

Como vimos nos capítulos 4 (O saguão na evolução da casa urbana) e 5 

(A proscrição do saguão), a nova concepção da arquitectura doméstica 

no final do séc. XIX, e no início do séc. XX, critica ferozmente a 

utilização de pátios interiores e de saguões, desenvolvendo um discurso 

que os proscreve e propostas concretas que traduzem essa proscrição . 

A prazo, a higiene e a salubridade terão expressão na exposição solar e 

ventilação natural da casa mas também na fuga aos ambientes poluídos, 

na fuga à proximidade dos centros urbanos antigos e das unidades 

produtivas. A casa passa a ser concebida como um conjunto de 

compartimentos em contacto pleno com o exterior, em construções 

pouco profundas, edifícios isolados, de baixa volumetria ou em torre , ou 

ainda em bandas laminares com fachadas opostas pouco distanciadas 

entre si – nos “cottages” das cidades-jardim inglesas, nos edifícios 

estreitos, em quarteirão ou banda, das extensões de Amesterdão, nos 

conjuntos laminares dos siedlungen alemães ou nas propostas do comité 

soviético para a construção da R.S.F.S.R. (STROIKOM) – ou ainda com 

geometrias quebradas ou sinuosas, em “redant”, que maximizam a 

superfície de contacto com o exterior - nas ville-tours de Auguste Perret 

e nos “redents” de Le Corbusier – e procuram fazer penetrar a exposição 

solar e a ventilação natural até aos últimos redutos interiores da casa. É 

curioso observar que em algumas propostas de alojamento operário 

deste período não existiam, de facto, quaisquer compartimentos privados 

do contacto directo com o exterior, nem mesmo cozinhas ou instalações 

sanitárias (Fig.  158). 

  

 

Fig.  158: ver Fig.   66, p.101 
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Ventilação natural e exposição solar máxima passam a ser palavras de 

ordem. Chamamos a atenção para a utilização da expressão “máxima” 

no que ela tem de radical. Encontramos este sentido radical expresso em 

vários momentos do discurso de Le Corbusier, em particular no seu Vers 

une Architecture
214

. E se em relação à exposição solar se procura o 

“máximo”, em relação à dimensão, à organização, ao funcionamento e ao 

equipamento da casa, procura-se a “optimização”, e ainda, face à 

urgência do alojamento, o “mínimo” indispensável, o Existenzminimum 

das vanguardas alemãs e soviéticas. Este radicalismo tem circunstâncias 

culturais particulares, que abordámos no capítulo 4.4 (O programa da 

casa moderna: a universal máquina de habitar): de um modo 

profundamente progressista, a casa higienista integra novos 

equipamentos e novas formas de habitar, é pensada com um optimismo 

positivista, com uma crença no triunfo do progresso, na sua base 

científica, na industrialização das sociedades, na optimização e 

normalização generalizada da cultura material, dos processos produtivos 

e das formas de vida. No contexto específico da arquitectura moderna, e 

em particular dos seus congressos internacionais CIAM, a abordagem 

positivista promove a universalidade dos juízos de valor e a 

uniformização do pensamento da casa. 

Explicaríamos assim o pensamento da casa sem saguão, com todos os 

seus compartimentos habitáveis expostos ao exterior, com fachada livre, 

em fenêtre longuer, ou mesmo em cortina de vidro. 

Esta casa tem muitas vezes uma orientação, uma fachada, única, sem 

ventilação cruzada, o que parece contraditório, se tivermos presentes os 

seus imperativos higienistas. O que nos interessa na casa higienista são 

as suas fachadas expostas, e opostas (quando esta tem duas frentes). 

Interessa-nos a sua ventilação cruzada, a sua exposição solar intensa, a 

                                                           
214 Op. Ci t.  

proximidade imediata do exterior envolvente (na sua dimensão física e 

visual). Interessa-nos a sua diferenciação interior polarizada entre as 

fachadas: a) nos quarteirões
215

, entre a rua urbana e, na outra frente, o 

logradouro interior, ainda rural, oficinal, ajardinado; b) nos edifícios 

laminares do urbanismo moderno, entre o Norte e o Sul, ou, melhor, 

entre o Nascente e o Poente, ou ainda, para além da orientação solar, 

entre as diferentes realidades exteriores que uma geometria laminar 

oferece numa implantação particular. 

A casa que, genericamente, habitamos hoje na civilização ocidental tem 

esta concepção. Apenas os compartimentos de armazenamento 

doméstico, as instalações sanitárias e, em alguns regimes normativos 

particulares, as cozinhas, se aventuram a ter posição interior sem 

contacto directo com as fachadas exteriores da casa.  Quando estes 

compartimentos se posicionam e se agrupam no interior da casa, esta 

revela frequentemente a concepção de um núcleo motor, com as infra-

estruturas e o equipamento que permite transformar aquele conjunto de 

compartimentos em uma casa, à semelhança de um motor fora de bordo 

(na metáfora do crítico e historiador de arquitectura Reyner Banham), 

que tem a capacidade de ser acoplado a qualquer objecto flutuante e 

transformá-lo num barco. Quando assim acontece, para além de 

constituir a unidade nuclear motriz da casa, este núcleo constrói 

igualmente uma interioridade particular, específica. Encontrámos ainda 

concepções desta casa, nas quais é possível circular em to rno deste 

núcleo e identificar aí a subtileza de uma circulação dobrada, que nos 

oferece um circuito “sem fim”
216

, uma preciosa duplicação de percursos 

interiores alternativos, capazes de iludir a concreta dimensão física, 

                                                           
215 Como referiu Phi l ipe Panerai no seu quadro de polaridades que registámos no quadro/ Fig.  149, p.189)  

216 Este valor é par ticularmente sensível  no trabalho de Lluís Nadal,  já aqui  refe rido. Rafael de Cáceres 
refere-se também a esta ideia em “Pol ít ica . El Confor t espacial com a argument del disseny de l ‟habitatge 
col.lerctiu”,  in Quadern's d'Arquitectura i  Urbanisme , nº 256, ed. COAC, Barcelona, 2007, p. 148. 
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mensurável, da casa. Na história da arquitectura doméstica, 

encontrámos no entanto estas qualidades mais frequentemente, e com 

maior significado, na casa profunda. 

 

 

6.2.4 A casa extrovertida 

 

A casa que acabámos de abordar – na qual a maioria dos 

compartimentos interiores se encontra em contacto di recto com o 

exterior envolvente - tem uma variante cuja concepção parece animada 

por um desejo de continuidade espacial absoluta, que se revela numa 

relação de total continuidade entre as principais estâncias domésticas, e 

ainda, e mais importante, entre o interior da casa e o seu exterior 

envolvente. De um modo fundamental, esta casa orienta-se para fora, e 

por isso designamo-la extrovertida. 

O paradigma da casa extrovertida revela-se com particular clareza nas 

glass-houses americanas. Vimos este tipo de casas interpretado por 

muitos arquitectos modernos, em circunstâncias muito diversas. 

Invariavelmente, estas são casas unifamiliares, que se implantam em 

lugares naturais de excepção, nos quais parecem desejar fundir a sua 

interioridade, extrovertendo-a. 

Para além das glass-houses, encontraremos a casa extrovertida em 

blocos e em torres residenciais, de implantação urbana, cujas fachadas 

em grandes vãos envidraçados, de proporção horizontal, ou em cortina 

de vidro, traduzem referências modernas fundamentais: à casa domino, 

à generalização da construção em betão armado, à autonomização da 

estrutura portante e da estrutura de compartimentação; à fenêtre a  
 

 

 

Fig.  159: Lake Shore Drive Apartments,  860-880, Chicago, 1948-1951, Mies van der  Rohe.  
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longuer e à fachada livre; mas também à arquitectura do ferro e à 

tradição construtiva em steel frame e, mais tarde, em curtain wall, nas 

cidades norte-americanas. 

Esta forma de conceber a casa encontra-se presente ainda hoje na 

arquitectura doméstica contemporânea, em algumas correntes estéticas 

herdeiras da linguagem formal moderna e em algumas promoções 

imobiliárias para segmentos superiores de mercado. Estas 

manifestações contemporâneas expressam de forma minimalista a 

continuidade espacial, particularmente entre interior e exterior, 

recorrendo à abertura de grandes vãos para o exterior, à imaterialidade 

do vidro e da caixilharia metálica minimalista. A casa extrovertida parece 

conotada com uma espacialidade e com uma materialidade de qualidade 

superior. As glass-houses sempre foram casas excepcionais (na sua 

espacialidade, na sua materialidade), em lugares de excepção (nos seus 

atributos naturais, paisagíst icos). Parece-nos que, em muitos casos, a 

referência à casa extrovertida poderá constituir simultaneamente uma 

afectação estética dos seus autores e uma estratégia promotora 

sugestiva de uma arquitectura doméstica de qualidade superior. No 

entanto, nem sempre a organização espacial do interior destas casas 

tem qualidade equivalente daquela que a referenciação do  seu 

formalismo sugere. Em todo o caso, podemos dizer que, para além da 

persistência e hegemonia actual da casa higienista, existe hoje também 

uma recorrência significativa da casa extrovertida, e que a esta se 

associa uma ideia de qualificação superlativa do espaço doméstico. 

A glass-house de Philip Johnson é provavelmente a interpretação mais 

literal do aqui que designamos casa extrovertida. 

Mas interessa-nos sobretudo o trabalho de Ludwig Mies van der Rohe 

(1886-1969), cujo percurso nos revelará, na sua fase americana,  

 

 

 

principalmente em Chicago, a expressão urbana – aquela que mais 

interessa ao nosso trabalho – desta concepção da casa. 

Na obra de Mies van der Rohe, o pavilhão de Barcelona (1929) e, 

sobretudo, já no universo da arquitectura doméstica, a casa Tugendhat 

(1928-1930), particularmente no salão do seu piso inferior (Fig.  161), 

revelam os princípios de extroversão do espaço interior a que nos temos 

referido. Estes princípios serão sintetizados mais tarde, já no período 

americano de Mies, na casa Farnsworth (1946-1951), nas margens do 

Fox River, em Plano, Illinois, EUA. 

 

Fig.  160: A casa extrovertida: Mies van der Rohe no interior do salão da casa Tugendhat, fotografado 
por Fri tz Tugendhat, por volta de 1930, registado por Iñaki Abalos,  A Boa-vida - visi ta guiada às  
casas da modernidade, ed. Gustavo Gil l i , Barcelona, 2003, p.18.  
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A respeito da casa introvertida havíamos dito que, no sentido mais 

fundamental da sua concepção, o exterior não existia (seria irrelevante a 

sua existência). Relativamente à casa extrovertida, sintetizada de forma 

paradigmática na casa Farnsworth, podemos dizer que o interior 

doméstico, existindo, se funde num contínuo espacial que decorre, 

sobretudo, da exterioridade abrangida pela extroversão da casa. 

Ao contrário do que acontece na casa profunda, não encontramos no 

interior da casa Farnsworth uma diferenciação espacial signi ficativa, 

elaborada e polarizada entre o limite exterior e a interioridade íntima da 

casa. Porque, construído integralmente em vidro, o limite da casa não 

tem materialidade sensível; e porque a interioridade da casa não tem 

profundidade, e não se distingue significativamente do exterior que a 

envolve. Esta indistinção expressa-se literalmente no alpendre da casa 

Farnsworth, que, sendo já a construção de um espaço de transição 

interior-exterior, apenas se diferencia do interior pela ausência do vidro 

perimetral. 

Na casa Farnsworth, as instalações sanitárias constituem os únicos 

compartimentos interiores fechados, posicionados no interior do núcleo 

infra-estrutural, que se configura como uma peça de mobiliário – quase 

um armário - habitável. A polaridade que podemos admitir entre estes 

compartimentos interiores, encerrados de facto, e o espaço fluido 

envolvente é uma polaridade binária, sem os gradientes e sem a 

complexidade que reconhecêramos na casa profunda. 

 

 

 

Fig.  161: Interior do salão da casa Tugendhat, Brno, antiga Checoslováquia, 1928 -1930, Mies van der  
Rohe. Registado por Luiz  Trigueiros e Paulo Martins Barata, em Mies van der Rohe, ed. Blau, Lisboa 
2000, p.  71.  

 

 

Fig.  162: Casa Farnsworth, Fox River ,  Plano, Il l inois,  EUA, 1946-1951, Mies van der Rohe, imagem 
exterior ( registada em www.e-architect .co.uk) .  
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A casa extrovertida celebra de forma intensa a sua comunhão com o 

lugar, através de uma continuidade espacial literal, expressa sobretudo 

na visualidade. Com a visualidade temos, necessariamente, a luz natural 

exterior, que aqui penetra o interior doméstico de forma intensa e 

preenche todo o espaço da casa. Esta é a casa em cujo interior 

poderemos fruir e contemplar melhor a paisagem e o estado do tempo 

que nos envolve, em cujo interior recebemos mais intensamente a luz e 

o calor do Sol. Aqui poderemos encontrar a exposição solar máxima 

reclamada por Le Corbusier, perseguida até então nas suas fachadas 

livres envidraçadas, no Imeuble Clarté (1930-1932) em Genebra, ou no 

Pavilhão Suíço (1930-1932) e na Cité du Refuge (1929-1933) em Paris. 

Porque esta é uma concepção distinta da casa, não encontramos aqui as   

 

Fig.  163: Casa Farnsworth, Fox River ,  Plano, Il l inois,  EUA, 1946-1951, Mies van der Rohe, imagem 
interior, do quarto (regis tada em www.columbia.edu)  

 

 

 

Fig.  164: Lafayette Towers, Lafayette Park, Detroit , EUA, 1963, Mies van der Rohe, pormenor da 
fachada, elementos complementares de modulação da transparência da curtain wal l . Registo nas  
Libraries Digital  Col lections, da Universi ty of  Nebraska-Lincoln,  http://www.unl.edu/.  
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intensidades lumínicas particulares que as aberturas recortadas 

pontualmente na parede opaca localizam nos interiores encerrados, nem 

encontramos a luz filtrada, já sombria, que habita os interiores profundos 

de outras casas. 

Hoje, a casa Farnsworth não é habitada (é apenas visitada),  mas dispõe 

de um sistema de cortinas que encerra integralmente o seu perímetro, 

senão por razões de privacidade ou sobreaquecimento interior, 

seguramente por motivos de protecção do seu interior da incidência 

prolongada e indiscriminada dos raios solares, nas mais benignas e nas 

mais malignas regiões do seu espectro luminoso. Para nós, este aspecto 

tem um significado particularmente importante: nas suas mais diversas 

dimensões, a habitabilidade da casa extrovertida depende de sistemas 

complementares que permitem filtrar, modular ou anular, a sua 

extroversão, a sua exposição ao exterior; o seu bom funcionamento 

como casa depende desta capacidade de agir sobre a transparência dos 

seus limites (Fig.  164). 

Esta condição é particularmente sensível na casa extrovertida urbana, 

no alojamento colectivo, cujos blocos ou torres residenciais revelam a 

complementaridade entre a fachada cortina de vidro e os mais diversos 

sistemas de outras “cortinas”, cuja função é produzir o efeito oposto da 

primeira. Do ponto de vista formal, é curiosa a relação entre a fachada 

cortina de vidro, que invariavelmente constrói um padrão regular, e as 

cortinas domésticas que, mesmo sendo idênticas em todos os 

alojamentos, e por terem um funcionamento independente, de acordo 

com as vontades particulares dos utilizadores de cada casa, constituem 

um padrão aleatório. Na casa colectiva extrovertida a fachada cortina de 

vidro tem um valor matricial enquanto os sistemas complementares de 

fachada, ainda que igualmente matriciados, revelam uma dinâmica 

aleatória (Fig.  165). 
 

 

 

Fig.  165: Lafayette Towers, Lafayette Park, Detroit, EUA, 1963, Mies van der Rohe. Registo nas 
Libraries Digital  Col lections, da Universi ty of  Nebraska -Lincoln,  http://www.unl .edu/.  
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Chegámos assim à condição urbana e colectiva da casa extrovertida – a 

condição que nos interessa em particular abordar – e encontramo-la na 

obra de Mies van der Rohe, próximo do lugar e do tempo da casa 

Farnsworth, em Chicago: no Lake Shore Drive Apartments n.º 860 e 880 

(1948-1951), e, na sua réplica, no Esplanade Apartments n.º 900 e 910 

(1953-1956), ambos na marginal ao lago Michigan; no Commonwealth 

Promenade Apartments (1953-1956), e no 2004 Lakeview Apartments 

(1960-1963). Para além destes, Mies concebe ainda, dentro dos mesmos 

princípios da extroversão da casa através da curtain wall, o Colonnade 

Apartments (1958-1960) para o Colonnade Park, em Newark, e as 

Lafayette Towers (1963) para o Lafayette Park, em Detroit.  

Tipologicamente, a abordagem de Mies ao tema do bloco e da torre  

residencial revela-nos nesta fase do seu percurso uma recorrência da 

planta rectangular, com perímetro concebido em curtain wall, e 

distribuição interior organizada com um núcleo de acessos verticais e 

uma galeria interior, axial no comprimento da geometr ia rectangular, que 

distribui em ambos os lados para alojamentos de frente única, e, nos 

topos, para alojamentos de topo (quando são maiores) ou de canto 

(quando são menores). 

Relativamente à distribuição interna dos alojamentos, é invariável a 

localização dos núcleos de serviço e higiene da casa – cozinha e 

instalações sanitárias - no seu limite interior, junto à galeria de acesso, 

assim como a localização das estâncias principais da casa – sala e 

quartos – no perímetro exterior da construção, em contacto directo com 

o exterior (Fig.  166). 

Estas casas com frente única, ou com dupla orientação, em esquina, 

com frentes perpendiculares entre si colocam-nos questões relevantes 

sobre a virtude da sua orientação solar e da sua ventilação natural. 

 

 

 

Parecendo ser a casa de exposição solar máxima, esta casa urbana 

extrovertida é muitas vezes também uma casa de exposição solar única. 

Sabemos que as orientações únicas proporcionam à casa menor 

diversidade lumínica e manifestações extremas, quer de exposição solar 

directa, quer da sua privação. Nestas condições, dependendo da 

configuração e da orientação do conjunto edificado, algumas casas 

assim concebidas terão sempre exposição solar directa, enquanto outras 

raramente terão a incidência directa dos raios solares, apenas dispondo 

de luminosidade difusa. Se podemos pensar que no segundo caso, a 

grande superfície envidraçada permite a iluminação difusa de todo o 

interior doméstico, sabemos que no primeiro caso, a exposição solar 

directa permanente ao longo do dia causará inevitavelmente um 

desconforto térmico e uma luminosidade excessiva.  

 

 

Fig.  166: Uni t types: single orientation unit with core along corridor , SHERWOOD, Roger, Modern 
Housing Prototypes,  ed.Harvard Univers ity Press, Londres, 1978, p.  4.  
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Por outro lado, este tipo de orientação é menos favorável à promoção de 

ventilação natural, se comparado com as casas que abordámos 

anteriormente, que tinham a oposição de duas frentes com orientações 

distintas, com ou sem poços interiores de ventilação – a casa profunda e 

a casa higienista – ou que tinham uma polaridade fundamental entre o 

seu perímetro exterior e o seu pátio interior nuclear – a casa introvertida. 

A reduzida profundidade da casa extrovertida poderá no entanto 

constituir uma atenuante, uma vez que mesmo os compartimentos mais 

interiores se encontram na realidade pouco distantes da fachada 

exterior. Ainda assim, se esses compartimentos forem os de serviço e 

higiene da casa, deveremos manter sob reserva a ventilação natural 

destas casas. 

Mas a casa extrovertida que Mies concebe é uma casa equipada com 

ventilação natural forçada, climatizada, com aquecimento, ar 

condicionado. A euforia da curtain wall não tinha então compromissos de 

eficiência energética, nem de responsabilidade ambiental ou de 

sustentabilidade. 

Com efeito, para além dos elementos complementares que actuam sobre 

a transparência dos seus limites, a que já referimos, a casa extrovertida 

depende ainda, em grande medida, de meios complementares de 

climatização, de ar condicionado. Os ganhos solares e térmicos 

característicos das grandes superfícies envidraçadas são preciosos no 

Inverno mas nefastos no Verão. Por outro lado, embora existam hoje 

soluções avançadas com baixa condutividade, a condutividade térmica 

das superfícies envidraçadas é, em termos gerais, muito superior à das 

paredes opacas, com isolamento térmico convencional : o arrefecimento 

através de uma extensa superfície envidraçada coloca à casa 

extrovertida maior necessidade de recurso a sistemas de climatização, 

se a compararmos com uma casa profunda. Estes dados tiveram  

 

 

expressão controversa nas fachadas livres de Le Corbusier, 

particularmente naquelas que eram herméticas (integralmente com 

vidros fixos, sem abertura) e com exposição solar extrema, sem brise-

soleils complementares, como por exemplo no grande envidraçado 

orientado a Sul, na Cité du Refuge. Em Mies van de r Rohe, verificamos 

que a assunção da presença (e da dependência) dos equipamentos de ar 

condicionado os integra na síntese arquitectón ica dos alojamentos, e é  

 

Fig.  167: Lake Shore Drive Apartments, 860-880, Chicago, 1948-1951, Mies van der Rohe, planta do 
piso tipo, regis tada por Roger Sherwood, em Modern Housing Prototypes, ed.Harvard University  
Press, Londres, 1978, p.  4.  
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expressa nas pequenas figuras rectangulares registadas no seu inte rior, 

junto ao plano de fachada, que representam a posição integrada dos  

equipamentos (ver planta dos Commomwealth Promenade Apartments, 

Fig.  168, e também fotografia do interior de um dos apartamentos do 

Lake Shore Drive Esplanade Apartments, Fig.  169, na qual se vê o 

equipamento paralelepipédico a que referem os desenhos rectangulares 

da planta anterior). 

Hoje temos ainda a tentação de reinterpretar e reviver uma modernidade 

sedutora, em casas com continuidades espaciais e visuais enfáticas da 

fruição da paisagem exterior, seja esta natural ou construída. Os 

espaços exteriores das casas extrovertidas eram demasiado tentadores, 

a sua arquitectura, e a promessa de vida que nos fez, ainda o são.  

Mas, para além esquecer alguns aspectos ambientais, esta ideia 

sedutora da submissão da casa ao seu exterior envolvente parece 

também esquecer que a distribuição do interior doméstico tem ainda a 

liberdade, e a responsabilidade, de suplantar a mera contemplação 

exterior, o conveniente agrupamento interior dos serviços, a educada 

separação público-privado, diurno-nocturno, sala-quartos; em suma, tem 

ainda a responsabilidade de suplantar o esquematismo que a casa-chave 

de Xavier Monteys denuncia (Fig.  171)
217

. 

Ainda a propósito das limitações específicas desta concepção da casa, 

nos termos em que foi proposta e desenvolvida na arquitectura moderna, 

recordamos ainda as críticas dirigidas a Mies, por Paul Rudolph (p. 168), 

e às glass-houses por Robert Venturi (p. 169). 

 

 

                                                           
217 Ver  também ci tação de X. Monteys, p.333. 

 

Fig.  168: Commomwealth Promenade Apartments, Chicago, 1953-56, Mies Van der Rohe, planta do 
piso tipo, registada por Leonardo Benevolo, em Projectar a cidade Moderna, ed. Edições 70, Lisboa 
1987, p.129.  
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Fig.  169: Lake Shore Drive Esplanade Apartments, 900 -910, Chicago, 1953-1956, Mies van der Rohe, interior de uma sala, vista de outra torre residencial e, ao fundo, do lago Michigan, registo em 
http:/ /www.900910.com/apartment.php, fotografia:  Chicago History Museum: HB -18101-N, Hedrich Blessing.  
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Fig.  171: Xavier Monteys: "La planta «l lave»", "Doméstica . Dis tr ibució es un term massa estret" in  
Quadern’s d’Arqui tectura i  Urbanisme nº 250 , ed. Co.legi d‟Arquitectes de Catalunya, Barcelona, 
2006, p.  58.  

 

 

Fig.  170: Apartamentos nas Lafayette Towers, Detroit , 1963, Mies van der  Rohe, The Mies van der  Rohe Ar chive, The Museum of Modern Ar t,  Nova Iorque.  
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6.3 QUATRO CASAS NUMA SÓ 

 

As duas primeiras concepções da casa, que abordámos anteriormente – 

a casa introvertida e a casa profunda - incluem o pátio ou o saguão 

como protagonistas nucleares, fundamentais na Distribuição do espaço 

doméstico. Na realidade, são ambas concepções que desenvolvem a 

introversão da casa: no primeiro caso como condição fundamental; no 

segundo, como condição inevitável da interioridade profunda que a casa 

admite ter. 

A casa introspectiva olha para dentro de si mesma, constrói um 

simulacro do mundo envolvente, que lhe é suficiente. A casa profunda 

olha para fora, mas guarda dentro de si um interior profundo. 

A introversão destas casas potencia um maior controlo ambiental, 

através das porções de exterior que, localizados no interior destas, 

amortecem a amplitude dos fenómenos sentidos no exterior envolvente. 

Em condição urbana, a existência de espaços exteriores no inter ior 

destas casas torna-as aptas a servir modelos de ocupação de densidade 

em extensão (low rise – high density), nos quais a massificação e a 

compacidade do tecido construído implica a interiorização das casas, e o 

seu contacto com o exterior através de pátios e saguões. 

Por sua vez, as duas últimas concepções da casa – a casa higienista e a 

casa extrovertida - orientam-se para fora, e excluem a existência de 

compartimentos interiores, que constituam âmbitos espaciais de 

habitation cuja relação com o exterior apenas seja mediada por pátios ou 

saguões nucleares. 

Na casa higienista a relação com o exterior procura uma exposição 

uniforme aos elementos, que constitui, sobretudo, uma estratégia de 

salubridade interior. Na casa extrovertida, a exposição ao exterior 

representa sobretudo uma relação poética de plena continuidade com a 

envolvente da casa, de absoluta comunhão com o lugar.  

A casa higienista revela a capacidade de controlar ambientalmente o seu 

interior. Pelo contrário, a casa extrovertida, na sua expos ição mais 

violenta aos elementos, parece necessitar de meios complementares de 

controlo ambiental. 

Em condição urbana, a relação com o exterior implícita na concepção 

destas casas torna-as mais aptas a servir modelos de densidade em 

altura, concentrada em edifícios isolados, em banda ou em torre, que 

dispõem entre si espaços livres, não edificados, para os quais se 

orienta, precisamente, a extroversão destas casas. 

No contexto específico do nosso trabalho, diremos que casa profunda 

será aquela que constrói a tese do saguão; e a casa extrovertida, a que 

estabelece a sua antítese. 

A casa profunda é também aquela que nos parece revelar uma 

diferenciação mais elaborada das estâncias interiores domésticas, 

baseada quer na polaridade entre as suas fachadas opostas, quer na 

sua interioridade profunda, protagonizada pelo saguão. Nesta 

concepção, a diferenciação interior é, geralmente, superior àquelas que 

podemos observar nas outras formas de conceber a casa. 

Por um lado, esta casa dispõe de maior número de factores de 

diferenciação – a frente, o tardoz, o interior, o saguão ou os saguões, 

quando, sendo mais do que um, também estes se diferenciam no seu 

tamanho, nas suas qualidades, e se especializam no modo como 

participam no interior da casa. 

Por outro lado, a casa profunda foi historicamente uma casa maior, com 

maior número de compartimentos, e esta condição dá maior terreno e 

maior amplitude à diferenciação das estâncias domésticas, das suas 

dimensões, qualidades, estatutos, afectações e usos. 
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Não podemos esquecer que a casa em que melhor reconhecemos a 

participação positiva do saguão, ao serviço da arte da Distribuição, tem 

origem no palácio, aristocrático no séc. XVIII, burguês no séc. XIX. Este 

é um paradoxo de registo importante no nosso trabalho: a casa com 

saguão é muitas vezes um palácio, e nem sempre o saguão é nela 

tratado como um mero artifício espacial reservado ao serviço discreto 

dos domestiques; a casa moderna, sem saguão, é estruturalmente uma 

casa higienista, de alojamento colectivo, em massa, para classes 

trabalhadoras (ainda que estas tenham poderes económicos 

progressivamente diferenciados). 

Com efeito, a casa higienista e a casa extrovertida são casas mais 

pequenas, em grande parte porque, na sua condição pós-revolução 

industrial, se encontram ainda hoje sujeitas a uma abordagem 

capitalista, de dinâmica especulativa, ao problema do alojamento. Esta 

abordagem é hoje moralizada por muitos regulamentos aplicáveis à 

edificação e ao alojamento, mas o sentido economicista que era então 

imperativo nos grandes programas de alojamento do início do século XX, 

referenciado no existenzminimum e na optimização taylorista da casa, 

encontra-se ainda subjacente nas actuais promoções de alojamento, 

sejam estas assumidas pelos governos ou por promotores com capital 

privado. 

A diferenciação de que falamos não se refere a uma especialização no 

uso dos compartimentos, mas sim à existência de estâncias 

profundamente diferenciadas, sobretudo do ponto de vista qualitativo, 

em consequência da sua posição relativa num espaço doméstico 

heterogéneo protagonizado por coisas diversas, para além das fachadas 

exteriores e do acesso ao interior da casa. Não podemos esperar que as 

casas urbanas actuais tenham a dimensão, a profundidade, e a riqueza 

espacial das casas burguesas do séc. XIX e primeiras décadas do séc. 

XX? 

A propósito do tamanho e da diferenciação das estâncias domésticas, 

em “La ambiguedad válida”
218

, Xavier Monteys e Pere Fuertes elogiam a 

riqueza e a versatilidade espacial da casa burguesa europeia do séc. 

XIX. O que a estes autores parece interessar nesta casa é que, apesar 

do seu interior ser, no seu tempo original, profundamente diferenciado e 

hierarquizado, altamente especializado do ponto de vista do seu estatuto 

e do seu uso
219

, a menor diferenciação dimensional entre os seus 

compartimentos, o dimensionamento ambíguo de alguns âmbitos de 

passagem (nos quais ainda é possível permanecer, mobilar, instalar 

usos), e ainda a dupla circulação (com simultaneidade de 

compartimentos comunicantes, em enfilade, e corredores de distribuição, 

em dégagement) tornam esta casa hoje mais ambígua, mais versátil e 

mais interessante para habitar, sobretudo, se comparada com a casa 

moderna genérica
220

 tomada ainda hoje como conveniente. Na casa 

moderna a sala, sendo significativamente maior, distingue-se 

irremediavelmente dos quartos, que são menores; estes são equipados 

com roupeiros fixos (integrados nas paredes) que impõem a função dos 

compartimentos em que se localizam. Nesta casa, ainda, os corredores 

têm frequentemente a largura mínima indispensável para a circulação, 

sem outras hipóteses de apropriação. 

                                                           
218 Xavier Monteys e Pere Fuertes,  “La ambuiguedad vál ida”, capítulo do l ivro Casa Col lage, ed. Gustavo 

Gil l i , Barcelona, 2001, p. 46-52.  

219 Lembramos o extenso vocabulário f rancês para designar todos os âmbi tos p ossíveis no interior da casa 

burguesa, a que fizémos também referência no capítulo 4.2, A Dis tr ibuição na casa burguesa. 

220 Herdeira do taylorismo, do existenzminimum, das optimizações (optimistas) de A lexander Klein,  

simpl i f icada nos seus zonamentos func ionais e na sua optimização dimensional, na sua relação interior -

exterior,  na sua salubridade e na sua extrover tão .  
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A estas observações acrescentaríamos que a casa burguesa a que 

referem X. Monteys e P. Fuerte tem uma gradação interior -exterior muito 

mais rica que aquela que podemos observar na casa urbana actual, e 

que esta perda se encontra fundamentalmente relacionada com o 

desaparecimento do interior profundo da casa, e dos saguões que o 

protagonizaram. 

Uma valoração positiva da complexidade na gradação das relações 

interior-exterior, sobretudo em antítese da concepção que se encontra 

na base da casa extrovertida, é expressa também por Robert Venturi 

quando aborda o tema da complexidade e da contradição na 

arquitectura, no contexto particular das relações interior-exterior
221

. 

Venturi alerta-nos para os riscos da simplificação dualista na concepção 

das relações interior-exterior, e ainda para os riscos da assunção literal 

do contínuo espacial na arquitectura moderna. E lembra-nos de que essa 

continuidade existiu, afinal, ao longo da história da arquitectura, tendo 

expressões mais subtis, de menor literalidade, sendo particularmente 

crítico das abordagens de Mies van der Rohe e de Philip Johnson
222

. 

Apesar de termos recorrido a uma classificação, em quatro categorias, 

da concepção da casa, devemos reconhecer que existem na arquitectura 

doméstica combinações diversas do que classificámos em cada uma 

destas quatro categorias. De pouco nos servirá insistir  nas suas 

distinções se não formos capazes de as integrar , concebendo casas que 

realizam sínteses diversas, e circunstanciais, das concepções que 

analisámos neste capítulo. 

                                                           
221 Robert Venturi , Complexidade e contradição em arquitectura, capítulo 9, “O interior e  o exter ior ”, 1ª ed. 

The Museum of Modern Art , Nova Iorque, 1967, ed. Martins Fontes, São Paulo, Brazi l ,  1995, p. 89-119. 

222 Robert Venturi , Op. Ci t. capítulo 2, “Complexidade e contradição versus  simpli f icação ou pitoresco”, p. 4 -

6.  

Em lugar de ter uma orientação única, que é afinal também insalubre, a 

casa extrovertida de Mies van der Rohe poderá ter uma outra frente, 

poderá ter um interior profundo protagonizado por um saguão; então 

tornar-se-á mais higienista, mais salubre, tornar-se-á mais profunda, a 

sua espacialidade interior será seguramente mais interessante.  

Se formos capazes de olhar a história da arquitectura doméstica sem 

juízos de valor absoluto - do tipo daqueles que proscreveram o saguão - 

então perceberemos que nenhuma das quatro casas que abordámos 

neste capítulo deve ser excluída do pensamento contemporâneo sobre o 

tema da arquitectura doméstica, da casa, da sua Distribuição interior, da 

sua relação com o exterior. 

Sobre a casa moderna, que designa “positivista”, Iñaki Abalos conclui: 

 

“Talvez as dificuldades que ainda hoje a arquitectura encontra para 

superar esta casa, para aprender a esquecer as suas grandes 

limitações, não residam apenas na influência do positivismo vigente nos 

processos de formação do arquitecto, mas na sua profunda capacidade 

de penetração na mecânica produtiva, através das normas que nos 

deixou como herança. Talvez seja esta a principal ferramenta para a 

persistência de alguns modos de pensar e de projectar a habitação nos 

quais mais ninguém crê, mas de acordo com os quais todos estão 

condenados a agir. Apenas quem confia no facto de que tanto a 

sociedade quanto a natureza são regidas por leis idênticas pode 

trabalhar, com o afinco dos modernos, na produção deste legado de 

normas cristalizadas. (...) A tarefa de quem deseja modificar a sua 

forma de pensar e de projectar a habitação é também a tarefa de 

escapar ao marco não apenas epistemológico, mas também normativo, 

da modernidade. Por ora, contentaremo-nos com um objectivo mais 

modesto: escapar a uma valoração simplista e negativa desta 
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fantástica, e também unidireccional, concepção de arquitectura e (...) 

olhar sem rancor a experiência moderna.”
223

 

 

Este sentido crítico, mas inclusivo, que encontramos em Iñaki Abalos na 

Boa Vida
224

, e também em Xavier Monteys e Pere Fuertes, em Casa 

Collage
225

, é aquele em que nos interessa colocar finalmente a 

possibilidade do saguão. Chegamos ao ponto que gostaríamos de 

atingir: recuperar uma leitura positiva da casa com saguão, sem abdicar 

de outras formas de conceber a casa, alargando o leque de 

possibilidades do pensamento que concebe, hoje, a arquitectura 

doméstica. 

 

 

                                                           
223 Iñaki Abalos, Op. Cit .,  p. 82.  

224 Op. Ci t.  

225 Op. Ci t.  

Em casas que poderíamos considerar no grupo das que têm todos os 

compartimentos de habitation junto das fachadas exteriores, em contacto 

directo com o exterior, Lluís Nadal insiste na colocação de um saguão 

para ventilar a cozinha, e, com menor interesse, também para estender 

roupa (Fig.  172 e Fig.  173). A presença nuclear do saguão, numa casa 

que poderia dispensá-lo, confere à espacialidade interior desta um 

interesse acrescentado. A este saguão, Lluís Nadal chama “patio 

discricional”, porque, não sendo necessário à luz das ordenanzas 

catalanes, a sua presença decorre do poder discricionário (do arquitecto) 

cuja vontade neste caso pretende dotar a casa com a mais-valia de um 

vazio vertical nuclear. 

 

 

 

Fig.  173: Grupo Residencial Rio de Janeiro, Av. Rio de Janeiro,  nº 88 -92, Barcelona, 1979-81, arq.  
Lluís Nadal.  Registado por Manuel Gausa, em Barce lona: Guía de Arquitectura Moderna 1860-2002, 
ed. ACTAR, Barcelona, p.N25.  

 

 

Fig.  172: Planta d'habitages, 1970-80, arq. Lluís Nadal.  Registado por Xavier Monteys em “Domèstica 
- El que hem menjat" in Quadern's  d'Arquitectura i  Urbanisme, nº 249 , p.  45, ed. COAC, Barcelona, 
2006.  
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Neste sentido que tem o uso “discricional” do saguão
226

, e embora não 

concordemos com a sua instrumentalização como estendal, a posição de 

Lluís Nadal é exemplar do que pretendemos defender com este trabalho. 

E recorda-nos o que já havíamos afirmado no capítulo 5.3 (Persistências 

do saguão): o desaparecimento do saguão na casa urbana deve-se 

sobretudo a um deficit de intencionalidade arquitectónica. Quando é 

assumido como tema arquitectónico, o saguão transfigura -se num 

protagonista da organização do interior profundo da casa e confere-lhe 

um valor espacial adicional que a torna seguramente mais interessante 

para habitar. 

O regresso do saguão ao interior da casa (em Lisboa), ou um outro olhar 

sobre a sua presença nas casas que ainda o admitem no seu interior (em 

Barcelona), constitui simultaneamente uma conquista de liberdade e 

lucidez no pensamento dos arquitectos, e uma conquista de qualidade na 

arquitectura doméstica e na vida dos que a habitam. 

Não esquecemos as críticas apontadas ao saguão pelo higienismo, nem 

os fundamentos da sua proscrição (capítulo 5, A proscrição do saguão), 

mas veremos que estas são sobretudo fruto da pouca investigação que o 

tema do saguão mereceu até hoje.  Na verdade, alguns exemplos, 

resistentes à proscrição do saguão, resolvem com vantagens para o 

interior da casa as limitações de iluminação e ventilação que o 

higienismo apontou. 

 

                                                           
226 O patio a que refere Lluís Nadal não é um pátio,  mas sim um patio de luces , um cel  obert , um saguão.  

7 O INTERIOR DA CASA EM TORNO DE UM VAZIO VERTICAL 

NUCLEAR 

 

Resta-nos observar como, em concreto, a presença do saguão se pode 

traduzir na organização do interior da casa, abordando casos concretos, 

com valor exemplar. Estes casos serão observados de pontos de vista 

particulares, que focalizam aspectos específicos da participação do 

saguão no interior da casa. Não faremos uma avaliação global extensa 

de cada um dos casos referidos, mas focalizaremos na avaliação do que 

decorre da presença do saguão, das suas potencialidades e virtudes 

manifestas, das suas limitações e defeitos. Os casos serão agrupados 

de acordo com temas específicos, e alguns poderão ter menção 

relevante em temas diferentes, sendo referidos em momentos diferentes 

deste capítulo. 

A enunciação dos temas será acompanhada por imagens que 

representam os casos: o desenho (a imagem), a sua ampliação parcial e 

enfática, a repetição, o espelhamento, a colagem, serão por nós 

utilizados por terem operatividade cognitiva, por terem a capacidade de 

aprofundar o conhecimento das coisas, e por constituírem instrumentos 

do pensamento. 

Recorremos ainda a uma outra dimensão, relacionada com a anterior, a 

que chamámos extrapolação gráfica (ver capítulo 2.4, Aspectos 

metodológicos), que nos permitirá tornar expressa leituras doutro modo 

menos evidentes nos casos abordados. A extrapolação gráfica permite 

representar coisas e ideias que, tendo raiz nos casos registados, e 

extrapolados, estão para além deles, ultrapassando o seu alcance 

imediato, manifesto. 

Uma outra operação, a que recorreremos também, é a da sincronia, 

própria do carácter sincrético do pensamento conceptual dos arquitectos, 
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própria do projecto. Com esta operação, colocamos em presença 

simultânea, em sincronia, casos exemplares oriundos de tempos e 

circunstâncias diversas, explorando menos as suas diferenças 

circunstanciais e mais as suas possíveis comparações, no que estas 

amplificam a leitura de cada um dos casos comparados. Xavier Monteys 

defende que da comparação de coisas diversas, em todo o caso 

comparáveis, emerge “una mirada mas limpia”, impossível de conseguir 

na observação isolada de cada um dos casos considerados. Este tipo de 

abordagem encontra-se presente no seu Casa Collage, em co-autoria 

com Pere Fuertes, que já citámos neste trabalho. E encontra-se 

igualmente presente na abordagem de Robert Venturi à complexidade e 

contradição na arquitectura, também já aqui citado. Neste último caso, é 

curioso registar como o discurso sincrónico - sobre toda a arquitectura, 

antiga e moderna, popular e erudita - é sucedido, numa segunda parte 

do seu livro, pela apresentação das próprias obras de Venturi, 

suportadas no discurso sincrónico desenvolvido na primeira parte do 

texto. 

As operações que acabámos de referir são próprias do projecto. 

Colocamos esta abordagem do seguinte modo: para demonstrar a nossa 

tese poderíamos, sendo arquitectos, desenvolver conceptualmente 

soluções, projectos para casas hipotéticas, nas quais demonstraríamos 

as virtudes da presença do saguão. Esta abordagem parece-nos menos 

interessante, por ter uma dimensão exclusivamente virtual. 

Inversamente, socorremo-nos de soluções reais, no sentido de que 

tiveram, ou têm ainda, existência e circunstâncias concretas, sobre as 

quais realizamos, pontualmente, operações de desenho (e de projecto), 

que põem em evidência ou amplificam o seu significado. Finalmente, 

serão menos importantes os aspectos concretos dos exemplos dados do 

que aquilo que a partir deles poderemos conceptualizar, como base para 

novas concretizações. 

Assim esta observação final terá simultaneamente um carácter 

demonstrativo e uma função programática: demonstra como foi e pode 

ser o interior da casa em torno de um vazio vertical nuclear ; e 

estabelece o programa da investigação conceptual, já no âmbito do 

pensamento da casa e do seu projecto, enunciando um conjunto de 

temas sobre os quais poderá operar a concepção de novas casas com 

saguão. 

Deste modo, ampliaremos o universo de concepção da casa, incluindo o 

saguão como possibilidade entre outras já estabelecidas. Assim 

ficaremos mais aptos a conceber casas melhores do que aquelas que 

concebemos, e habitamos, hoje. Independentemente de terem ou não 

saguão. 

 

 

7.1 A LIÇÃO DE LISBOA E DE BARCELONA 

 

Os casos que observámos em Lisboa e em Barcelona constituem o cerne 

do quadro empírico do nosso trabalho. Em ambas as cidades 

encontramos nas suas expansões do final do séc. XIX e início do séc. 

XX – nas Avenidas Novas de Lisboa e no Ensanche de Barcelona – uma 

tradição novecentista de casas burguesas, nas quais o saguão se revela 

um protagonista fundamental. A distribuição interior destas casas revela 

ainda hoje muitos ensinamentos importantes, sobretudo quando 

comparada com a distribuição da casa moderna, optimizada dimensional 

e funcionalmente, da qual é em grande medida herdeira a nossa casa 

contemporânea. 
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Para nós este é o período de observação mais importante: a casa 

burguesa tinha então sistematizado a sua distribuição interior, e nesta o 

saguão tinha conquistado um lugar muito relevante, ainda que discreto. 

Deste ponto de vista, as duas cidades têm manifestações de raiz 

comum. 

No entanto, em Lisboa a casa burguesa é talvez mais modesta, e a sua 

distribuição manifesta-se em geometrias de leitura (e pensamento) mais 

imediata, mais simples e claras, mas também menos ricas de 

cambiantes. Em Barcelona verificamos um sentido inverso: a distribuição 

da casa do Ensanche é por vezes menos clara numa primeira leitura, 

mas revela uma elaboração mais ambígua e mais rica dos compromissos 

entre as diferentes estâncias domésticas, indiciando uma maior 

complexidade na espacialidade doméstica. 

Por outro lado, Barcelona é uma cidade em que a utilização do saguão é 

sistemática, ao contrário do que podemos observar em Lisboa.  

Relativamente à evolução do alojamento urbano, no período seguinte, da 

arquitectura moderna, as duas cidades revelam-nos evoluções 

absolutamente distintas. Apenas em Barcelona encontraremos o saguão 

no alojamento moderno. 

Em Lisboa encontramos edifícios residenciais com saguão  até à década 

de 1940. Depois o saguão desaparece das propostas e dos 

regulamentos aplicáveis à construção de alojamento, sendo 

progressivamente aberto para o tardoz dos edifícios, dando origem a 

uma tipologia conhecida como rabo-de-bacalhau, na qual já não 

encontramos o saguão mas sim uma forma equivalente ao redan francês. 

Tal como o redan e a sua repetição seriada (o redent) o rabo-de-

bacalhau é já uma alternativa crítica ao saguão, e embora possamos 

estabelecer um quadro evolutivo, de abertura progressiva do saguão 

para tardoz, pensamos que o rabo-de-bacalhau tem uma dinâmica 

antitética do saguão (tal como víramos na crítica feroz aos pátios 

interiores, e na defesa dos redents como sua alternativa, proclamadas 

por Aguste Perret e depois por Le Corbusier , no capítulo 5.1.3, A 

posição dos técnicos). Em Lisboa, a arquitectura doméstica moderna 

abandonou o uso do saguão. 

Nesta circunstância, a persistência do saguão em Barcelona constitui um 

contraponto, uma referência fundamental, pois nela podemos reconhecer 

ainda a vitalidade do seu uso, explorada pelos arquitectos modernos 

catalães (veja-se o capítulo 5.3, Persistências do saguão). 

Do ponto de vista metodológico, já o dissemos, acreditamos que a 

comparação entre Lisboa e Barcelona permitirá uma leitura mais 

profunda dos casos em cada uma destas cidades. Existem similitudes 

importantes, que as tornam comparáveis, mas também diferenças muito 

significativas, que alargam o espectro de observação e reflexão  sobre o 

tema que nos ocupa. 

Do ponto de vista temporal, considerámos o período de experiências 

similares, correspondente às expansões urbanas da transição do séc. 

XIX para o séc. XX, e depois o período da arquitectura moderna e 

contemporânea, até aos dias de hoje, no qual apenas em Barcelona se 

observam experiências neste tema. 

Do ponto de vista da identificação e selecção dos casos a analisar 

procurámos registar os mais notáveis, pela sua qualidade arquitectónica, 

pela sua singularidade, pelo seu valor exemplar. Já referimos que a 

História e a Teoria não mencionam de modo relevante o saguão na sua 

leitura da arquitectura doméstica. Para além da observação directa, 

procurámos referências em guias de arquitectura das duas cidades, na 

esperança de nestes encontrar já um reconhecimento de casos com 

valor exemplar. Aqui descobrimos que a qualidade da arquitectura 

doméstica de raiz novecentista é registada em ambas as cidades de 
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modo equívoco, tomando como critério principal de registo a qualidade 

epidérmica da definição formal das fachadas dos edifícios e não a 

organização, estrutural, do espaço doméstico
227

. 

 

 

7.2 TIPOS DE PERFURAÇÃO VERTICAL, TIPOS DE 

AGRUPAMENTO HORIZONTAL E DISTRIBUIÇÃO 

 

Se tomarmos o saguão como uma perfuração vertical no interior do 

edifício, podemos reconhecer basicamente duas posições, que 

classificaríamos como dois tipos de perfuração: uma central, inserida no 

cerne do edifício; e outra lateral, adjacente às paredes meeiras (ou 

empenas laterais), no seu ponto mediano, mais interior, mais afastado 

das fachadas exteriores. Admitindo esta forma de classificação, 

verificamos depois que os dois tipos de perfuração já referidos se 

dividem em subtipos, em função do número de perfurações centrais ou 

laterais, respectivamente. Verificamos também que esta classificação se 

combina em tipos mistos, com presença simultânea de perfurações 

centrais e laterais num mesmo edifício (ver Fig.  174 e Fig.  175) 

Um aspecto que se torna relevante no reconhecimento desta divisão em 

subtipos é o da relativa especialização de cada uma das perfurações 

verticais que se combinam no interior do edifício. Podemos reconhecer  

                                                           
227 É sintomático que os guias de arquitectura moderna referentes às primeiras décadas do séc. XX – como 

é o caso do Guia Urbanístico e Arquitectónico de Lisboa e do Guia de Arquitectura Moderna de Barcelona 

(ver bibl iografia) se refiram essencialmente, em imagens e comentários críticos, à notabi l idade das 

fachadas dos edif ícios seleccionados, presumimos, pela sua mode rnidade. Curiosamente, na sua tese de 

doutoramento sobre a arquitectura doméstica da primeira idade do Ensanche de Barcelona, e a propósito da 

r iqueza espacial do palácio urbano do séc. XIX, Txatxto Sabater  afirma: “Es interessante observar los 

esfuerzos que se hacen en conservar sus fachadas. Lo único que no tenia interés.” (Op. Cit . p.  I II -38) .  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  174: Tipos de per furação vertical  e t ipos de agrupamento horizontal . Em cima: saguão central 
axial  único com combinação progressiva de saguões laterais simétricos múl tiplos.  Em baixo: saguões 
centrais axiais múltiplos, com combinação progressiva de saguões laterais simétricos múl tiplos.  Da 
esquerda para a direi ta: agrupamento de dois alojamentos por piso, em esquerdo-direi to ; agrupamento 
de dois alojamentos por piso em frente- tardoz ; agrupamento de quatro alojamentos por  piso, em 
esquerdo-direi to  e frente-tardoz .  
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que os saguões centrais se diferenciam entre si de acordo com o seu 

tamanho e posição, assumindo consequentemente estatutos e 

protagonismos distintos na organização do interior da casa. O mesmo 

acontece com os saguões laterais. Esta distinção é ainda maior entre os 

saguões centrais e os laterais, pois é mais significativa a diferenciação 

da respectiva participação na organização do interior da casa. 

Verificaremos que em Lisboa a posição e a dimensão dos saguões têm 

maior expressão no modo como se diferencia a participação destes no 

interior da casa, sendo possível reconhecer uma clara especialização de 

cada um dos saguões com presença simultânea no interior do edifício. 

Esta diferenciação tem em Lisboa expressão mais significativa nas 

arquitecturas de maior qualidade. Este tipo de diferenciação, orientado 

para a especialização do saguão, tem em Barcelona menor significado, e 

não parece depender da qualidade da arquitectura dos edifícios 

observados. 

Finalmente, poderemos observar na classificação que aqui 

apresentamos vários tipos de agrupamento horizontal dos alojamentos. 

Verificaremos que a simetria das perfurações verticais, relativa ao eixo 

da profundidade do edifício, tem expressão em idêntica simetria no 

agrupamento dos alojamentos em cada piso. 

Durante o período de persistência da casa urbana de raiz burguesa 

novecentista – uma casa de grandes dimensões, e com grande número 

de compartimentos - verificamos que as perfurações verticais 

assimétricas, com apenas um saguão lateral ou dois saguões laterais 

distintos, agrupam apenas um grande e profundo alojamento por piso. 

Por sua vez, as perfurações verticais simétricas, com saguões laterais 

idênticos, ou com um ou mais saguões centrais (axiais), conjugados ou 

não com saguões laterais (estes sempre simétricos), agrupam 

invariavelmente dois grandes e profundos alojamentos por piso,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  175: Tipos de per furação ver tical e t ipos de agrupamento horizontal.  Em cima: um saguão 
lateral; dois saguões laterais  simétricos. Em baixo: dois saguões laterais  assimétricos; t rês saguões 
laterais assimétricos; saguões laterais  simétricos múl tiplos. Da esquerda  para a direi ta: um único 
alojamento por piso; agrupamento de dois alojamentos por piso, em esquerdo-di rei to; agrupamento de 
dois alojamentos por piso em frente-tardoz ; agrupamento de quatro alojamentos por piso, em 
esquerdo-direi to  e frente-tardoz .  
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distribuídos em esquerdo-direito. Estas formas de agrupamento podem 

observar-se em Lisboa até à década de 1940, e em Barcelona até à 

década de 1920. 

Com a substituição da casa de raiz burguesa novecentista pela casa 

moderna de menores dimensões, e com menor número de 

compartimentos, verificamos que as formas de agrupamento 

anteriormente referidas sofrem uma subdivisão, dando lugar a 

agrupamentos de dois fogos por piso, distribuídos em frente-tardoz, no 

caso das perfurações assimétricas, e a agrupamentos de quatro fogos 

por piso, distribuídos em esquerdo-direito e frente-tardoz, no caso das 

perfurações simétricas. Estas formas de agrupamento só são 

observáveis em Barcelona, pois, como já referimos, o recurso ao saguão 

foi abandonado em Lisboa a partir do final da década de 1940. 

A casa com saguão deixa de ser uma casa polarizada por duas fachadas 

exteriores opostas e um interior profundo, para passar a ser polarizada 

entre uma frente única de fachada exterior e um saguão interior.  

As leituras que acabámos de enunciar são particularmente evidentes nos 

edifícios inseridos em quarteirões. Com as novas formas urbanas – a 

banda e a torre – a arquitectura moderna em Barcelona desenvolve 

variantes dos subtipos que aqui apresentámos. Em todo o caso, estas 

variantes modernas não refutam as constatações fundamentais que 

sistematizámos nos dois quadros de tipificação apresentados (Fig.  174 

e Fig.  175). Em seguida tentaremos demonstrar a nossa análise com a 

apresentação dos casos notáveis que recolhemos em Lisboa e em 

Barcelona. Tomaremos como critério a posição e o número de saguões 

num único edifício. Procuraremos observar as relações de causalidade 

entre os diferentes tipos de perfuração vertical, os diferentes tipos de 

agrupamento horizontal dos alojamentos, em cada piso, assim como a 

sua distribuição interior. 

7.2.1 Saguão central único 

 

 

 

Encontramos o saguão central único em Lisboa em edif ícios integrados 

em quarteirões. A posição central deste saguão inscreve-o no eixo de 

simetria e de profundidade - frente-tardoz - do edifício. Este eixo agrupa 

junto da fachada da rua compartimentos autónomos da casa, com 

acesso directo e independente, a partir do núcleo de escadas; agrupa 

depois o núcleo de escadas, o saguão central, compartimentos de 

higiene, quartos de empregados domésticos, despensas e, junto da 

fachada tardoz, as cozinhas, e ainda, já em posição exterior, varandas 

com instalações sanitárias e escadas de serviço (Fig.  176). 

Em redor do saguão central de menor dimensão organizam-se apenas o 

núcleo de escadas, as instalações sanitárias e os (pequenos)  
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Fig.  176. Da direi ta para a esquerda: Rua Fernão Lopes, 8, Li sboa, 1903; Rua Fernão Lopes, 4 , Lisboa, Rua Casti lho, 65, Lisboa, 1937; plantas dos pisos tipo, autores não identi f icados, registados no Arquivo Municipal de 
Lisboa, recolhidos e editados por Nuno Arenga. 
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Fig.  177. Da direi ta para a esquerda:  Carrer Johann Sebastian Bac h, Barcelona, 1958, arq. Antoni Coderch de Sentmenat, r egis tado por Carles Fochs em J. A. Coderch de Sentmenat 1913 -1984, ed. Gustavo Gi l l i ,  
Barcelona, 1989, p.106; Obra Sindical del Hogar, L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, 1950, arq.  Antonio Coderch de Sentmenat. r egis tado por Carles Fochs em J. A. Coderch de Sentmenat 1913 -1984, ed. Gustavo Gil l i ,  
Barcelona, 1989, p.118; Av. Diagonal,  670, Barcelona, 1968-70, arq.  Frederico Correa, Alfons Milá.  r egistado por  Manuel Gausa, em Barcelona: Guía de Arqui tectura Moderna 1860 -2002, ed. ACTAR, Barcelona, p.M19.  
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compartimentos de serviço (despensas e quartos dos empregados 

domésticos). Os espaços de distribuição da casa desenvolvem-se 

também no sentido frente-tardoz e são tangentes ao saguão, sendo por 

este ventilados e iluminados. A polaridade frente-tardoz e a profundidade 

destas casas é expressa na linearidade e na profundidade dos seus 

corredores, estes são pontuados na sua extensão pela presença  singular 

do saguão central. 

Quando o saguão central é de maiores dimensões, os quartos interiores 

podem também agrupar-se em seu redor, construindo uma coroa de 

compartimentos envolventes, que relegam para a sua periferia os 

espaços de distribuição. Estes últimos deixam de ter um 

desenvolvimento linear rectilíneo, polarizado pela frente e pelo tardoz, 

para passarem a ter uma geometria anelar, que envolve a coroa de 

compartimentos construída em torno do saguão central.  

À simetria destas organizações associa-se invariavelmente um 

agrupamento em esquerdo-direito. Em Lisboa não encontraremos 

agrupamentos frente-tardoz. 

No Ensanche original de Barcelona não encontrámos este tipo de 

perfuração vertical. Nesta cidade, viemos a encontrá-lo já na 

arquitectura moderna, em edifícios isolados, que poderemos considerar 

torres de altura modesta
228

  

Nos casos registados em Barcelona, o saguão central único agrupa 

todos os compartimentos de serviço da casa, os espaços de distribuição 

organizam-se em forma anelar, e as casas distribuem-se entre o seu 

núcleo interior – o saguão – e as fachadas exteriores envolventes (Fig.  

177). Em lugar de uma organização frente-tardoz, encontramos nestes 

casos uma organização núcleo interior-fachada periférica. Por sua vez, o 

                                                           
228 Ainda que o caso da Carrer Johann Bach corresponda na real idade a um quarteirão cujos edif ícios não 

se tocam, tendo cada um quatro fachadas.  

agrupamento dos alojamentos faz-se em coroa: em esquerdo-direito, ou 

numa estrutura cruciforme de quatro alojamentos por piso, centrada no 

saguão. 

 

 

7.2.2 Saguão central único com dois saguões laterais 

 

 

 

Este é o tipo de perfuração vertical mais frequente em Lisboa, 

encontrando-se em edifícios de qualidade e dimensões muito distintas. 

Quando conjugado com saguões laterais, o saguão central único é 

geralmente de pequenas dimensões. Por sua vez, os saguões laterais 

têm geralmente maiores dimensões. A esta diferenciação dimensional 

associa-se uma especialização dos saguões, uma vez que se verifica a 

sua associação a âmbitos específicos da casa. 
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Fig.  178. Da direi ta para a esquerda: Avenida da Liberdade, 232, Lisboa, 1891; Avenida  da Liberdade, 262, Lisboa, 1903; Avenida 5 de Outubro, 126 -138, Lisboa, 1920; Rua Braamcamp, 10, Lisboa, 1921; plantas dos pisos 
tipo, autores não identi f icados, regis tados no Arquivo Municipal de Lisboa, recolhidos e edi tados por Nuno Arenga. 
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Lembramos que havíamos já abordado no capítulo 5.1.2 (As normas da 

edificação) a consideração de diferentes estatutos para os saguões, 

verificando que a legislação aplicável fez depender as dimensões destas 

perfurações verticais do tipo de compartimentos por estas servidos 

(habitations, cozinhas e serviços, por ordem decrescente de 

dimensionamento para os respectivos saguões). Esta estratégia 

normativa tem implícita uma especialização dos saguões de acordo com 

as suas dimensões e, veremos, de acordo com a sua posição.  

Tudo quanto referimos no ponto anterior relativamente ao saguão central 

único de menores dimensões se aplica neste subtipo em que o saguão 

central tem menores dimensões relativamente aos dois saguões laterais . 

Para além da distribuição axial das estâncias de serviço, higiene, 

circulação e caixa de escadas, protagonizada pelo saguão central 

menor, observamos agora o agrupamento dos quartos em torno dos 

saguões laterais, geralmente maiores. Este tipo de diferenciação e 

especialização do saguão central e dos saguões laterais é 

particularmente evidente em Lisboa (Fig.  178). 

Em Barcelona não identificámos esta clivagem na distribuição das 

estâncias interiores (Fig.  179 e Fig.  180). Mas observámos uma 

diferenciação de outra natureza: o saguão central que se agrega à caixa 

de escadas é um lugar investido de atributos formais, decorativos, por 

oposição aos saguões laterais, sem qualquer investimento formal (ver 

também Fig.  118, p.159). Por vezes, o saguão central chega mesmo a 

ser maior do que os laterais. Este outro tipo de diferenciação decorre da 

importância dada, em Barcelona, ao saguão central como espaço de 

entrada e acesso aos pisos superiores, como espaço vestibular e de 

distribuição no edifício. 

 

 

Este sentido é, afinal, próprio do termo castelhano zaguán, e das 

acepções regionais do português saguão, que o tomam, sobretudo no 

Brasil, como espaço vestibular e de acesso aos pisos superiores (como 

vimos no capítulo 3.1, A etimologia e o significado da palavra “saguão”). 

Mas apenas em Barcelona encontramos de forma recorrente a expressão 

plena desta acepção, o investimento formal singular e superlativo do 

saguão central que acompanha a caixa de escadas. 

  

 

Fig.  179: Avenida 5 de Outubro, 126-138, Lisboa, 1920; Casa Granel l ,  Carrer Girona, 122, Barcelona, 
1901-1903. Diferenciação e especial ização: comparação entre saguão central  e saguões laterais , nas duas 
cidades. Estruturação: comparação das geometrias matriciadoras da configuração, posição e dimensão dos 
saguões e das restantes estâncias da casa, nas duas cidades.  
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Fig.  180. Da direi ta para a esquerda: Casa Oller , Gran Via de les Corts Catalanes, 658, Barcelon a, 1900, arq. Pau Salvat Espasa, regis tada  por Raquel Lacuesta e Antoni Gonzàlez, no Guia de Arquitectura Modernista en 
Cataluña, ed.  Gustavo Gil i , 2ª ed., Barcelona, 1995, p.44; Casa Calm, Rambla de Catalunya, 54, Barcelona, 1903, arq.  Josep Vi laseca Casanovas, regis tada  por Raquel Lacuesta e Antoni Gonzàlez, no Guia de Arquitectura 
Modernis ta en Cataluña, ed. Gustavo Gi l i , 2ª  ed.,  Barcelona, 1995, p.31; Casa Granel l , Carrer Girona, 122, Barcelona, 1901 -1903, arq. Jeroni F. Granel l  Manresa, regis tada  por  Raquel  Lacuesta e Antoni Gonzàlez, no Guia 
de Arqui tectura Modernista en Cataluña, ed. Gustavo Gil i , 2ª ed.,  Barcelona, 1995, p.65; Casa Granel l , Carrer Mallorca, 184-188, Barcelona, 1901-1909, arq. Jeroni F. Granel l  Manresa, r egistado por Raquel Lacuesta e 
Antoni Gonzàlez, no Guia de Arqui tectura Modernis ta en Cataluña, ed. Gustavo Gil i , 2ª  ed.,  Barcelona, 1995, p.87.  
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Fig.  181: Da direi ta para a esquerda:  Avenida Visconde Valmor, 41, Lisboa, 1918; Avenida Praia da Vitória, 75, Lisboa, 1938; Rua Casti lho, 69, Lisboa, 1941; Rua Casti lho, 73, Lisboa, 1941; p lantas dos pisos tipo, autores 
não identi f icados, regis tados no Arquivo Municipal  de Lisboa, recolhidos e edi tados por Nuno Arenga. 
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Em Lisboa esta forma tem uma presença invulgar e por isso pouco 

representativa. 

Ainda relativamente à distinção dos estatutos e dos usos em redor dos 

saguões laterais e centrais, verificámos que esta distinção é mais clara 

quando é maior a diferença dimensional entre os saguões laterais e o 

saguão central, e encontramos menor diferenciação quando a dimensão 

dos distintos saguões se torna mais equivalente, e quando os saguões 

são, indistintamente, maiores (Fig.  181). Esta constatação reforça o que 

verificámos anteriormente, quando observámos que a legislação 

aplicável à construção da casa urbana fazia depender da respectiva 

dimensão o estatuto e a utilidade (a aplicação) do saguão. 

A posição relativa dos saguões é no entanto também fundamental, 

distinguindo-se aqui a posição axial, articulada com o sistema 

distributivo - vertical no edifício e horizontal nos alojamentos - e a 

posição lateral que pressupõe, como vimos no capítulo 3.5.5 (A 

importância do exemplo de Nova Iorque), uma relação simbiótica entre 

edifícios adjacentes, através dos saguões geminados nas paredes 

meeiras, e que agrega uma estrutura repetitiva de compartimentos 

equivalentes, de dimensões e usos similares. Em Lisboa, estes 

compartimentos similares entre si são invariavelmente quartos, e o seu 

maior ou menor número não coloca em causa o princípio organizativo da 

casa, apenas condiciona a sua profundidade (esta qualidade encontra-se 

particularmente patente nos casos registados na Fig.  178). 

Observamos em Lisboa que este subtipo revela uma Distribuição que 

tem uma geometria elementar muito precisa. Os casos referidos na Fig.  

178 mostram-nos que, não sendo um pátio, nem configurando um 

sistema claustral (como define Antón Capitel
229

), o saguão, o cel obert, o 

patio de luces, têm afinal equivalente capacidade de construir um  

                                                           
229 Antón capi tel , Op. Cit ..  v er nosso capítulo 3.3 (O pátio).  

 

 

sistema estruturante igualmente implacável da determinação da 

geometria, da posição e da dimensão, das mais diversas estâncias 

domésticas. Curiosamente verificamos no Ensanche inicial de Barcelona 

uma maior informalidade no compromisso geométrico ent re o cel obert e 

as restantes estâncias da casa (Fig.  179). Coloca-se aqui a questão de 

saber se este facto corresponde a uma abordagem menos estruturada, 

de menor qualidade, ou, pelo contrário, com maior complexidade e 

vitalidade. 

Parece existir em Barcelona uma interpretação menos imediatista do 

compromisso geométrico entre a posição, a configuração e a dimensão 

dos saguões e a posição, a configuração e a dimensão  das restantes  

 

 

Fig.   182: Avenida 5 de Outubro, 126-138, Lisboa, 1920,  extrapolação gráfica.  
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estâncias da casa. Esta diferença torna-se particularmente evidente 

quando comparamos dois casos exemplares, em Lisboa e em Barcelona, 

numa extrapolação gráfica que evidencia o sistema estruturante 

subjacente em cada um destes (Fig.  182 e Fig.  183). Tomando como 

exemplo o corredor de distribuição (o pasillo) verificamos, nos casos 

comparados, que em Barcelona a sua condição linear rectilínea é 

modulada em diferentes estâncias de passagem, encadeadas mas sem 

alinhamento axial imperativo. 

Pelo contrário, em Lisboa o corredor é um longo e único espaço 

rectilíneo e a sua espacialidade, sendo mais óbvia, é provavelmente 

menos interessante. Poderemos dizer que em Lisboa a geometria que 

matricia a distribuição da casa revela de forma mais evidente o 

protagonismo dos diferentes saguões, mas que, em Barcelona, um 

protagonismo equivalente tem contudo expressão geométrica menos 

evidente, em favor de uma maior complexidade espacial, capaz de tornar 

mais rica a espacialidade doméstica. 

Finalmente referiremos que neste subtipo de perfuração vertical, sendo 

simétrico – com um saguão central axial e dois saguões laterais 

simétricos – se organizam agrupamentos por piso de dois alojamentos 

profundos, em esquerdo-direito, com distribuições interiores em frente-

tardoz. Já referimos que em Lisboa não encontramos agrupamentos 

frente-tardoz, nem encontramos a sua conjugação com agrupamentos 

em esquerdo-direito, em quatro alojamentos por piso. Esta observação 

tem equivalente em Barcelona. 

Em todo o caso, este subtipo admite tanto o agrupamento em esquerdo-

direito como em frente-tardoz, assim como a conjugação das duas 

formas de agrupamento, possibilitando assim dois a quatro fogos por 

piso. 

 

 

 

Fig.  183: Casa Granel l ,  Carrer  Girona, 122, Barcel ona, 1901-1903, extrapolação gráfica.  
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7.2.3 Saguão central único com saguões laterais múltiplos 

 

 

 

Este subtipo pode ser entendido como uma variante do anterior, na qual 

os dois saguões laterais se subdividem formando quatro laterais, ainda 

organizados em pares simétricos. O que dissemos anteriormente a 

propósito da conjugação do saguão central com os saguões laterais, 

particularmente na cidade de Barcelona, aplica-se ainda nesta variante. 

Não encontrámos este subtipo na cidade de Lisboa. Também não 

encontramos aqui uma especialização clara dos saguões, uma vez que 

não é sistemática a afectação de cada um dos diferentes saguões a 

âmbitos específicos da casa. Esta característica é particularmente 

evidente no Ensanche inicial de Barcelona. 

Este é ainda um sistema simétrico, e o agrupamento dos alojamentos 

faz-se em esquerdo-direito, quando os alojamentos (novecentistas) são 

grandes e profundos, com uma distribuição interior em frente-tardoz; e 

em esquerdo-direito conjugado com frente-tardoz, quando os 

alojamentos (modernos) são menores, com uma distribuição interior 

fachada-interior profundo. 
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Fig.  184: Da direi ta para a esquerda: Casa Thomas, Carrer Mallorca, 291 -293, Barcelona, 1895-1898, arq. Lluís Domènech i  Montaner , registada  por Raquel Lacuesta e Antoni Gonzàlez, no Guia de Arqui tectura Modernis ta 
en Cataluña, ed. Gustavo Gil i , 2ª ed.,  Barcelona, 1995, p.91; Casa Santurce, Carrer València, 293, Barcelona, 1902 -1905, arq. Miquel Madorel l  Rius, r egistado por Raquel Lacuesta e Antoni Gonzàlez, no Guia de 
Arquitectura Modernista en Cataluña, ed. Gustavo Gil i , 2ª ed., Barcelona, 1995, p.12; Carrer Rossel ló, 36, Barcelona, 1930, arq. Josep Lluís Sert , registada  Por Manuel Gausa, em Barcelona: Guía de Arquitectura Moderna 
1860-2002, ed. ACTAR, Barcelona, p.H8.  
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7.2.4 Saguões centrais múltiplos 

 

 

 

Este é um subtipo que não encontrámos em Lisboa e que nos parece 

pouco frequente em Barcelona. Sendo uma estrutura simétrica, presta -se 

a agrupamentos em esquerdo-direito, frente-tardoz ou ambos 

conjugados, possibilitando agrupamentos de dois a quatro alojamentos 

por piso. Apenas encontrámos casos no Ensanche inicial, com 

alojamentos novecentistas grandes e profundos, agrupados em 

esquerdo-direito e distribuídos interiormente em frente-tardoz. Não se 

observa em Barcelona, mais uma vez, qualquer especialização 

significativa dos diferentes saguões. 

A Casa Joan B. Pons, na Carrer Balmes, 81-81bis, em Barcelona, 

concluída em 1908, da autoria de Joan Baptista Pons Trabal (Fig.  185), 

mostra-nos como a simetria destes sistemas permite a sua subdivisão 

em edifícios mais estreitos, nos quais os saguões antes centrais têm 

agora posição lateral. Em sentido inverso, o espelhamento dos saguões 

laterais dará origem a saguões centrais, em casas de idêntica 

distribuição interior. Com efeito, o agrupamento em esquerdo-direito 

servido por saguões centrais constrói casas que, individualmente 

consideradas, são servidas por saguões laterais.  

 

 

 



 231 

     

 

 

Fig.  185. Da direi ta para a esquerda: Casa Lamadrid, Carrer Girona, 113, Barcelona, 1902,  arq. Lluís Domènech i  Montaner , r egistado por Raquel Lacuesta e Antoni Gonzàlez, no Guia de Arquitectura Mo dernista en 
Cataluña, ed. Gustavo Gil i , 2ª ed., Barcelona, 1995, p.64; Casa Joan B. Pons, Carrer Balmes, 81-81bis , Barcelona, 1908, arq. Joan Baptis ta Pons Trabal, registado por Raquel Lacuesta e Antoni Gonzàlez, no Guia de 
Arquitectura Modernista en Catal uña, ed. Gustavo Gil i , 2ª  ed.,  Barcelona, 1995, p.17.  
É curioso observar como, no último caso, a simetria deste sis tema permite a sua sub -divisão convertendo o esquerdo-direi to com saguão central num único fogo por piso com saguão lateral . Em sentido inver so, podemos 
constatar  que o espelhamento do sistema de saguão lateral , tomando este como eixo de simetria, origina um sistema de saguão c entral organizado em esquerdo-direi to .  
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7.2.5 Saguões centrais múltiplos com dois saguões laterais  

 

 

Só encontrámos este subtipo em Barcelona, e nesta cidade aparenta ser 

o mais frequente no seu Ensanche inicial. 

Para além do que já referimos nos pontos anteriores, relativamente aos 

saguões centrais e laterais em Barcelona, este subtipo revela a 

recorrência do saguão central como espaço nobre, de carácter vestibular 

e distributivo, com investimento formal superlativo, que acompanha o 

desenvolvimento vertical da caixa de escadas.  Em alguns casos, a caixa 

de escadas encontra-se inserida entre dois saguões centrais, aberta 

para estes de um modo que configura estas três entidades verticais 

como uma só, de posição nuclear no edifício. Num outro sentido, a caixa 

de escadas pode ser entendida como integrada no meio de um saguão 

central único, subdividindo-o em dois saguões centrais. Acresce o facto 

da caixa de escadas ser utilizada em alguns dos casos que vimos até 

agora em Barcelona (ver exemplos em todos os subtipos anteriores) 

também como vazio vertical de ventilação e iluminação, servindo a este 

propósito alguns compartimentos interiores que, não tendo saguões, 

abrem janelas para o interior da caixa de escadas. 

Pontualmente, a caixa de escadas funciona em Barcelona também como 

vazio vertical de ventilação e iluminação, integrando-se, em alguns dos 

subtipos aqui abordados, no interior dos próprios saguões, servindo-se 

da sua espacialidade vertical, da sua iluminação e ventilação, 

aumentando o seu volume espacial. 

Do ponto de vista do agrupamento dos alojamentos e da respectiva 

distribuição interna, este subtipo não difere dos simétricos anteriormente 

abordados. 

 

 

Fig.  186: Carrer de Balmes, 182, Barcelona, 194 1-1949, arq. Francesc Mitjans, registado por Manuel  
Gausa, em Barcelona: Guía de Arqui tectura Moderna 1 860-2002, ed. ACTAR, Barcelona, p. I7.  
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Fig.  187: Da direi ta para a esquerda: Casa Calvet, Carrer Casp, 48, Barcelona, 1898 -1899, arq. Antoni Gaudí Cornet, r egistada por Raquel Lacuesta e Antoni Gonzàlez, no Guia de Arquitectura Modernista en Cataluña, ed. 
Gustavo Gil i , 2ª ed.,  Barcelona, 1995, p.27; Casa Amatl ler,  Paseo de Gràcia, 41, Barcelona, 1898 -1900, arq.  Josep Puig i  Cadafalch, regis tada  por Raquel Lacuesta e Antoni Gonzàlez, no Guia de Arquitectura  Modernis ta en 
Cataluña, ed. Gustavo Gil i , 2ª ed., Barcelona, 1995, p.71; Casa Antònia Burés, Carrer  Ausiàs Marc, 42 -46, Barcelona, 1903-1906, arq. Jul i  Batl level l  Arús, registada  por Raquel Lacuesta e Antoni Gonzàlez, no Guia de 
Arquitectura Modernista en Cataluña, ed. Gustavo Gil i , 2ª ed., Barcelona, 1995, p.16; Casa Clapers Berenguer, Carrer Diputació, 246, Barcelona, 1907 -1908, arq. Bonaventura Bassegoda Amigó, registada  por Raquel  
Lacuesta e Antoni Gonzàlez, no Guia de Arquitectura Modernista en Catalu ña, ed. Gustavo Gil i , 2ª ed., Barcelona, 1995, p.53; Casa Vi là, Carrer Girona, 46, Barcelona, 1913 -1916, arq. Joan Maymó Cabanel las, regis tada  por 
Raquel Lacuesta e Antoni Gonzàlez, no Guia de Arquitectura Modernista en Cataluña, ed. Gustavo Gil i , 2ª ed.,  Barcelona, 1995, p.61.  
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7.2.6 Saguões centrais múltiplos com saguões laterais múltiplos  

 

 

 

Este é também um subtipo que encontrámos apenas em Barcelona, e, 

nesta cidade, em casos singulares em que a ocupação de vários lotes 

numa única operação de projecto, unitária, possibilitou aflorar o tema do 

quarteirão maciço, cujo interior é viabilizado por perfurações verticais de 

ventilação e iluminação, implantadas de forma regular. A abordagem 

deste tema encontra-se implícita no caso da Casa Àngel Batlló, na 

Carrer Mallorca, 253-257, construída entre 1891 e 1896, concebida por 

Josep Vilaseca Casanovas; e é manifesta no caso singular da Casa de 

les Punxes, na Avenida Diagonal, 416-420, construída entre 1903 e 

1905, concebida por Josep Puig i Cadafalch. Estes dois exemplos (Fig.  

188) têm a virtude de expressar, em concreto, aquilo que até aqui só 

pudemos expressar através da extrapolação gráfica de casos pontuais 

(Fig.  182 e Fig.  183): a ideia de uma densidade urbana assistida por 

perfurações verticais de ventilação e iluminação natural. Esta ideia 

encontra-se hoje ao serviço dos conceitos de cidade compacta, que 

procuram na sua compacidade funcionamentos e economias com 

impactos ambientais positivos. 
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Fig.  188: Da direi ta para a esquerda: Casa Àngel Batl ló, Carrer Mallorca, 253 -257, Barcelona, 1891-1896, arq. Josep Vi laseca Casanovas, registada  por  Raquel Lacuesta e Antoni Gonzàlez, no Guia de Arq ui tectura 
Modernis ta en Cataluña, ed. Gustavo Gil i , 2ª ed., Barcelona, 1995, p.88; Casa de les Punxes, Avenida de la Diagonal,  416 -420, Barcelona, 1903-1905, arq. Josep Puig i  Cadafalch, regis tada  por Raquel Lacuesta e Antoni  
Gonzàlez, no Guia de Arqui tect ura Modernista en Cataluña, ed. Gustavo Gil i , 2ª ed., Barcelona, 1995, p.49.  
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7.2.7 Saguão lateral único 

 

 

 

 

 

 

Este é um subtipo assimétrico, que agrupa por piso um único alojamento 

grande e profundo, com distribuição interior em frente-tardoz, ou que 

agrupa dois alojamentos menores por piso, em frente-tardoz, com 

distribuição interior em fachada-interior profundo. Apenas encontrámos 

este subtipo em Lisboa, e, nesta cidade, apenas a variante de um único 

fogo por piso. 

Sendo um saguão único, agrupa indistintamente todos os 

compartimentos interiores privados de ventilação e iluminação naturais 

directas a partir do exterior envolvente dos edifícios, nomeadamente 

quartos e estâncias de serviço doméstico ou de higiene. Exceptuam-se 

as cozinhas. Em Lisboa, em qualquer dos subtipos abordados, será 

invulgar encontrar cozinhas interiores, servidas por saguões, sem 

contacto directo com as fachadas exteriores. Estas situam-se 

invariavelmente junto da fachada tardoz, orientada para o interior do 

quarteirão. Pelo contrário, observando todos os restantes subtipos, 

verificamos que em Barcelona é frequente as cozinhas terem posição 

interior, sendo servidas por saguões. 

Quando tem menores dimensões, o saguão lateral único pode ser 

geminado como acontece no caso da Avenida Luís Bívar, 9-29, em 

Lisboa, concluído em 1922 (Fig.  189). Quando o saguão lateral único 

tem maiores dimensões, para além da forma de repetição e agregação 

anterior, encontramos conceptualmente uma outra em que o saguão 

lateral se projecta na parede meeira que o encerra, construindo esta 

uma fachada interior cega, sem janelas. Esta situação ocorre 

espontaneamente quando um edifício de saguão lateral único se 

encontra adjacente a um outro edifício sem saguões, mas pode em 

nosso entender ocorrer também de forma programada embora não 

tenhamos encontrado casos concretos em que tal tivesse ocorrido (ver 

extrapolação gráfica, Fig.  190). 
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Fig.  189: Da direi ta para a esquerda: Avenida Luís Bívar, 9-29, Lisboa, 1922; Rua Casti lho, 63, Lisboa, 1939, plantas dos pisos tipo, autores não identi f icados, registados no Arquivo Municipal de Lisboa, recolhido s e 
editados por  Nuno Arenga. 
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Fig.  190: Rua Casti lho, 63, Lisboa, 1939, sistemas de repetição e agregação do saguão lateral  único, extrapolação gráfica.  
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7.2.8 Dois saguões laterais simétricos 

 

 

 

Este é um subtipo pouco frequente em Lisboa e que em Barcelona 

apenas encontrámos na arquitectura moderna. 

Em agrupamentos em esquerdo-direito ou em esquerdo-direito e frente-

tardoz encontramos, respectivamente, dois fogos por piso ou quatro, 

distribuídos interiormente em frente-tardoz ou em fachada-interior 

profundo. 

Em Lisboa, o caso do nº 6 da Rua Fernão Lopes, datado de 1903, tem 

uma configuração singular, na qual o desenvolvimento invulgar dos 

saguões laterais opera o seccionamento do edifício em duas partes – 

uma de frente de rua; outra de tardoz e logradouro – unidas apenas 

pelos corredores interiores dos alojamentos, geminados no eixo frente-

tardoz do edifício (Fig.  191). Este é ainda um caso de agrupamento de 

dois fogos por piso, em esquerdo-direito, mas tem algum paralelo nos 

agrupamentos de quatro alojamentos por piso, desenvolvidos em 

Barcelona por Francisco Juan Barba Corsini, ou por Oriol Bohigas, Josep 

Martorell e David Mackay (Fig.  193). 

Sendo saguões únicos em cada alojamento, estes saguões laterais 

agrupam indistintamente todas as estâncias interiores sem ventilação ou 

iluminação naturais directas a partir do exterior. Apenas a casa na 

Carrer d'Amigó, 6, Barcelona, construída entre 1941 e 1944, concebida 

por Francesc Mitjans (Fig.  192), nos revela uma especialização absoluta 

do saguão lateral, no contexto deste subtipo. Nesta casa concebida por 

Mitjans, observamos uma concentração de todos os espaços do serviço 

doméstico, cozinha, copa, estendal (que é também um paso de servicio), 

quarto duplo para empregados domésticos, e ainda duas instalações 

sanitárias, em torno do saguão lateral. Esta forma de organizar as 

estâncias de serviço e higiene é ainda profundamente burguesa e tem 

expressão num outro projecto de Mitjans, para a Carrer de Balmes, 182 , 

também em Barcelona, construída entre 1941 e 1949 (Fig.  186), 

abordada já num subtipo anterior (ver 7.2.5, Saguões centrais múltiplos 

com dois saguões laterais). 

Em Barcelona encontramos ainda uma variante deste subtipo na qual se 

organizam quatro alojamentos por piso, agrupados em esquerdo-direito e 

frente-tardoz, e cuja distribuição interior se estrutura entre a fachada 

exterior e o interior profundo, em contacto com o saguão (Fig.  193). Nos 

casos encontrados verifica-se uma relação muito clara entre a 

geometria, a posição e a dimensão dos saguões laterais e a geometria, 

posição e dimensão dos núcleos de acesso verticais, patamares de 

distribuição, cozinhas e instalações sanitárias. 
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Fig.  191: Da direi ta para a esquerda: Avenida da Liberdade, 202-204, Lisboa, 1900; Rua Fernão Lopes, 6 , Lisboa, 1903; Avenida Visconde Valmor, 33-35, Lisboa, 1913; plantas dos pisos tipo, autores não identi f icados, 
registados no Arquivo Municipal de Lisboa, recolhidos e edi tados por  Nuno Arenga. 
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Fig.  192: Da direi ta para a esquerda: Carrer d'Amigó, 6, Barcelona, 1 941-44, arq. Francesc Mitjans; Carrer de Rossel ló, 152, Barcelona, 1 964-66, arq. Josep Emil i  Donato, r egis tados por Xavier Monteys em Domèstica - 
"Distr ibució és un terme massa estret!"  in Quadern's d'Arquitectura i  Urbanisme, nº 250, p. 65, ed. COAC, Barc elona, 2006, p. 60 e 65; Carrer Lepanto, Barcelona, 1968, Lluís Nadal,  regis tado em Radiografies 06, Lluís 
Nadal i  Ol ler , habitatge col.lectiu 1959-2006, ed. Catedra Projectes V -VI mati  2006-2007, ETSAB, UPC, Barcelona, p. 72.  
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Fig.  193: Da esquerda para a direi ta: Edif ício Mi tre, Ronda General Mitre, 1 -13 Barcelona, 1959-1964, arq. Francisco Juan Barba Corsini , r egistado por  Xavier  Monteys e Peres Fuerte, em Mitre,  F.J.Barba Corsini ,  ed. Col -
legi d'Arquitectes de Catalunya, Barcelona, p.11 ; Edif ício Meridiana, Avenida Meridiana, 312-318, Barcelona, 1959-1965, arq. Oriol  Bohigas, Josep Martorel l , David Mackay, r egistado em Contemporary Spanish Architecture,  
An Ecletic Panorama, ed. Rizzol i , Nova- Iorque, 1986, p. 67.  
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Esta organização configura uma polaridade fundamental: no contacto 

com fachada exterior encontramos as estâncias principais da casa; no 

contacto com o interior dos saguões, encontramos as estâncias de 

serviço da casa. Há ainda lugar para um quarto interior, servido pelo 

saguão. Relativamente a este, as duas soluções apresentadas divergem: 

Juan Barba Corsini coloca junto da fachada exterior o quarto conjugal, 

Bohigas coloca-o no interior da casa, junto do saguão. 

 

 

7.2.9 Dois saguões laterais assimétricos 

 

 

 

 

A assimetria deste subtipo vocaciona-o para o agrupamento de um 

único, grande e profundo, alojamento por piso (Fig.  194); ou de dois 

alojamentos menores, agrupados em frente-tardoz (Fig.  195). 

Este subtipo não é dos mais frequentes, quer em Lisboa, quer em 

Barcelona. No entanto é um dos que revela maior sistematização da 

participação do saguão na organização interior da casa, particularmente 

nos casos concebidos por Norte Júnior para casas burguesas em prédios 

de rendimento nas Avenidas Novas de Lisboa (Fig.  194), e no caso 

concebido por Lluis Nadal para a conversão do sistema de alojamento 

grande e profundo, único num piso, em um sistema de dois alojamentos 

menores, 
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Fig.  194: Da direi ta para a esquerda: Avenida Duque D'Àvi la, 30; Avenida Duque D'Àvi la, 26-28, Lisboa, 1920, arq. Manuel Joaquim Norte Júnior ; Avenida Duque D'Àvi la, 22 -24, Lisboa, 1919; autor desconhecido; Avenida 
Duque D'Àvi la,  20 , Lisboa, 1921, atr ibuído ao arq.  Manuel Joaquim Norte Júnior , registados no Arquivo Municipal  de Lisboa, recolhidos e editados por Nuno Arenga. 

 
 



 245 

      

 

 

Fig.  195: Da direi ta para a esquerda:  Casa Pomar, Carrer Girona , 86, Barcelona, 1904-1906, arq. Joan Rubió Bel lver, registada  por Raquel Lacuesta e Antoni Gonzàlez, no Guia de Arquitectura Modernista en Cataluña, ed. 
Gustavo Gil i , 2ª ed., Barcelona, 1995, p.63; Casas Armenteras y Parel lada, Carrer Provença, 324 -326, Barcelona, 1907-1909, arq. Arnau Calvet Peyroni l l , registada  por Raquel Lacuesta e Antoni Gonzàlez, no Guia de 
Arquitectura Modernista en Cataluña, ed. Gustavo Gil i ,  2ª ed., Barcelona, 1995, p.106; Carrer Balmes, Barcelona, 1956, Lluís Nadal , registado em R adiografies 06, Lluís Nadal i  Ol ler, habi tatge col.lectiu 1959 -2006, ed. 
Catedra Projectes V-VI mati  2006-2007, ETSAB, UPC, Barcelona, p. 60.  
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Fig.  196: Saguões laterais assimétricos, agrupamento de dois alojamentos por piso, em frente- tardoz , com distr ibuição interior em fachada-interior  profundo ,  Carrer Balmes, Barcelona, 1956,  extrapolação gráfica.  
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Fig.  197: Saguões laterais assimétricos, agrupamento de um alojamento por piso, com dis tr ibuição interior em  frente- tardoz; da direi ta para a esquerda: Avenida Duque D'Àvi la, 26-30, Lisboa, 1920 (registo de si tuação real) ; 
Avenida Duque D'Àvi la, 20,  Lisboa, 1921 (extrapolação gráfica do caso registado)  
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agrupados em frente-tardoz num piso de profundidade equivalente (Fig.  

195). 

Em Lisboa, é curioso observar que, tal como já víramos no caso do 

saguão central com saguões laterais simétricos (ver cap ítulo 7.2.2, Fig.  

178), a profundidade destes edifícios, e das suas casas, pode variar 

significativamente sem colocar em causa o sistema definido a partir do 

saguão. 

Nos casos mais notáveis de Norte Júnior, nos edifícios intencionalmente 

geminados nos números 26 a 30 da Avenida Duque D'Àvila, e no edifício 

vizinho, no número 21 da mesma avenida, verificamos a iteração de um 

modelo, de um princípio de organização que tem expressões espaciais e 

formais, nos três edifícios, praticamente idênticas. São três obras do 

mesmo autor, com o mesmo tipo de programa funcional, no mesmo local 

e concebidas em simultâneo. Esta circunstância de repetição com 

pequenas diferenças específicas evidencia a qualidade sistemática deste 

tipo de solução: configuradas e dimensionadas de modo idêntico as 

partes comuns e infra-estruturais da casa, esta pode fazer variar o seu 

número de quartos, bastando apenas que as dimensões dos saguões 

laterais, e do corredor interior, acompanhem a variação da profundidade 

da casa, sem que tal operação tenha qualquer impacto na estrutura 

espacial da casa. Veja-se a extrapolação gráfica na Fig.  197 e compare-

se com a qualidade equivalente que tem o sistema subjacente aos casos 

lisboetas de saguão central com saguões laterais simétricos (registados 

na Fig.  178). 

Na realidade, estes dois subtipos, sendo diferentes, têm claras 

identidades quando são geminados (comparar extrapolações na Fig.  182 

e Fig.  197) 

 

7.2.10 Três saguões laterais assimétricos 

 

 

 

 

Não encontrámos este subtipo em Lisboa e ele parece-nos invulgar em 

Barcelona. Neste caso, a caixa de escadas parece inserir -se num dos 

saguões laterais, subdividindo-o. O avanço de alguns compartimentos 

interiores sobre o espaço dos saguões laterais pode ser observado em 

Barcelona em outros subtipos, quando os saguões laterais se 

subdividem (Fig.  183 e Fig.  184). 

Não identificámos nos dois exemplos registados uma especialização de 

cada um dos diferentes saguões, embora nos pareça que, sendo tema de 

conceptualização, esta especialização possa ocorrer. 

Na Casa Pere Salisachs (Fig.  198) a caixa de escadas parece ser a 

protagonista dos saguões laterais. Seria talvez interessante observar 



 249 

uma especialização deste núcleo composto por estas três entidades 

verticais, afectando-o a estâncias relacionadas com a circulação e o 

serviço da casa, relegando as restantes estâncias interiores para o outro 

saguão lateral, eventualmente com maior privacidade. 

 

  

 

Fig.  198: Da direi ta para a esquerda: Casa Fargas, Rambla de Catalunya, 47, Barcelona, 1901 -1904,  
arq. Enric Sagnier Vi l lavecchia, registada por Raquel Lacuesta e Antoni Gonzàlez, no Guia de 
Arquitectura Modernis ta en Cataluña, ed. Gustavo Gil i , 2ª  ed.,  Barcelona, 1995, p.30; Casa Peres 
Sal isachs, Carrer Roger de Llúria, 72, Barcelona, 1904 -1911, arq. Salvador Viñal Sabaté, r egistado 
por Raquel Lacuesta e Antoni Gonzàlez, no Guia de Arquitectura Modernista en Cataluña, ed. Gustavo 
Gil i , 2ª  ed.,  Barcelona, 1995, p.111.  
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7.2.11 Saguões laterais múltiplos simétricos. 

 

 

 

Tal como o anterior, este subtipo não tem presença em Lisboa e é 

invulgar em Barcelona. 

Na Casa Roure, Carrer Aribau, 155, a caixa de escadas funciona como 

vazio vertical central, de ventilação e iluminação, servindo o interior das 

casas através de aberturas para o seu patim intermédio.  

Na Carrer del Comte Borrell, 87-89, Oriol Bohigas, Josep Martorell e 

David Mackay distribuem três alojamentos por piso em edifícios com a 

profundidade característica do Ensanche inicial, perfurando-os 

verticalmente onde se revela necessária a ventilação e iluminação das 

estâncias interiores, independentemente do seu estatuto e afectação 

funcional. 

Tal como o anterior, este subtipo parece-nos pouco recorrente e pouco 

sistematizado, e a sua conceptualização em novos casos é susceptível 

de lhe conferir maior valor. 
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Fig.  199: Da direi ta para a esquerda: Casa Roure, Carrer  Aribau, 155, Barcelona, 190 1-1902, arq.  Ferran Romeu Ribot, registada  por  Raquel Lacuesta e Antoni Gonzàlez, no Guia de Arquitectura Modernis ta en Cataluña, 
ed. Gustavo Gil i , 2ª ed., Barcelona, 1995, p.12; Carrer del Comte Borrel l , 87-89, Barcelona, 1963-66, arq. Oriol  Bohigas, Josep Martorel l , David Mackay, r egistado por Manuel Gaus a, em Barcelona: Guía de Arquitectura 
Moderna 1860-2002, ed. ACTAR, Barcelona, p.M9.  
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7.3 CONTROLO AMBIENTAL 

 

Para além dos aspectos referidos na análise dos diferentes tipos e 

subtipos de perfuração vertical que abordámos anteriormente, podemos 

referir outros, não menos importantes, que têm expressão em qualquer 

perfuração vertical a que possamos chamar saguão. 

Vimos já que, enquanto perfurações verticais, os saguões possibilitam a 

ventilação e a iluminação natural de estâncias interiores da casa 

privadas do contacto directo com o exterior envolvente. Esta 

característica dos saguões permite que estes sejam usados como poços 

redentores de densidades urbanas que exerçam privação de contacto 

directo com o exterior, sobre estâncias interiores da casa. Em alguns 

contextos geográficos e climatéricos, esta privação pode ter um sentido 

positivo, poupando o interior doméstico à exposição directa às condições 

de luz e temperatura exteriores, muitas vezes com amplitudes 

significativas e valores extremos desconfortáveis. Em qualquer dos 

casos poderemos falar de utilização do saguão como mecanismo 

espacial, e construtivo, de controlo ambiental do interior profundo da 

casa. 

 

 

7.3.1 O Sol, a luz, a sombra e a temperatura 

 

No contexto ocidental europeu, parecemos mais habituados a 

reconhecer a importância da luz na arquitectura, reflectindo menos sobre 

a importância da sombra
230

. 

Em Luz Cenital
231

, Elias Torres Tur fala-nos indirectamente também da 

sombra, referindo-se aos espaços interiores (na maioria dos casos, 

sombrios) onde as aberturas zenitais constituem a principal, senão a 

única, fonte de luz e iluminação natural do interior construído. Nes te 

trabalho, e a propósito de uma reflexão conceptual de Elias Torres sobre 

a luz na arquitectura, Josep Quetglas assina um pequeno artigo no qual 

defende, com singular lucidez, uma ideia inusitada: 

 

“Como, amiúde, identificamos instintivamente a luz com a  sua fonte – o 

Sol – e a sombra com o seu limite – a obscuridade – supomos que a luz 

é um fenómeno exterior, enquanto a sombra é um fenómeno interior.  

É mais certo o contrário: só nos interiores a luz se materializa e se 

deixa ver; o que há fora são as sombras. A luz tem presença e dá forma 

só ao que está dentro, enquanto a sombra tem presença e dá forma só 

ao que está fora. A luz é um fenómeno interior.”
232

 

 

O que nos dizem Elias Torres e Josep Quetglas sobre a luz e a sombra 

na arquitectura faz-nos pensar que a luminosidade construída no interior 

da casa com a presença de um saguão, tal como a luminosidade interior 

do próprio saguão, constituem afinal formas particulares de iluminar, que 

não são nem suficientes nem insuficientes: assumem um valor particular 

                                                           
230 Em El Elogio De La Sombra, ed. Siruela, Madrid, 1994, o japonês Junichirõ Tanizaki mostra -nos esta  

diferença fundamental entre a cultura nipónica e a cultura ocidenta l .  

231 Op. Ci t.  

232 Josep Quetglas, Sol y  sombra, luz y oscuridad, in Luz Ceni tal , El ias Torres Tur , Op. Cit.  p.  262.  
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de luminosidade interior. Esta última diferencia-se de uma outra mais 

exposta ao exterior nos compartimentos de fachada da casa profunda, 

na exposição solar genérica da casa higiénica, ou mais, mais violenta, 

da casa extrovertida (ver capítulo 6, O saguão e os modos de pensar a 

casa). Deste ponto de vista, a construção de luminosidades 

diferenciadas no interior da casa afigura-se-nos profundamente 

enriquecedora da espacialidade doméstica. 

Para além da luz, e da sombra, encontramos também nesta 

diferenciação a temperatura das coisas que constroem a casa ou que a 

habitam. 

No sentido que acabámos de aflorar, as arquitecturas na orla do 

Mediterrâneo, particularmente aquelas de raiz árabe, têm uma 

valorização positiva fundamental da sombra e utilizam de modo 

recorrente formas verticalizadas de pátio, familiares do saguão, capazes 

de construir lugares sombrios, poços de ar fresco.  

Na já citada Encyclopedia of Vernacular Architecture of the World, John 

Norton sintetiza com particular acuidade os princípios de funcionamento 

daquilo que designa deep narrow courtyard shafts, a que poderemos 

chamar também saguões: 

 

“O princípio da utilização de pátios centrais como meio de arrefecimento 

dos compartimentos adjacentes baseia-se na diferença de pressão 

entre ar fresco e ar quente. O ar fresco nocturno, mais pesado que o ar 

quente, afunda-se no pátio substituindo o ar temperado aí acumulado 

durante o dia, este último incapaz de se escapar por se encontrar a uma 

temperatura inferior à temperatura diurna exterior. Este efeito produz-se 

melhor em climas com uma amplitude térmica significativa entre o dia e 

a noite. Mas, para que o ar fresco se mantenha aprisionado na base do 

pátio, é necessário que o seu perímetro seja construído com materiais 

com grande inércia térmica, capazes de isolar a construção do calor 

exterior envolvente, e que não existam aberturas para o exterior: uma 

brisa transversal, entre os compartimentos e o pátio, substituiria o ar 

fresco. A inércia térmica das paredes perimetrais concorrerá também 

para conservar baixa a temperatura do ar no interior do pátio e dos 

compartimentos adjacentes, mas é o volume de ar no pátio e nos 

compartimentos envolventes que actua como principal „reserva‟ de 

frescura. Para obter este efeito de arrefecimento é igualmente 

fundamental que o pátio seja suficientemente profundo, comparado com 

a altura das suas paredes envolventes, de modo a assegurar que a sua 

base permaneça em sombra durante a maior parte do dia, senão todo. 

Se o pátio for muito largo, ou o perímetro muito baixo, o efeito de 

afundamento do ar fresco não se obterá.”
 233

 

 

John Norton explica-nos assim como pode contribuir um saguão para o 

controlo da luz e da temperatura no interior de casas localizadas em 

regiões de climas quentes. Refere-se sobretudo ao Norte de África e ao 

Médio Oriente. 

Se nos debruçarmos sobre a restante orla do Mediterrâneo, 

particularmente a da Península Ibérica onde nos localizamos, 

admitiremos um clima mais temperado e poderemos transigir nas 

exigências de estanquicidade a que refere J. Norton. Então a ventilação 

natural, transversal, revelará utilidade. 

 

 

                                                           
233 John Norton, “Courtyard”, in Encyclopedia of Vernacular Architecture of the World,  Vol 1 Theories and 

principles, Cap. 1.VI Services, Subcap. 1.VI.4.c Courtyard, edi ted by Paul Ol ivier, ed. Cambridge University  

Press, 1997, p.464.  
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7.3.2 Ventilação natural 

 

A brisa que atravessa os compartimentos domésticos, para além de 

renovar o seu ar interior, permite também um escoamento constante do 

ar aquecido, por convecção, substituindo-o por ar com temperatura 

inferior. 

Este é um outro princípio, complementar daquele que sintetiza John 

Norton, e encontramo-lo abordado por Renee Chow e Thomas Chastain, 

na mesma enciclopédia, em “Courtyard: convection cooling”: 

 

“Esta constante renovação do ar aquecido gera uma brisa que afecta o 

conforto humano através da evaporação da transpiração. Quando a 

convecção térmica é reforçada pelo uso de materiais maciços [com 

grande inércia térmica], um maior diferencial térmico é estabelecido 

entre o ar cálido e o ar fresco, gerando-se brisas mais fortes.”
234

 

 

Como vimos no capítulo 5.1 (O poço insalubre), uma das críticas 

fundamentais que se dirigiram ao saguão, alegando a sua insalubridade, 

foi a da insuficiente ventilação natural, da acumulação de detritos na sua 

base e de odores desagradáveis, conotados no séc. XIX como agentes 

infecciosos ou meios de contágio. 

De facto, a maioria dos saguões que pudemos registar são encerrados 

na sua base, e uma parte também significativa, sobretudo em Barcelona, 

tem o seu topo superior encerrado por uma clarabóia que impede a 

entrada de chuva, de pássaros, e que, mesmo permitindo uma ligeira  

 

                                                           
234 Renee Chow e Thomas Chastain, “Courtyard: convection cool ing” in Encyclopedia of Vernacular  

Architecture of the World,  Vol 1 Theories and principles, Cap. 1.VI Services, Subcap. 1.VI.4.c-i  Courtyard, 

edited by Paul Ol ivier,  ed. Cambridge University Press, 1997, p.464.  

 

 

 

 

Fig.  200: Encerramento da base do saguão, acumulaçã o de detri tos e venti lação natural  ineficaz. 
Saguão nas avenidas Novas, em Lisboa.  
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passagem de ar, procura um encerramento superior do saguão, sem 

prejuízo da penetração da luz natural.  

Nas condições acima descritas, o saguão não tem ventilação possível. 

Quando é encerrado apenas na sua base, o saguão tem uma ventilação 

por convecção pouco eficaz, que depende da abertura de janelas de 

compartimentos adjacentes para o seu interior, e destes para o exterior 

envolvente do edifício. Por outro lado, o encerramento inferior do saguão 

privatiza a sua base, condiciona a sua manutenção e limpeza, e assim 

propicia a acumulação de detritos e maus odores, mesmo que inibida 

qualquer utilização insalubre do seu pavimento. 

Apesar de ser esta a situação mais frequente, encontramos alguns casos 

que demonstram poder ser o saguão um espaço salubre e com eficaz 

ventilação por convecção, tornando-se um importante actor no controlo 

ambiental do espaço doméstico em climas mediterrânicos. Para que isto 

aconteça, basta que o saguão tenha a sua base e o seu topo superior 

abertos, e livre a circulação de ar no seu desenvolvimento vertical . Basta 

portanto que o saguão seja efectivamente uma conduta vertical e franca 

de ventilação, aberta nas suas extremidades.  

Encontramos esta solução em alguns casos na cidade de Lisboa, nos 

quais existe no piso térreo um corredor de serviço, de ligação entre a rua 

e o interior do quarteirão, que atravessa a base do saguão (Fig.  202). 

Estes corredores são abertos para o interior do quarteirão e têm 

invariavelmente um portão para a rua, por razões de protecção de 

propriedade e segurança contra intrusões. Estes portões são geralmente 

construídos em gradeamentos de ferro trabalhado, e assim são 

permeáveis à passagem do ar. Estes saguões são francamente 

ventilados na sua base, e abertos no seu topo superior (Fig.  203). Entre 

estes dois pontos existem diferenciais térmicos significativos. 

 

 

Fig.  201: Abertura e atravessamento da base do saguão, manutenção, l impeza e venti lação natural  
eficaz. Saguão nas avenidas Novas, em Lisboa.  
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Fig.  202: Passagem entre a rua e o interior do quarteirão, aber tura e venti lação da base do saguão. Da esquerda para a direi ta : Av. Duque de Àvi la, 30, Lisboa, 1920; Av. Duque de Àvi la, 20, Lisboa, 1921; Av. Praia da 
Vitória,  75, Lisboa, 1938; Rua Casti lho, 69, Lisb oa, 1941, plantas dos pisos térreos,  regis tadas no Arquivo Municipal de Lisboa, recolhidas e edi tadas  por  Nuno Arenga. 
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Fig.  203: Passagem entre a rua e o interior do quarteirão, aber tura e venti lação da base e do topo superior do saguão. Da esquerda para a direi ta:  Rua Casti lho, 57, Lisboa, 1941; Rua Casti lho, 73 , Lisboa, 1941; secções  
verticais do saguões laterais, registadas  no Arquivo Municipal de Lisboa, recolhidas e editadas  por Nuno Arenga. 
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Para além destes pontos fundamentais na ventilação por convecção, 

existem depois as janelas dos diferentes compartimentos adjacentes aos 

saguões, que poderão abrir-se ou fechar-se, aproveitando e participando 

no fluxo de ar que percorre o saguão, de acordo com as necessidades 

específicas dos habitantes, em cada alojamento.  

Verificámos ainda que a existência de uma passagem comum na base do 

saguão constitui um factor de manutenção e limpeza, mantendo -se  

 

 

 

invariavelmente o seu pavimento limpo. Não encontrámos nestes 

saguões nem detritos nem obstáculos à sua eficaz ventilação. 

A proposta de Gonçalo Byrne para a Marina de Lagos (Fig.  205) 

sintetiza estes três princípios fundamentais: a abertura inferior e superior 

do saguão; o atravessamento da sua base, e a desobstrução total do seu 

interior. 

 

 

Fig.  204: atravessamento da base de um saguão nas Avenidas Novas, em Lisboa.  

 

 

 

Fig.  205: Abertura e venti lação da base e do topo superior  do saguão. Blocos de Habi tação, Marina 
de Lagos, 1996-99, Gonçalo Byrne, esquema de venti lação ver tical e transversal, através do saguão,  
corte tipo (Nuno Arenga)  
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7.4 OPERATIVIDADE INFRA-ESTRUTURAL 

 

7.4.1 A conduta técnica (vertical) 

 

Sendo um poço vertical no interior de um edifício, o saguão presta -se à 

condução vertical de infra-estruturas que servem cada um dos pisos 

atravessados. Assim, para além de uma conduta de ventilação e 

iluminação, o saguão torna-se também uma conduta técnica infra-

estrutural. 

Esta qualidade do saguão observa-se primeiro no agrupamento em seu 

redor dos compartimentos infra-estruturados. Abordaremos num capítulo 

seguinte o modo como esse agrupamento configura em certa medida 

uma especialização do saguão – servindo especificamente âmbitos 

espaciais e funcionais particulares na casa. Mas esta qualidade de 

conduzir verticalmente as infra-estruturas observa-se também na 

presença e na diversidade destas no interior do saguão: fixas nas suas 

paredes, sobem as canalizações de água; descem as de esgotos 

domésticos e pluviais; sobem condutas de exaustão de fumos; as 

instalações eléctricas; instalam-se unidades exteriores de ar 

condicionado, elevadores, caixas de escadas. 

A condução vertical das infra-estruturas ao longo de um espaço vazio, 

de um poço, de uma conduta percorrível, permite também a sua imediata 

acessibilidade, fundamental para intervenções de reparação, 

substituição ou upgrade. 

Estabelecendo compromissos verticais entre o que acontece nos 

diferentes pisos e agrupando em cada piso os compartimentos infra -

estruturados, sintetizaremos dizendo que o saguão tem a potencialidade 

operativa de conduzir verticalmente as infra-estruturas do edifício de 

alojamentos, agrupando-as horizontalmente, ao nível dos alojamentos  

 

 

distribuídos em cada piso, infra-estruturando-os. A esta potencialidade 

chamaremos operatividade infra-estrutural. 

 

 

Fig.  206: interior  de um saguão nas Avenidas Novas, em Lisboa.  
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7.4.2 O núcleo e a coroa técnica 

 

Na leitura planimétrica da distribuição da casa com saguão observamos 

frequentemente que o agrupamento dos compartimentos por este infra -

estruturados constitui uma espécie de núcleo técnico, no qual se 

encontram as estâncias que fazem uso de águas canalizadas, de 

descargas de esgotos, de exaustão de fumos; estâncias nas quais se 

desenvolvem actividades de higiene ou serviço doméstico, suportadas 

nos respectivos equipamentos de apoio, por sua vez dependentes das 

infra-estruturas que podem ser agrupadas e conduzidas no saguão (Fig.  

208 e Fig.  209). Quando este agrupamento envolve integralmente o 

saguão, observamos a constituição de um anel, de uma coroa , com o 

carácter infra-estrutural que acabámos de referir. Invariavelmente as 

circulações da casa são tangentes ao seu núcleo técnico  (Fig.  208), ou 

envolvem a coroa técnica que, por sua vez, envolve o saguão nuclear, 

construindo-se um sistema concêntrico (Fig.  209 e Fig.  210 

Não se trata apenas de infra-estruturação, pois esta constitui um forte 

condicionamento da distribuição da casa, da posição relativa das 

diferentes estâncias domésticas. Como já referimos, a operatividade 

infra-estrutural do saguão tem impacto significativo na sua 

especialização, agrupando estâncias específicas da casa. Deste ponto 

de vista, o saguão é profundamente determinante no desenho da casa, 

na sua concepção e distribuição; a sua presença e o seu protagonismo 

evidenciam-se no sistema matriciador reconhecível na leitura 

planimétrica das casas notáveis
235

 que observámos. 

 

 

 

 

                                                           
235 Concebidas com superior interesse arquitectónico.  

 

Fig.  207: o saguão como conduta técnica, Carrer Johann Sebastian Bach, Barcelona, 1958, arq.  
Antoni Coderch de Sentmenat .  
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Fig.  208: da esquerda para a direi ta: Av. Duque D'Àvi la,  20, Lisboa, 1921, extrapolação gráfica;  Avenida 5 de Outubro, 126-138, Lisboa, 1920. Pormenor do agrupamento das instalações sanitárias junto do saguão.  
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Fig.  209: Torres (à esquerda) e bandas (à direi ta) propostas para a Obra Sindical del Hogar,  L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, 1950, arq.  Antonio Coderch de Sentmenat. r egistado por  Carles Fochs em J. A. Coderch de 
Sentmenat 1913-1984, ed. Gustavo Gil l i , Barcelona, 1989, p.118. Veja -se como nestes dois casos o saguão é envolvido por uma coroa de estâncias de serviço infra -estruturadas (a cozinha, o tratamento de roupa, a 
instalação sanitária).  
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Fig.  210: Passeig de la Peira,  Barcelona, 1994, Llu ís Nadal,  regis tado em Radiografies 06, Lluís  Nadal i  Ol ler , habi tatge col.lectiu 1959 -2006, ed. Catedra Projectes V -VI mati  2006-2007, ETSAB, UPC, Barcelona, p. 100.  
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7.5 ESPECIALIZAÇÕES DO SAGUÃO 

 

Na continuidade do que temos vindo a abordar, mas referindo-nos agora 

à Distribuição - ao dimensionamento e ao posicionamento relativo, à 

afectação e ao estatuto das estâncias domésticas, e independentemente 

de serem ou não infra-estruturadas - verificaremos adiante 

agrupamentos espaciais específicos em torno dos saguões, em função 

da natureza específica dos espaços servidos e da dimensão e posição 

relativa dos saguões servidores. 

Daqui decorre que possamos falar da especialização dos diferentes  

saguões no interior da casa: saguões diferentes têm estatutos e papéis 

também diferentes na casa. Vimos já que este tipo de diferenciação é 

mais recorrente nos casos observados em Lisboa e menos evidente nos 

casos observados em Barcelona. Em qualquer destes, interessa -nos 

agora registar, não os seus aspectos particulares, em concreto, mas sim, 

em abstracto, as potencialidades nestes latentes, particularmente do 

ponto de vista conceptual do enriquecimento da Distribuição da casa 

através da presença de saguões. 

Fundamentalmente, encontraremos dois âmbitos
236

 de especialização do 

saguão: 1) a infra-estruturação, e a ventilação e iluminação natural das 

estâncias de higiene e serviço da casa; 2) a ventilação e iluminação 

natural, e ainda a sugestão de uma pequena espacialidade exterior, para  

as estâncias privadas, vocacionadas para o isolamento do sujeito, para o 

seu repouso, recriação ou trabalho. 

Entre estes dois âmbitos de especialização encontraremos ainda as 

circulações, o sistema distributivo comum, do edifício, e o sistema 

distributivo individual, dos alojamentos. Fora destes âmbitos de acção do 

                                                           
236 Recordamos aqui a tr ipartição do espaço doméstico registada a propósito da casa burguesa, ver ca pítulo  

4.2,  (A Dis tr ibuição na casa burguesa) .  

saguão, encontraremos as estâncias comuns da casa, vocacionadas 

para a reunião dos seus ocupantes e para o seu relacionamento social, 

em posição epidérmica e com contacto directo com o exterior, através 

das fachadas. Como já abordámos em capítulos anteriores, esta é uma 

gradação de estatutos, e também de interioridades. 

Abordaremos em seguida o modo como o saguão pode protagonizar 

agrupamentos espaciais específicos, desmontando analiticamente a sua 

participação positiva na Distribuição da casa. Do ponto de vista 

conceptual, esta análise constitui uma matriz prospectiva, de 

possibilidades de protagonismo do saguão no interior da casa.  

 

 

7.5.1 As estâncias de serviço da casa 

 

Como vimos anteriormente, o agrupamento das estâncias de serviço da 

casa em torno do saguão (Fig.  208 a Fig.  210) decorre do que 

designámos como operatividade infra-estrutural deste último (capítulo 

7.4, Operatividade infra-estrutural). Este conceito apresenta-se-nos de 

forma particularmente evidente no trabalho de Lluís Nadal. Mas há aqui 

também um outro sentido, geométrico e espacial, que é mais abrangente 

no pensamento matriciador da casa: Lluís Nadal parece entender os 

saguões como nódulos-núcleos conjugados com outros nódulos-núcleos, 

outras estâncias motoras da casa, com igual condição nuclear ; muitas 

das plantas das casas concebidas por Lluís Nadal apresentam-se-nos 

como mapas de estruturas espaciais noduladas. Este último aspecto é 

bem patente nos desenhos do autor, e em particular, curiosamente, nas 

anotações que este, de modo quase compulsivo, realiza sobre desenhos 

seus já publicados, enquanto conversamos com ele e nos fala das suas 

ideias (Fig.  211). 
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Pontualmente, Lluís Nadal propõe ainda agrupamentos de estâncias de 

serviço que, em vez de núcleos, constituem bandas motoras da casa . 

Para melhor compreendermos a importância do tema da concentração 

dos serviços da casa numa banda motora socorremo-nos das referências 

ao conceito de banda activa de Yves Lion (Fig.  212), ou do equivalente 

filter house, de W. Jan Neutelings (Fig.  213).  

 

Fig.  211: Palamós (projecto) , 1993, Lluís Nadal , regis tado em Radiografies 06, Lluís Nadal i  Ol ler,  
habi tatge col.lectiu 1959-2006, ed. Catedra Projectes V-VI mati  2006-2007, ETSAB, UPC, Barcelona, 
p.  96.  

 

 

Fig.  212: Concei to de banda activa ,  Domus Demain, Investigação sobre um habitat para o início do 
século XXI, 1984, Yves Lion e François Leclerq, registado por  Gustau Gil i  Galfet ti  em Pisos Pi loto,  
Células Domésticas Experimentales, ed. Gustavo Gil l i , Barcelona, 1997, p.46.  
Sobre o conceito de banda activa  recordamos aqui a referência à metáfora do motor  fora-de-bordo de  
Reyner Banham, que já referimos na pág. 393. Com esta metáfora Reyner Banham diz -nos que o 
agrupamento de compartimentos e equipamentos infra -estruturados, no interior de um qualquer  
conjunto de estâncias,  revela frequentemente a concepção de uma unidade motriz capaz de  
transformar aquele conjunto de estâncias em uma casa, tal  como um motor  fora-de-bordo  tem a 
capacidade de ser  acoplado a qualquer objecto flutuante e o transformar  num barco. Esta é uma 
concepção da casa que estabelece uma distinção clara, sem hipótese de ambiguidade, entre espaços 
servidores e espaços servidos (não nos cabe agora discutir a val idade desta concepção).  
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Fig.  213: Concurso Habi tatge I Ciutat , Barcelona 1990, W. Jan Neutel ings, A. Wall , Xaveer de Geyter , F. Roodbeen, reproduzido por Gustau Gil i  Galfetti  em Pisos Pi loto, Células Domésticas Exper imentales, ed. Gustavo 
Gil l i , Barcelona 1997, p.  40-41.  Relativamente ao conceito da f i l ter house , aqui apresentado, rei teramos os comentários fei tos a propósito da banda activa ,  registados na figura anterior .  

 

Estes autores investigam a colocação dos espaços servidores da casa  

na espessura da sua fachada, libertando todo o interior para os espaços 

servidos. No trabalho de ambos os autores observamos a concentração 

dos serviços da casa numa banda motora com posição epidérmica. Lluís 

Nadal, expressando-se com outras palavras, propõe-nos todavia também 

uma banda activa, no seu caso em posição nuclear interior, libertando 

toda a periferia, em contacto com a fachada, para as mesmas estâncias 

que Y. Lion ou W. Jan Neutelings colocam no interior da casa. Esta 

particularidade da abordagem de L. Nadal decorre, em grande medida, 

da presença do saguão no interior nuclear da casa (Fig.  214), com o 

qual se compromete a sua banda motora. 
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Fig.  214: Carrer Bernat Metge, Sud-Oest del  Besós, Barcelona, 2000, Llu ís Nadal , registado em Radiografies 06, Lluís  Nadal i  Ol ler , habitatge col.lectiu 1959 -2006, ed. Catedra Projectes V -VI mati  2006-2007, ETSAB, UPC, 
Barcelona, p.  113.  
Chamamos a atenção para uma lei tura comparada deste exemplo com os  dois anteriores, lei tura que denuncia a comunhão de um mesmo princípio – a construção de uma banda motora, de um motor fora-de-bordo -  todavia 
interpretado de forma anti tética.  Com efeito,  no sentido mais fundamental da concepção destas casas, o que propõ e L.Nadal é a antí tese dos dois  exemplos anteriores.  
No trabalho de Lluís  Nadal é particularmente evidente o poder matriciador  da casa que é investido no sistema que art icula esp aços servidores e saguão. Este poder matriciador  está para o saguão como o sistema claustral  
(Antón Capitel , Op.ci t .) está para o pátio.  
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Fig.  215: da esquerda para a direi ta: Grupo Residencial Rio de Janeiro, Av. Rio de Janeiro,  nº 88 -92, Barcelona, 1979-81, arq. Lluís Nadal,  regis tado por Manuel Gausa, em Barcelona: Guía de Arquitectura Moderna 1860 -
2002, ed. ACTAR, Barcelona, p.N25; Planta d'habi tages, 1970-80, arq. Lluís Nadal , regis tado por Xavier Monteys em Domèstica - "El que hem menjat" in Quadern's d'Arqui tectura i  Urbanisme, nº 249, p. 45, ed. COAC, 
Barcelona, 2006.  

 
A cozinha interior 

 

É raro encontrar em Lisboa cozinhas interiores servidas por saguões (ver 

caso na Avenida da Liberdade, 232, Lisboa, 1891, Fig.  178, p.222). 

Pelo contrário, o posicionamento interior das cozinhas é muito frequente 

em Barcelona, e pode ser observado na maioria dos casos registados 

anteriormente (observar todos os casos de Barcelona, registados no 

capítulo 7.2, Tipos de perfuração vertical, tipos de agrupamento 

horizontal e distribuição). 

 

 

 

A cozinha com ventilação cruzada 

 

Em Barcelona, a interiorização da cozinha encontra-se relacionada 

também com o tratamento de roupa, que constitui frequentemente um 

âmbito espacial autónomo mas contíguo (uma dependência da cozinha), 

e ainda com o respectivo estendal, já no interior do saguão de serviço. 

Este tipo de relação coloca por vezes a cozinha em contacto com a 

fachada exterior, directamente ou através de uma zona de refeições, e 

com o interior do saguão, através da zona de tratamento de roupa. Nesta 

posição, a cozinha beneficia de uma ventilação cruzada - entre fachada 

e saguão – que se nos afigura altamente qualificadora (Fig.  215). 
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O tratamento da roupa e o acesso de serviço 

 

Não encontrámos em Lisboa a utilização do saguão como espaço de 

secagem de roupa lavada. Pelo contrário, em Barcelona esta utilização é 

corrente, e tem expressão na concepção da casa. Em qualquer das 

cidades, a secagem de roupa foi banida das fachadas exteriores. A  

solução corrente em Barcelona não nos parece boa, pois na maioria dos 

casos os saguões não são devidamente ventilados (como vimos no 

capítulo 7.3.2,Ventilação natural) e a sua espacialidade interior resulta 

desvirtuada (Fig.  216). 

Ainda assim, é curioso observar como a esta utilização se associa por 

vezes um acesso e um percurso de serviço, com escada ou ascensor 

próprio, afecto ao tratamento de roupa, à cozinha e à copa, ao quarto de 

serviço. Este sistema parece ainda herdeiro de uma tradição burguesa, 

que segrega e dissimula as estâncias e os trajectos afectos ao serviço 

doméstico. Hoje este sistema revela-nos o encanto de uma dupla 

circulação no interior da casa, de um percurso doméstico alternativo, 

dissimulado, que atravessa o interior do saguão; atravessamento que 

não tem equivalente em Lisboa. 

 

 

 

Fig.  216: Av. Meridiana, 312-318, Barcelona, 1960-64, arq. Oriol  Bohigas, Josep Martorel l , David  
Mackay. Interior do patio de luces uti l izado como estendal  de roupa ( fotografia de Nuno Arenga)  
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Fig.  217: da esquerda para a direi ta: Carrer d'Amigó, 6, Barcelona, 1 941-44, arq. Francesc Mitjans, r egis tado por Xavier Monteys em Domèstica - "Distr ibució és un terme massa estret !" in Quadern's d'Arquitectura i  
Urbanisme, nº 250, p.  60, ed. Col - legi  d'Arquitectes de Catalunya, Barcelona, 2006; Carrer Johann Sebastian Bach, Barcelona, 1958, arq.  Antonio Coderch de Sentmenat ,  pormenor de um apartamento,  regis tado por  Carles 
Fochs em J. A. Coderch de Sentmenat 1913-1984, ed. Gustavo Gil l i , Barcelona, 1989, p.108.  
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Fig.  218: da esquerda para a direi ta: Edif ício Meridiana, Barcelona, 1959 -1965, arq. Oriol  Bohigas, Josep Martorel l , David Mackay, r egistado em Contemporary Spanish Architecture, An Ecletic Panorama, ed. Rizzol i , Nova -
Iorque,  1986, p. 67; Av. Diagonal , 670, Barcelona, 1968 -70, arq. Frederico Correa, Alfons Milá, r egistado por Manuel Gausa, em Barcelona: Guía de Arquitectura Moderna 1860 -2002, ed. ACTAR, Barcelona, p.M19.  
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Fig.  219: Carrer Balmes, Barcelona, 1956, Lluís Nadal , registado em Radiograf ies 06, Lluís Nadal i  Ol ler , habi tatge col.lectiu 1959 -2006, ed. Catedra Projectes V -VI mati  2006-2007, ETSAB, UPC, Barcelona, p. 6 0; Carrer  
Bernat Metge, Sud-Oest del Besós, Barcelona, 2000, Lluís  Nadal, registado em Radiografies 06, Lluís  Nadal i  Ol ler, habi tatge col .lectiu 1959 -2006, ed. Catedra Projectes V -VI mati  2006-2007, ETSAB, UPC, Barcelona, p.  
113. Ampliações parciais.  
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Os espaços de higiene 

 

Sobre o potencial organizador dos espaços domésticos de higiene, 

manifesto ou latente na utilização do saguão, apresentámos já exemplos 

notáveis no capítulo 7.4 (Operatividade infra-estrutural), no qual 

referimos e ilustrámos o papel infra-estruturante, e matriciador, que o 

saguão tem ao nível da posição, do agrupamento e da definição das 

estâncias domésticas de higiene. No entanto, gostaríamos de invocar 

dois casos colhidos em Paris, na transição entre o séc. XIX e o séc. XX, 

que revelam uma potencialidade que é aqui fundamental registar: a da 

qualificação arquitectónica específica dos espaços de higiene, através 

da elaboração da sua organização espacial interior em torno de um vazio 

nuclear. Neste caso, não se trata tanto do reconhecimento do papel 

matriciador da casa, mas sobretudo do poder matriciador da estância de 

higiene, da sua arquitectura interior. Este investimento arquitectónico 

através de uma maior elaboração espacial da estância de higiene 

doméstica, ou da diferenciação dos seus âmbitos específicos (Fig.  220 a 

Fig.  222), é próprio de uma arquitectura doméstica burguesa, e 

distancia-se da instalação sanitária, herdeira do taylorismo e do 

existenzminimum, que é hoje mais frequente. 

            

Fig.  220: da esquerda para a dir ei ta: Avenue Daumesni l , 28, Paris , 1906, arq. A. Borgeau, registado por Monique Eleb -Vidal e Anne Debarre-Blanchard, em L'invention de l 'habi tation moderne, Paris 1880 -1914, ed. Archives 
D'Architecture Moderne / HAZAN, Bruxel les, 1995, p. 341; Rues Théodor e-de-Banvi l le et Gustave-Flaubert , planta dos pisos, registado por François Loyer, em Paris XIXe Siecle, ed. Hazan, Paris, 1987,p. 212, ampliações  
parciais . Observe-se a par ticular  elaboração ou diferenciação espacial das estâncias de higiene em torno das courettes . 
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Fig.  221: Elaboração e diferenciação das estâncias de higiene: Avenue Daumesni l , 28, Paris,  1906, arq. A. Borgeau, extrapolação gráfica.  
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Fig.  222: Elaboração e diferenciação das estâncias de higiene: ruas Théodore-de-Banvi l le et  Gustave-Flaubert,  Paris,  extrapolação gráfica.  
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7.5.2 As estâncias privadas da casa 

 

Referimos que um dos âmbitos de especialização do saguão era o da 

ventilação e iluminação natural, e ainda da sugestão de uma pequena 

espacialidade exterior, para as estâncias privadas da casa, 

vocacionadas estas para o isolamento do sujeito, para o seu repouso, 

recriação ou trabalho. Referimo-nos essencialmente a quartos, embora 

reconheçamos que, em boa arquitectura, num compartimento concebido 

como um quarto se possa estabelecer uma sala de brinquedos, uma 

câmara audiófila, cinéfila, uma biblioteca ou um âmbito de trabalho, e 

que estas afectações se possam suceder num mesmo compartimento, ao 

longo do tempo. Hoje, devemos questionar qual é a relação interior -

exterior expectável para estas estâncias domésticas , quais são as suas 

reais necessidades de percepção (essencialmente visual) de um exterior 

extenso (para além da garantia do controlo ambiental necessário, em 

matéria de ventilação e iluminação natural), qual o tempo de 

permanência no seu interior. Trata-se de reflectir sobre a possibilidade 

destas estâncias serem hoje interiores, servidas por saguões. 

Os exemplos que apresentaremos em seguida alicerçam esta hipótese. A 

valorização positiva desta hipótese apenas a recoloca no universo das 

possibilidades da concepção da casa, sem estabelecimento de  juízos de 

valor superlativo. 

Esta potencialidade da utilização do saguão - organizar em seu redor as 

estâncias privadas da casa – tem impacto muito significativo na 

Distribuição da casa. Nos casos em que é mais clara a especialização do 

saguão, de acordo com a sua posição e dimensão, o papel agregador 

das estâncias privadas - que geralmente assumem os saguões maiores - 

tem particular evidência gráfica na leitura planimétrica da organização da 

casa (Fig.  224).  

 

 

Fig.  223: Casa Calvet,  Carrer Casp, 48, Barcelona, 1898 -1899, arq. Antoni Gaudí Cornet. Regis tado 
por Raquel Lacuesta e Antoni Gonzàlez, no Guia de Arqui tectura Modernista en Cataluña, ed. Gustavo 
Gil i , 2ª  ed.,  Barcelona, 1995, p.27.  
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Como dissemos, as estâncias privadas a que nos referimos são 

geralmente quartos, e relativamente a estes observámos três estatutos 

diferentes. Esta diferenciação tem maior expressão na casa herdeira da 

tradição burguesa do séc. XIX. Nela recordamos a tripartição do espaço 

doméstico: 1) estâncias de recepção e representação social, 

posicionadas junto da fachada de rua; 2) estâncias da intimidade da 

casa, posicionadas no interior profundo, servidas por um saguão maior, 

ou posicionadas no tardoz, em contacto com o logradouro ou pátio 

interior de quarteirão; 3) estâncias do serviço doméstico, igualmente 

posicionadas no interior profundo, também servidas por um saguão, 

desta vez menor, ou posicionadas no tardoz, em contacto com o 

logradouro ou pátio interior de quarte irão. 

Ainda que hoje não estejamos sujeitos aos códigos sociais da burguesia 

do séc. XIX, reconhecemos que este tipo de diferenciação é 

profundamente enriquecedor da espacialidade doméstica, mesmo em 

casas actuais (para aqueles que não têm a felicidade de poder habitar 

uma casa burguesa enraizada nos códigos do séc. XIX). Observamos em 

seguida os saguões que servem os quartos das casas burguesas de 

génese novecentista, para neles reconhecer potencialidades com 

actualidade, capazes de instituir no interior da casa contemporânea 

diferenciações profundamente enriquecedoras da sua espacialidade. 

 

 

 

Fig.  224: Rua Braancamp, 10, Lisboa,  1921, registado no Arquivo Municipal de Lisboa, recolhido e 
editado por  Nuno Arenga. 
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O appartement, entre a fachada e o saguão 

 

Começamos pelo estatuto de primeira ordem: alguns dos quartos 

observados integram-se ainda no âmbito social, de recepção e 

representação, da casa; estes são os quartos dos maîtres, separando os 

géneros em alcovas específicas para o maître e para a maîtresse, ou 

unindo-os já num quarto conjugal único. Observamos que estes quartos, 

de estatuto doméstico (e social) superior, se posicionam junto da 

fachada de rua, também ela com estatuto superlativo. São geralmente as 

dependências directas destes quartos, que os configuram como suites ou 

appartements, que numa posição subalterna, mais inter ior, são servidas 

por saguões (Fig.  225 e Fig.  226). Por vezes encontramos um quarto 

junto da fachada tardoz também com este tipo de organização, embora 

com um estatuto inferior (Fig.  225). 

Hoje constatamos que o conjunto destas estâncias, em princípio afectas 

a usos domésticos privados, estabelecem interessantes gradações de 

interioridade, luz e sombra, polarizadas entre o contacto com a rua 

através a da fachada e o contacto com o interior profundo do saguão. Do 

ponto de vista ambiental, para além das gradações ou polaridades 

lumínicas, este tipo de organização espacial potencia uma ventilação 

cruzada importante. 

Assim, podemos afirmar que, para além de potenciar a interiorização do 

quarto, o saguão potencia a interiorização de uma qualquer estância 

doméstica que lhe possa ser complementar e que com ele se possa 

relacionar intimamente. Aqui incluiremos, necessariamente, as estâncias 

de higiene, e retomamos as Fig.  221 e Fig.  222 para referir esta 

organização interior em quartos que têm contacto directo com as 

fachadas exteriores. 

 

 

 

Fig.  225: Avenida Duque D'Àvi la,  26-28, Lisboa, 1920,Arq. Nor te Junior ,  registado no Arquivo 
Municipal de Lisboa, recolhido e editado  por  Nuno Arenga. 
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Resta-nos referir que em alguns casos se observou a troca entre a 

estância de repouso e as suas dependências. Na Fig.  224, por exemplo, 

o quarto é interior, em contacto com o saguão, e a toilette é exterior, em 

contacto com a fachada. Estes casos significam que esta organização 

específica admite trocas internas, alternâncias, ao nível do uso, da 

afectação destas estâncias, nos casos em que, não sendo infra -

estruturadas, não têm posição fixa imperativa. Trata -se portanto da 

hipótese da casa oferecer ao seu habitante uma suite de estâncias 

privadas – a que chamaremos quarto - em que umas contactam com a 

fachada e outras com o saguão, deixando ao critério do utilizador a sua 

afectação e a respectiva alteração ao longo do tempo. 

 

 

Fig.  226: Casa Fargas, Rambla de Catalunya, 47, Barcelona, 1901 -1904, arq. Enric Sagnier 
Vi l lavecchia. Registado por  Raquel Lacuesta e Antoni Gonzàlez, no Guia de Arquitectura Modernis ta 
en Cataluña, ed. Gustavo Gil i ,  2ª ed.,  Barcelona, 199 5, p.30.  
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Os quartos interiores com saguão 

 

No âmbito privado da casa, numa segunda ordem de hierarquia na 

tripartição doméstica já referida, encontramos os quartos interiores 

servidos por saguões, geralmente pelos laterais maiores (quando existe 

mais do que um e se diferenciam em posição e tamanho). Esta 

organização agrupa todos os quartos interiores em redor do saguão, 

envolvendo-o, e é particularmente evidente nas soluções do tipo das 

registadas nas Fig.  224 e Fig.  225. 

Encontramos também o agrupamento dos quartos, em posição interior, 

em torno do saguão em propostas mais recentes, nomeadamente nas do 

já referido Lluís Nadal (Fig.  228). 

Em alguns casos, estes quartos comunicam directamente entre si, 

podendo constituir uma suite inteiramente orientada para o interior do 

saguão (Fig.  227). 

 

 

 

 

Fig.  227: Avenida da Liberdade, 262, Lisboa, 1903, regis tado no Arquivo Municipal de Lisboa, 
recolhido e editado  por Nuno Arenga. 
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Fig.  228: Concurso Departament de Polí tica Terri torial  i  Obres Públ iques, Proposta 1, 2002, Lluís Nadal, planta de conjunto, registado em Radiografies 06, Lluís Nadal i  Ol ler, habitatge co l .lectiu 1959-2006, ed. Catedra 
Projectes V-VI mati  2006-2007, ETSAB, UPC, p. 114.  
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O quarto de serviço, com saguão menor 

 

Finalmente, no âmbito do serviço da casa, numa terceira ordem de 

hierarquia da tripartição doméstica, encontramos o quarto de serviço, os 

modestos aposentos dos empregados domésticos. Por se integrar ainda 

no conjunto das estâncias de serviço da casa, ainda que as suas 

dimensões não o diferenciem significativamente dos demais quartos 

interiores, este quarto interior posiciona-se junto do saguão de serviço, 

de menores dimensões, e é por este servido (Fig.  229). 

Na história da casa burguesa, a existência deste quarto parece 

corresponder à redução do número de empregados domésticos, e à 

migração dos seus aposentos da cave e do sótão para o piso da casa 

servida. 

Esta última tornou-se ela própria um hôtel modesto integrado num prédio 

de rendimento, muitas vezes ocupando a totalidade do seu piso nobre 

enquanto os restantes pisos são distribuídos em esquerdo-direito, com 

dois alojamentos por piso, como referimos já neste trabalho.  

Em Barcelona, na designação das estâncias domésticas , anotada nas 

plantas
237

 das casas que observámos, encontramos por vezes uma  

                                                           
237 Tanto Monique Eleb-Vidal, Op. Cit , como Txatxo Sabater Andreu, Op. Cit. , nos alertam para o facto de 

serem “mudas” as plantas que não têm a designação e scri ta das estâncias domésticas que representam, 

uma vez que aquela designação alude ao uso das estâncias representadas, falando -nos também do seu 

estatuto, das razões particulares da sua configuração e Distribuição.  Num outro sentido, ao abordar o 

potencial valor arqui tectónico de uma qualquer distr ibuição espacial , descontextual izada já das suas 

circunstâncias de origem, poderão tornar -se irrelevantes as palavras que na origem designavam as 

estâncias consideradas. Sobretudo se a distr ibuição  espacial em causa é hoje tomada pela sua capacidade 

de suportar  usos diversos, já distintos dos originais. Neste último caso, uma abordagem morfológica 

sobrepõe-se àquela que se baseia nas prácticas e nos nomes nos quais encontramos a origem dos lugares. 

A abordagem que aqui desenvolvemos increve-se entre estas duas ver tentes de lei tura,  tal  como havia fei to 

entre a lei tura diacrónica e a lei tura sincrónica dos objectos arqui tectónicos abordados.   

 

 

Fig.  229: Avenida Duque D'Àvi la, 20, Lisboa, 1921, arq. Norte Junior , registado no Arquivo Municipal 
de Lisboa, recolhido e editado por  Nuno Arenga. 
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\distinção entre “quarto” e “dormitório”, correspondendo o “quarto” a uma 

estância menor posicionada nas imediações da “cozinha”, com a qual 

divide o saguão de que se serve, que é por sua vez menor e indicia 

alguma especialização na ventilação e iluminação de estâncias de 

serviço doméstico (Fig.  230 e Fig.  231). Pensamos que esta distinção é 

do mesmo tipo daquela que observámos em Lisboa , e assim o “quarto” 

corresponderá também aos aposentos dos empregados domésticos . 

Deste modo, à tripartição do espaço doméstico, de génese aristocrática 

e, mais tarde burguesa, podemos fazer corresponder três ordens de 

quartos interiores: 1) a suite do quarto principal (conjugal), e das suas 

dependências, servida pela fachada e pelo saguão maior; 2) os quartos 

de âmbito privado, servidos pelo saguão maior; 3) o quarto dos 

empregados domésticos, servido pelo saguão de serviço, de menores 

dimensões. 

Hoje, sem maîtres e sem domestiques, estas casas oferecem-nos suites 

de fachada ainda com saguão interior; oferecem-nos estâncias interiores 

que gravitam em torno de um saguão comum; e disponibilizam ainda 

uma estância singular, que tem a particularidade de se orientar para um 

saguão menor, apenas partilhado com estâncias de serviço da casa. 

Esta organização das estâncias domésticas privadas em torno do 

saguão, nas variantes anteriormente referidas, ganha evidência nas 

extrapolações gráficas dos casos em que a especialização do saguão é 

mais radical, e nestes podemos reconhecer as três ordens de quartos: o 

appartement, o quarto interior e o quarto de serviço. 

 

 

Fig.  230: Casa Thomas, Carrer  Mallorca, 291-293, Barcelona, 1895-1898, arq.  Lluís  Domènech i  
Montaner . Regis tado por Raquel Lacuesta e Antoni Gonz àlez, no Guia de Arquitectura Modernis ta en 
Cataluña, ed. Gustavo Gil i ,  2ª ed.,  Barcelona, 1995, p.91.  
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7.5.3 As circulações e o sistema distributivo 

 

Na maioria dos casos já referidos, a posição e a dimensão dos sistemas 

de circulação vertical – caixa de escadas e elevadores – encontra-se 

comprometida com a posição e a dimensão dos saguões. 

Ao nível das circulações interiores verificamos que a profundidade da 

casa resulta expressa no seu corredor distributivo, que se desenvolve  ao 

longo do eixo frente-tardoz da casa, distribuindo as estâncias à esquerda 

e à direita. Quanto mais profunda é a casa, mais profundo é o seu 

corredor - maior comprimento tem (Fig.  232, ver também Fig.  224). 

Nestes casos, observámos um contacto entre o corredor e o saguão 

central, através de uma abertura que estabelece uma relação directa 

entre estes dois âmbitos espaciais. Assim, o saguão central tangente ao 

corredor pontua, de modo potencialmente dramático, o comprimento 

rectilíneo desta estância distribuidora da casa, estabelecendo 

conceptualmente um ponto intermédio de luz e abertura para um poço 

vertical (em antítese dialéctica do comprimento horizontal próprio do 

corredor). 

Para além do que acabámos de referir, resulta interessante verificar que 

estes corredores têm frequentemente um enfiamento ininterrupto que os 

projecta, através de vãos na fachada, para o exterior da casa, ligando a 

rua exterior ao interior do quarteirão. Esta ligação expressa de forma 

literal a profundidade da casa e a sua condição urbana. De um ponto de 

vista estritamente espacial, esta casa é atravessada por um corredor 

ininterrupto cuja extensão horizontal rectilínea cruza a verticalidade do 

seu saguão nuclear interior. Assim se potencia um acontecimento 

dramático no interior da casa, protagonizado pela sua profundidade e 

pela presença nuclear de um vazio vertical. Em Barcelona, encontramos  
 

Fig.  231: Casa Peres Sal isachs, Carrer Roger de Llúria, 72, Barcelona, 1904 -1911, arq. Salvador 
Viñal Sabaté. Registado por Raquel Lacuesta e Antoni Gonzàlez, no Guia de Arquite ctura Modernista 
en Cataluña, ed. Gustavo Gil i ,  2ª ed.,  Barcelona, 1995, p.111.  
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Fig.  232: Avenida 5 de Outubro, 126-138, Lisboa, 1920, regis tado no Arquivo 
Municipal de Lisboa, recolhido e editado  por  Nuno Arenga. 

 

 

 

Fig.  233: Avenida Duque D'Àvi la, 20, Lisboa, 1921, arq. Norte Junior , registado no Arquivo Municipal 
de Lisboa, recolhido e editado por  Nuno Arenga.  
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Fig.  234: Da esquerda para a direi ta: Casa Calvet, Carrer Casp, 48, Barcelona, 1898 -1899, arq. Antoni Gaudí Cornet, registada  por Raquel Lacuesta e Antoni Gonzàlez, no Guia de Arquitectura Modernista en Cataluña, ed. 
Gustavo Gil i , 2ª ed.,  Barcelona, 1995, p.27, Casa Amatl ler,  Paseo de Gràcia, 41, Barcelona, 1898 -1900, arq.  Josep Puig i  Cadafalch, regis tada  por Raquel Lacuesta e Antoni Gonzàlez, no Guia de Arquitectura Modernis ta en 
Cataluña, ed. Gustavo Gil i , 2ª ed. , Barcelona, 1995, p.71, Casa Clapers Berenguer, Carrer  Diputació, 246, Barcelona, 190 7-1908, arq. Bonaventura Bassegoda Amigó, r egis tado por Raquel Lacuesta e Antoni Gonzàlez, no 
Guia de Arquitectura Modernista en Cataluña, ed. Gustavo Gil i , 2ª ed.,  Barcelona, 1995, p.53 . 
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por vezes uma modulação do eixo e da largura do corredor, que o torna 

menos imediatista, mais ambíguo, na construção do acontecimento que 

acabámos de reconhecer. E encontramos também uma outra estância – 

o recibidor – que alarga o corredor estabelecendo um lugar de entrada. 

Ligando o saguão central ao lateral, o recibidor expressa uma outra 

dimensão horizontal, transversal ao corredor, ao pasillo, capaz de tornar 

manifesta uma relação espacial (visual e física) entre o saguão central e 

o lateral (Fig.  234). Não encontramos esta situação em Lisboa. 

Por outro lado, em Lisboa observámos casos em que os saguões 

centrais e laterais se aproximam entre si o suficiente para seccionar a 

casa em duas partes - uma na frente, outra no tardoz – cuja ligação é 

assegurada pelo corredor. Este atravessa a zona definida pelos saguões 

como se fosse uma ponte (Fig.  235 e Fig.  236). 

 

 

 

 

 

Fig.  235: Rua Fernão Lopes, 6, Lisboa, 1903, regis tado no Arquivo Municipal de Lisboa, recolhido e 
editado por  Nuno Arenga. 
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Fig.  236: Avenida Praia da Vitória,  73-75, Lisboa, 1938-42, atr ibuídos ao arq. Cassiano Branco, registados  no Arquivo Municipal de Lisboa, recolhidos e editados  por Nuno Arenga. 
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7.6 A CONVIVÊNCIA DOS VIZINHOS 

 

Ainda sobre a distribuição das estâncias da casa em torno do saguão, 

devemos referir que, sendo um espaço comum de dimensões muitas 

vezes reduzidas, este coloca em relação de estreita vizinhança as casas 

por si servidas, através sobretudo da proximidade física e da posição 

frontal, em enfiamento, de janelas de casas vizinhas.  

Esta relação tem expressão nos nossos diferentes sentidos: sentimos 

através do saguão que a casa vizinha se encontra numa proximidade 

imediata; vemos através do saguão as janelas, e através destas o 

interior, da casa vizinha; ouvimos os sons e sentimos os cheiros das 

casas com as quais dividimos o saguão que serve a casa por nós 

ocupada. 

Este tipo de relação pode ser conotado em contextos socioculturais 

específicos como promíscuo, e constituir nesse sentido também um 

factor de avaliação depreciativa do saguão. 

A casa de duas frentes, sem saguão (capítulo 6.2.3, A casa higienista), é 

uma casa absolutamente estanque, do ponto de vista que agora nos 

ocupa, exceptuando a percepção auditiva do que acontece em casas 

vizinhas, decorrente em grande medida de cuidados específicos no 

âmbito das soluções construtivas e do respectivo impacto no isolamento 

acústico da casa. 

A casa extrovertida (capítulo 6.2.4, A casa extrovertida) colocará 

problemas ao nível da franca exposição visual do seu interior, mas, 

como vimos quando a abordámos anteriormente, encontra -se 

invariavelmente munida de sistemas complementares que permitem aos 

seus ocupantes modular a transparência dos limites da casa.  

A estreita proximidade entre casas vizinhas é própria da natureza do 

saguão, e tem um âmbito localizado no interior doméstico, que se   

 

 

 

Fig.  237: Relação do interior de um compartimento doméstico, através da sua janela para o saguão, com a 
janela do compartimento frontal, de uma casa vizinha, edif ício no gaveto da Rua das Chagas com a Rua da 
Horta Seca, Lisboa, início do séc. XX, data e autor desconhecidos.  
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distingue de outras zonas da casa, mais epidérmicas, nas quais as 

relações com a vizinhança construída são mais remotas. Pode por este 

motivo integrar-se num processo de diferenciação que intensifica o 

carácter específico de cada âmbito da casa, neste caso distinguindo um 

conjunto particular de estâncias interiores que dividem um vazio vertical 

comum, em estreita relação com casas vizinhas. Não nos parece sensato 

explorar soluções que contrariem esta característica do saguão. 

A percepção olfactiva do saguão depende em grande medida da sua 

eficaz ventilação natural (abordada anteriormente, no capítulo 7.3.2, 

Ventilação natural). 

Quanto à percepção auditiva, diremos que ela decorre em grande 

medida da abertura e do encerramento dos vãos que ligam as diferentes 

casas ao interior do saguão, e ainda do isolamento acústico que, uma 

vez encerrados, estes vãos possam conferir. Neste sentido, a percepção 

acústica e a visual encontram-se igualmente dependentes dos sistemas 

que permitem fechar ou abrir as estâncias domésticas para o interior do 

saguão. 

Hoje dispomos de um conjunto muito alargado de recursos e sistemas 

que permitem aos utilizadores controlar as relações de transparência das 

aberturas existentes nos limites construídos dos espaços habitados, de 

acordo com as necessidades específicas de cada utilizador.  

Este aspecto é particularmente importante no interior do saguão, porque 

se este deve ser ainda uma fonte de luz natural para as estâncias 

domésticas que serve, através do atravessamento lumínico dos seus 

limites, é necessário que a transparência destes possa ser controlada 

por cada utilizador, se não for condicionada na concepção e construção 

do saguão. 

Assim, propomos a este respeito três ideias. 

 

 

 

Fig.  238: Alguns dos saguões observados colocam em relação visual relevante apenas 
compartimentos de uma única casa. Rua Fernão Lopes, 6, Lisboa, 1903, registado no Arquivo 
Municipal de Lisboa, recolhido e editado  por  Nuno Arenga. 
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Primeira, a concepção do saguão, do edifício em que se integra, e da 

respectiva relação com os edifícios adjacentes, têm a capacidade de 

condicionar as relações que se estabelecem entre casas vizinhas. 

Segunda, a arquitectura socorre-se de sistemas complementares – 

painéis, membranas, filtros, cortinas, estores, gelosias... - muitas vezes 

já integrados na sua própria concepção, que permitem ao utilizador 

controlar as relações interior-exterior num dado momento da utilização. 

Terceira, enquanto a concepção do saguão, a sua configuração, 

condiciona permanentemente a relação entre as estâncias de casas 

vizinhas por este servidas, os sistemas complementares anteriormente 

referidos interagem, e a sua utilização determina momentos particulares 

de maior ou menor relação do interior doméstico com o saguão, de maior 

ou menor relação entre as casas vizinhas por este servidas.  

 

 

 

Fig.  239: Alguns dos saguões observados colocam em relação visual relevante apenas 
compartimentos de uma única casa. Avenida da Liberdade, 202 -204, Lisboa, 1900, regis tado no 
Arquivo Municipal de Lisboa, recolhido e editado  por  Nuno Arenga. 

 

 

Fig.  240: Algumas formas de relação entre edif ícios adjacentes são suceptíveis de colocar em 
relação visual apenas compartimentos de uma única , extrapolação gráfica do caso da  Rua Casti lho, 
63, Lisboa, 1939, registado no Arquivo Municipal de Lisboa, recolhido e editado por  Nuno Arenga. 
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Fig.  241: Sistemas complementares de modulação das relações interior -exterior, extrapolação gráfica, colagem/fotomontagem (Nuno Arenga) de fotografia diurna de uma fachada, moradia unifamil iar  em Roterdão, Holanda, 
1984-88, Rem Koolhaas/Office for Metropol i tan Architecture,  regis tada em El Croquis  nº 53, Febrero -Marzo1992, ed. El Croquis Edi torial ,  Madrid,  1992, p.  55.  
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Fig.  242: Sistemas complementares de modulação das relações interior -exterior,  extrapolação gráfica,  colagem/fotomontagem (Nuno Arenga) de fotografia noturna de uma fachada, moradia unifamil iar  em Roterdão, 
Holanda, 1984-88, Rem Koolhaas/Office for Metropol i tan Architecture, registada em El Croquis  nº 53, Febrero-Marzo1992, ed. El  Croquis Editorial , Madrid, 1992, p.  58.  
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7.7 EXTRAPOLAÇÃO E SÍNTESE GRÁFICA 

 

Após tudo o que expusemos, encontramo-nos em condições de dirigir um 

olhar de síntese sobre as potencialidades do saguão na concepção da 

casa contemporânea, partindo do património que temos disponível e 

representando-o em registo conceptual, em extrapolação gráfica.  Na 

leitura das extrapolações gráficas que apresentaremos em seguida 

propomos que se tenham presentes as ideias que em seguida 

procuramos enunciar, em síntese do que analisámos nos capítulos 

anteriores. 

Quando se verifica uma diferenciação e especialização clara dos 

saguões, as estâncias de serviço da casa organizam-se 

preferencialmente em torno do saguão menor, seja este central ou 

lateral. 

Nestes casos, o sistema distributivo comum organiza-se em 

compromisso geométrico, posicional e dimensional, com as estâncias e o 

saguão de serviço. Em muitos casos, os sistemas de circulação vertical 

– escadas e elevadores – são contíguos ao saguão de serviço, e 

acompanham o seu desenvolvimento vertical. 

As estâncias privadas organizam-se em contacto com as fachadas 

exteriores ou em torno do saguão maior. Quando se organizam em torno 

do saguão maior, constroem uma coroa envolvente, que tem expressão 

muito evidente nas extrapolações gráficas que desenvolvemos.  

Finalmente, o sistema distributivo da casa posiciona as suas circulações 

interiores entre as estâncias de serviço e as privadas, articulando-as. O 

que verificamos com frequência é que as circulações interiores se 

desenvolvem em linha de charneira entre as estâncias privadas, em 

contacto com as fachadas exteriores ou servidas pelo saguão maior, e 

as estâncias de serviço, em contacto com os saguões menores. Como já 

referimos, quando existe um saguão nuclear que agrupa as estâncias de 

serviço em coroa envolvente, esta é por sua vez envolvida por um anel 

de circulação, configurando-se um sistema concêntrico, que tem na sua 

coroa exterior as estâncias privadas, e ainda as estâncias públicas da 

casa. 

Sugerimos uma leitura das extrapolações gráficas apresentadas em 

seguida, informada pelo exposto anteriormente e focalizada, não sobre o 

concreto dos casos representados, mas sim sobre as potencialidades 

neles enunciadas. 
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Fig.  243: Casa Granel l , Carrer Girona, 122, Barcelona, 1901 -1903, arq. Jeroni F. Granel l  Manres. Registado por Raquel Lacuesta e Antoni Gonzàlez, no Guia de Arquitectura Modernista en Cataluña, ed. Gustavo Gil i , 2ª ed.,  
Barcelona, 1995, p.65, extrapolação gráfica.  
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Fig.  244: Avenida 5 de Outubro, 126-138, Lisboa, 1920, regis tado no Arquivo Municipal de Lisboa, recolhido e editado  por Nuno Arenga, extrapolação gráfica.  
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Fig.  245: Casa Àngel Batl ló, Carrer Mallorca, 253 -257, Barcelona, 1891-1896, arq. Josep Vi laseca Casanovas. Registado por Raquel Lacuesta e Antoni Gonzàlez, no Guia de Arquitectura Mode rnista en Cataluña, ed.  
Gustavo Gil i ,  2ª  ed.,  Barcelona, 1995, p.88, (este é o único caso que não extrapolámos, por se veri ficarem em concreto as con dições que só com extrapolação obtivemos nos restantes casos)  
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Fig.  246: Avenida Duque D'Àvi la,  20, Lisboa, 1921, arq.  Norte Junior, registado  no Arquivo Municipal de Lisboa, rec olhido e editado por  Nuno Arenga, extrapolação gráfica.  
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Fig.  247: Rua Casti lho, 63, Lisboa, 1939, registado no Arquivo Municipal de Lisboa, recolhido e edi tado  por Nuno Arenga, extrapolação gráfica: (à esquerda) variante com saguões geminados; (à direi ta)  variante com 
saguões individual izados.  
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Fig.  248: Carrer Balmes, Barcelona, 1956, Lluís Nadal,  regis tado em Radiografies 06, Lluís  Nadal i  Ol ler, habitatge col.lectiu 1959 -2006, ed. Catedra Projectes V -VI mati  2006-2007, ETSAB, UPC, Barcelona, p.  60, 
extrapolação gráfica.  
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7.8 A CELEBRAÇÃO DO INTERIOR PROFUNDO. 

 

Resta-nos abordar o saguão como um lugar de insólita interioridade 

doméstica, para defender que esta sua qualidade deve ser entendida 

como um valor arquitectónico positivo. 

Temo-nos referido à habitabilidade irrelevante do saguão num sentido 

restrito da ideia de habitar: que entendemos como a presença do corpo 

humano no interior do espaço; espaço que só através desta presença 

ganha sentido arquitectónico, e que assim é “habitado”. Usámos de 

modo recorrente esta restrição do sentido da palavra habitar porque 

assim pudemos evidenciar diferenças fundamentais entre saguão e 

pátio, que se prendem exactamente com o sentido diverso da presença 

do homem no interior de cada um destes espaços. 

Mas se tomarmos de forma mais abrangente a palavra habitar - 

abordagem que encontramos em Heidegger - poderemos dizer que a 

partir do momento em que o sujeito toma consciência da presença do 

saguão no interior da (sua) casa, a espacialidade do saguão é integrada 

como lugar particular no sistema de lugares que o homem identifica, e 

concebe, como casa. Isto acontece independentemente da possibilidade 

física e efectiva do corpo do sujeito ocupar, ainda que apenas 

temporariamente, o interior do saguão. Falando acerca do habitar como 

relação do homem com o espaço, com os lugares que o tornam 

inteligível, próximos e distantes, acessíveis ou inacessíveis, Heidegger 

estabelece o fundamento do que acabámos de afirmar:  

 

“Os espaços que atravessamos  no quotidiano são dispostos por lugares 

cujas essências assentam em coisas do tipo das construções. (...) Falar 

do homem e do espaço soa como se o homem estivesse de um lado e o 

espaço do outro. Mas o espaço não é um defronte do homem. (...) 

Mesmo quando nos relacionamos com as coisas que não estão   

 

 

 

Fig.  249: Edif ício de habitação, Cal le Doña Maria Coronel,  Sevi lha, 1976, arq. Antonio Ortiz G arcia e 
Antonio Cruz Vi l lalon, foto aérea e perspectiva interior, r egistados em Contemporary Spanish 
Architecture, An Ecletic Panorama, ed. Rizzo l i ,  Nova- Iorque, 1986, p.  89.  
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alcançáveis nas proximidades, detemo-nos junto das próprias coisas. 

Nós não representamos as coisas distantes apenas internamente, de 

maneira que, como sucedâneos das coisas distantes, desfilassem 

somente representações delas no nosso interior e na nossa cabeça. Se 

nós, agora, - todos nós – a partir daqui [Heidegger dirige-se aos que 

assistem à sua conferência], pensarmos na velha ponte em Heidelberg, 

o pensar-para-lá, para aquele lugar, não é mera vivência dentro das 

pessoas aqui presentes, pertence antes à essência do nosso pensar na 

ponte referida (...) este pensar sustem-se em si através  da distância até 

esse lugar. Nós estamos, a partir daqui, junto da ponte lá e não, 

digamos, junto de um conteúdo representacional na nossa consciência. 

Nós podemos até, daqui, estar muito mais próximos daquilo que a 

dispõe, do que alguém que a utilize todos os dias como uma indiferente 

passagem sobre o rio. (...) Os espaços abrem-se (...) são deixados 

entrar no Habitar do homem. Os Mortais são, o que quer dizer: 

habitando sustêm-se através de espaços no fundamento da sua estada 

junto das coisas e lugares. E só porque os Mortais se sustêm através 

de espaços, podem eles ir através de espaços. Mas, ao ir, não 

abandonamos aquele suster-se. Antes vamos continuamente através de 

espaços, no modo de já os admitir, na medida em que permanecemos 

continuamente junto de lugares e coisas próximas e distantes. Quando 

vou para a saída da sala, já lá estou e não poderia de todo ir para lá, se 

eu não fosse no modo de estar lá. Eu nunca estou somente aqui 

enquanto este corpo capsulado, mas estou ali, i.e., já sustendo-me 

através do espaço, e só assim posso passar através dele.”
238

 

 

 

                                                           
238 Martin Heidegger,  “Construir , Habitar , Pensar  (Bauen, Wohnen, Denken)”, Conferência dada a 5 de 

Agosto de 1951, no âmbito do “Colóquio de Darmstad II ” sobre “Homem e Espaço”,  impresso na publ icação 

deste colóquio, Neue Darmstadter Verlagsanstal t , 1952; HEIDEGGER, Mart in, Vortrage und Aufsatze ,  

Gunter  Neske Pful l ingen, 1954, p.  145-162. Tradução do original alemão por  Car los Botelho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  250: Edi fício de habitação, Cal le Doña Maria Coronel, Sevi lha, 1976, arq. Antonio Ortiz G arcia e 
Antonio Cruz Vi l lalon, planta de piso, registada  em Contemporary Spanish Archi tecture, An Ecletic 
Panorama, ed. Rizzol i , Nova-Iorque, 1986, p. 89.  
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Admitindo o que afirma Heidegger, pensamos que, independentemente 

da sua habitabilidade (entendida num sentido restrito), a espacialidade 

vertical do saguão constitui um lugar de singularidade incontornável, que 

se integra positivamente no sistema de lugares que formam a casa e que 

informam o habitar (entendido agora no sentido abrangente da relação 

do homem com o espaço, de que nos fala Heidegger).  

Ainda do ponto de vista da concepção espacial da casa, a existência de 

um espaço exterior em posição nuclear – seja ele um pátio ou um poço 

de ventilação - encerra um valor existencial universal
239

, constituindo o 

lugar onde a interioridade da casa toma expressão paradigmática – 

porque se expressa no espaço nuclear mais interior, ensimesmado, 

introspectivo, todo envolvido pela casa, sem contacto com o território 

exterior envolvente - e toma expressão paradoxal - porque esta 

interioridade se expressa afinal numa porção de espaço que é na 

realidade exterior, aberta ao céu. Esta ambivalência confere ao saguão 

um potencial arquitectónico fundamental na Distribuição interior da casa. 

Mesmo sem a ele se referirem, alguns autores deixaram-nos 

testemunhos da assunção do saguão como valor arquitectónico positivo, 

celebrando com ele a interioridade profunda da casa, para além da sábia 

utilização dos seus recursos para a distribuir, ventilar e iluminar  as 

estâncias domésticas interiores privadas de contacto directo com o 

exterior. 

Do ponto de vista da configuração do saguão, e embora estejamos 

perante um caso de ambiguidade na distinção saguão-pátio, Cruz e Ortiz 

enfatizam a espacialidade vazada no interior nuclear do edifício 

residencial que concebem para Sevilha, configurando-a com 

singularidade (Fig.  249 e Fig.  250). 

 

                                                           
239 Relembremos o que dizem Antón Capitel  (ver  ci tação na p.37) e Johannes Spal t (ver ci tação na p. 37) .  

 

 

 

 

Fig.  251: interior de saguão na Casa Batl lò, Passeig de Gracià , 43, Barcelona, 1904-1906, arq. Antoni  
Gaudi Cornet.  
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Por sua vez, a casa Batlló, de Antoni Gaudi, no Passeig de Gracià, em 

Barcelona (Fig.  251) constitui um exemplo paradigmático do 

investimento decorativo e cromático superlativo no inte rior do saguão. 

Em Lisboa, encontraremos na esquina da Rua das Chagas com a Rua da 

Horta Seca um caso de investimento formal equivalente, singular nesta 

cidade (Fig.  252), cuja autoria e data de construção não pudemos 

registar. 

Finalmente, referimos a cor magenta saturado com que Gonçalo Byrne 

tinge a totalidade de um dos saguões que concebeu para um bloco 

residencial na Marina da cidade de Lagos, no sul de Portugal (Fig.  253). 

Em todos os casos referidos encontramos investimentos que, embora 

tenham incidências diversas, se revelam capazes de transfigurar o vazio 

vertical nuclear celebrando-o como lugar interior profundo, para lá da 

sua instrumentalização como meio de ventilação e iluminação, e muito 

para além da avaliação depreciativa que se encontra na base da 

omissão do saguão no discurso da arquitectura, omissão que aqui 

procurámos revogar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  252: Saguão interior,  no edif ício de gaveto da Rua das Chag as com a Rua da Horta Seca, 
Lisboa, data e autor  desconhecidos. 
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Fig.  253: Bloco de alojamentos , Marina de Lagos, 1996-99, Gonçalo Byrne.  
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8 CONCLUSÃO 

 

A investigação desenvolvida ao longo deste trabalho permitiu-nos 

esclarecer o que é um saguão, no sentido de saber qual a sua natureza 

específica e qual o seu valor arquitectónico. Observámos como surgiu e 

evolui, e como se manifestou no interior da casa urbana ao longo da 

história da arquitectura doméstica, como participou na sua organização 

interior. Observámos ainda as circunstâncias desta evolução.  

Abordámos depois os diversos modos de conceber a casa, 

particularmente entendidos do ponto de vista da organização espacial 

interior e da concepção das relações interior-exterior, pois estas 

afiguram-se-nos dimensões conceptuais da casa mais relevantes no 

condicionamento da existência do saguão  

Concluímos a nossa investigação com uma observação da utilização e 

da utilidade do saguão na casa urbana, procurando evidenciar os 

aspectos positivos da sua participação no interior desta. Nesta 

abordagem recorremos a casos concretos, sobre os quais 

desenvolvemos abordagens conceptuais, no sentido de tornar 

prospectiva a leitura de objectos do passado. 

O pensamento sobre a arquitectura doméstica, e a reflexão sobre os 

modos de conceber a casa, e sobre o lugar que nestes teria o saguão, 

constituiu o fio condutor da nossa investigação. As conclusões que 

pretendemos apontar dirigem-se sobretudo ao modo como pensámos e 

poderemos pensar a casa, encontrando nela lugar para o saguão. Esta é 

uma abordagem particular que julgamos ter a virtude de modificar o olhar 

sobre o saguão e sobre a arquitectura doméstica, de abrir horizontes no 

modo de conceptualizar a casa urbana. Nesse sentido, encontrámos 

também alguns temas de investigação, complementares daquela que 

aqui desenvolvemos, e gostaríamos de os expor antes de enunciarmos 

as considerações finais da nossa abordagem ao interior da casa em 

torno de um vazio vertical nuclear. 

 

 

8.1 TEMAS DE INVESTIGAÇÃO COMPLEMENTARES 

 

Nas observações e nas reflexões desenvolvidas apercebemo-nos de que 

o saguão se encontra associado a formas de conceber e organizar a 

casa cujo interesse ultrapassa a tese que procurámos demonstrar. 

Encontrámos assim outros temas relevantes, susceptíveis de constituir 

objecto de outras investigações. 

Destes destacamos o tema do conforto espacial e visual abordado por 

Rafael Cárceres e por Lluís Nadal, referindo-se estes autores à 

importância de uma certa indefinição e ambiguidade na leitura dos 

limites das estâncias domésticas, assim como à continuidade visual 

entre estas. 

Este tema entronca parcialmente num outro que se refere aos sistemas 

de circulação no interior da casa, cuja abordagem permitiria discutir o 

sistema de compartimentos comunicantes, concatenados, que 

observámos da Idade Média ao séc. XIX; o sistema da galerie e do 

dègagement, que na Distribuição da casa aristocrática e burguesa se 

conjugam com a concatenação dos compartimentos, em enfilade; e, 

finalmente, o sistema do corridor que, a partir do séc. XX, se torna o 

sistema preferencial de circulação e distribuição da casa moderna 

ocidental. Este tema colocaria em questão a utilização exclusiva de cada 

um dos sistemas, ou a utilização, mais rica, da sua complementaridade. 

Discutir-se-ia os efeitos da dupla circulação, em corridor e em enfilade, 

ou da concatenação pontual de alguns compartimentos, ou ainda os 

efeitos do corredor sem fim, em circuito fechado (contínuo); mesmo em 
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arquitecturas mais recentes, como as de Josep Antoni Coderch, Lluis 

Nadal, ou, recuando, em algumas casas unifamiliares de Le Corbusier, 

cujos corredores e estâncias comunicantes, curiosamente, são ainda 

designados com referências à terminologia francesa da casa burguesa e 

da sua dupla circulação. 

Nos seus textos recentes Xavier Monteys tem alertado para a 

importância deste tipo de reflexões no questionamento da casa que 

concebemos e habitamos hoje. 

A nossa abordagem colocou-nos ainda a evidência de um outro tema de 

investigação, num universo de pensamento e actividade não 

directamente relacionado com a concepção da casa, mas que, em todo o 

caso, tem uma relação de complementaridade directa com a investigação 

por nós desenvolvida. Lembramos que a nossa investigação não abordou 

a quantificação dos aspectos qualitativos a que refere. Esta 

quantificação seria relevante para tornar objectivos os critérios 

normativos que venham a aplicar-se ao dimensionamento e à 

configuração do saguão por nós reconhecido. Tratar-se-ia de definir 

critérios de qualidade e respectiva quantificação, métodos e 

instrumentos de medida que permitissem aferir valores de referência, ao 

nível da performance lumínica e ventiladora do saguão, em função das 

suas dimensões, da sua configuração, do tipo e dimensão de aberturas 

na base e no topo, da materialidade e da cor das suas superfícies 

interiores. Verificámos que os regulamentos referiram ao longo do tempo 

dimensões mínimas, materiais de revestimento, cores aplicáveis às 

superfícies, e, finalmente, condicionantes na utilização e manutenção. 

Para fazer evoluir o quadro normativo aplicável ao saguão, seria 

necessário desenvolver este tipo de invest igação, complementar à 

abordagem conceptual que aqui apresentámos. 

 

8.2 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Vimos no capítulo 3 (O que é um saguão), que o saguão é relacionado 

frequentemente com o pátio, mas que se diferencia deste, fisicamente, 

na exiguidade da sua dimensão horizontal e na verticalidade da sua 

proporção. 

Do ponto de vista conceptual, e ao contrário do que acontece com o 

pátio, na concepção do saguão não é relevante a ideia da permanência 

no seu interior. Embora possa constituir uma presença notável no interior 

da casa, a espacialidade do saguão não é pensada para ser vivida a 

partir do seu interior. Esta é também uma das características, que 

avaliamos como qualidade, que distingue o saguão do pátio.  

Com efeito, o saguão tem sido considerado até hoje um artifício espacial  

sem valor arquitectónico próprio, cuja função parece resumir-se à 

condução vertical da ventilação e da iluminação natural no interior da 

casa, servindo os compartimentos interiores que não recebem nem 

ventilação nem iluminação natural directamente do exterior envolvente 

da casa. 

A presença do saguão encontra-se assim, num primeiro momento, 

relacionada com a profundidade da casa, com a existência de 

compartimentos enclausurados no seu interior profundo, sem outro 

contacto possível com o exterior que não seja através, precisamente, do 

saguão. 

Esta profundidade da casa ocorre sobretudo em circunstâncias de 

ocupação profunda do lote urbano, seja esta motivada pela geometria 

particular da parcela a ocupar, seja motivada por uma dinâmica 

especulativa de maximização da ocupação do solo e rentabilização da 

construção. 



 308 

Estes são os motivos pelos quais o saguão não mereceu até hoje lugar 

no discurso dos arquitectos, nem no discurso sobre a arquitectura: não 

foi entendido como um lugar habitável, mas antes como um artifício 

espacial, uma conduta, um poço de ventilação e iluminação; foi 

instrumento de densidade ocupacional, muitas vezes conduzida de forma 

especulativa; foi por natureza associado a organizações espaciais 

profundas, cujo interior se encontra em condições de privação de 

ventilação e luz natural, foi assim conotado com a insalubridade no 

interior doméstico, e foi também utilizado de formas inadequadas, com 

riscos para a higiene e para a saúde pública . 

O conjunto destas considerações explica porque o saguão aparece 

proscrito ou subestimado, e explica ainda o carácter inédito, quase 

insólito, da investigação que acabámos de apresentar. 

No entanto, apesar do que acabámos de referir, constatámos também 

que a presença do saguão permite que a casa organize a sua 

profundidade interior em redor deste, agrupando compartimentos 

específicos e diferenciando-os daqueles que se encontram em contacto 

directo com o exterior através da sua contiguidade às fachadas. Assim, a 

presença do saguão tem impactos positivos fundamentais na 

organização do interior da casa e na diferenciação dos seus mais 

diversos âmbitos: na divisão e no agrupamento das estâncias 

domésticas, na sua posição e dimensão relativa, na sua abertura ou 

clausura, na proximidade ou afastamento do exterior envolvente, na sua 

luminosidade interior, na sua afectação funcional, no estatuto de cada 

compartimento no contexto das hierarquias instituídas no interior da 

casa. 

Neste sentido, constatámos no capítulo 4 (O saguão na evolução da 

casa urbana) que a presença do saguão revela uma participação 

estruturante do interior da casa urbana europeia no final do séc. XIX, 

particularmente na residência burguesa de tradição francesa. Esta 

observação revelou um paradoxo inquietante: apesar da conotação 

depreciativa do saguão, este tem um papel importante na casa burguesa 

do séc. XIX, esta casa tem uma qualidade espacial inegável, superior a 

muitas que a arquitectura moderna nos legou e que hoje ainda 

utilizamos; a essa superior qualidade não é alheia a presença do saguão 

nem o modo como este estruturou e diferenciou o interior profundo desta 

casa. 

Esta constatação sai reforçada quando no capítulo 6 (O saguão e os 

modos de pensar a casa) confrontamos as diferentes concepções da 

casa, particularmente do ponto de vista da sua distribuição interna e das 

suas relações interior-exterior. Então percebemos a riqueza complexa da 

diferenciação espacial introduzida pela presença do saguão no interior 

da casa, e como esta é uma qualidade perdida na casa moderna 

higienista que hoje utilizamos. 

Havíamos abordado, no capítulo 5 (A proscrição do saguão), os 

fundamentos da avaliação depreciativa do saguão, que conduziram à sua 

proscrição. Mas, no capítulo 6 (O saguão e os modos de pensar a casa), 

demonstrámos que a assunção do saguão como elemento com valor 

arquitectónico positivo, e a sua consequente investigação como tema 

conceptual no âmbito da arquitectura doméstica, torna evidente a mais-

valia da sua participação no interior da casa, e aponta ainda soluções 

para os problemas que, com fundamento, lhe apontou a crítica 

higienista. 

Sendo objecto de investigação e investimento arquitectónico, utilizado de 

modo adequado, o saguão não é insalubre, ventila bem, ilumina 

suficientemente, não acumula detritos na sua base, e constitui um poço 

extraordinário no interior da casa, um lugar de profunda interioridade 

doméstica. 
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A leitura positiva do valor arquitectónico do saguão constitui  a tese que 

procurámos demonstrar, recorrendo à observação da arquitectura 

doméstica e à reflexão sobre as concepções que fundamentam as suas 

diversas formas de manifestação. É nosso objectivo que a leitura deste 

trabalho desperte uma avaliação positiva do saguão, e,  em 

consequência, a sua inscrição no universo dos personagens conceptuais 

que podem animar uma ideia de casa, o seu projecto, a sua construção, 

a vida no seu interior. 

Uma vez que a utilização do saguão se encontra inibida em Lisboa e 

subestimada em Barcelona, pensamos que estas conclusões têm 

relevância teórica, no plano do modo como concebemos a casa; e 

relevância prática, na possibilidade de voltar a utilizar saguões em 

Lisboa, ou de os utilizar melhor em Barcelona, abrindo-os na base e no 

topo, para que efectivamente ventilem e iluminem, desocupando o seu 

interior de estendais e outros acessórios que inibam o seu bom 

funcionamento e a sua qualidade espacial. Estas conclusões são ainda 

susceptíveis de induzir revisões no quadro normativo que regula o 

projecto e a construção da casa, no sentido de permitir ou regular o 

dimensionamento, a configuração e a utilização dos saguões.  

Apesar do esforço desenvolvido nesta demonstração, não pretendemos 

colocar a casa com saguão como forma superior de concepção da 

arquitectura doméstica urbana. Interessa-nos sobretudo a inscrição do 

saguão no universo das muitas possibilidades para conceber uma casa. 

Acreditamos que o pensamento sobre a arquitectura doméstica e a 

concepção da casa urbana, em concreto, sairão enriquecidos, o 

quotidiano daqueles que vierem a habitá-la sairá qualificado, nas mais 

diversas dimensões que habitar uma casa pode ter. Esta última será, 

acreditamos, uma das principais responsabilidades da arquitec tura 

doméstica. 
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