
XII Salão de Iniciação Científica – PUCRS, 03 a 07 de outubro de 2011 

 

 
XII Salão de 

Iniciação Científica 
PUCRS  

  

 

Antonio Bonet, habitação coletiva na tradição moderna 

 

Helena Bender
1
, Cláudia Piantá Costa Cabral

1
 

 
1
Faculdade de Arquitetura, UFRGS 

  

 

 

Resumo 

 

Introdução 

 

Este trabalho se insere na pesquisa Arquitetura moderna latino-americana: estudos de 

caso na região sul, 1945-1980, desenvolvida no PROPAR-UFRGS, e investiga a contribuição 

de Antonio Bonet Castellana ao projeto da habitação coletiva moderna latino-americana. A 

investigação sistemática de alternativas para a habitação coletiva teve um papel formativo 

para o desenvolvimento de um projeto moderno em arquitetura. Desde sua fundação, que 

remete aos inícios do século XX e ao continente europeu, este projeto esteve orientado por 

uma atitude ativa diante do presente, manifesta em sua capacidade para construir proposições 

mediante as quais a cidade e os modos de habitar são transformados desde a arquitetura.  

Dentre o conjunto de projetos para habitação coletiva produzido por Bonet, entre 1943-1956, 

este trabalho aponta como estudo de caso o projeto urbano de Bajo Belgrano (1949), 

desenvolvido para a cidade de Buenos Aires, Argentina, juntamente com Jorge Ferrari Hardoy 

e Jorge Vivanco, integrantes e conselheiros do então recém formado EPBA (Escritório do 

Plano de Buenos Aires). 

 Sobre o título de "fragmento de cidade futura" (Alvarez, 1996; Cabral, 2010), o 

projeto para Bajo Belgrano se estabeleceu como um início daquilo que originaria um plano 

para toda a cidade de Buenos Aires (Bruno, 2006), configurando-se como a própria versão 

latino-americana dos preceitos para a cidade moderna, investigados pelo CIAM (Bonet, 

1991). O projeto consiste na formulação de um bairro destinado a 50 mil habitantes, sendo 

implantado à orla em um local degradado à época, composto por terrenos alagadiços e 

moradias precárias, próximo aos bairros de Flores e Boca. Acompanhado de detalhados 

estudos técnicos, o projeto se materializa em 20 blocos habitacionais, intitulados de 
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"quarteirões verticais", que suprimem a tradicional quadrícula espanhola impondo uma nova 

organização ao tecido urbano (Cabral, 2010). Estes blocos se inter-relacionam por meio de 

"ruas elevadas", que conferem acesso às unidades residenciais e separação entre caminhantes 

e automóveis, estabelecendo-se como uma expansão da própria moradia (Cabral, 2009). A 

destinação residencial em primeiro plano e a preferência pela maior densidade denuncia um 

posicionamento contrário à locação da moradia aos subúrbios da cidade, os quais são 

responsáveis por sua expansão para além do espaço admissível a locomoção, característica 

defendida por Bonet (Alvarez, 1996).  

 

Metodologia 

 

Os procedimentos empregados para a realização do trabalho seguem o sistema 

estabelecido pela pesquisa Arquitetura moderna latino-americana: estudos de caso na região 

sul, compreendendo as etapas: a) organização e sistematização de material bibliográfico 

referente à obra pesquisada em fichas de pesquisa; b) elaboração de documentação gráfica 

própria a partir deste material, através da remontagem do projeto estudado, gerando, em 

escalas compatíveis, conjunto completo de planos, fachadas, cortes e volumetrias que 

permitam compreender em profundidade a proposta; e c) realização de estudos analíticos e 

crítico-comparativos a partir deste material, com a correspondente contextualização de 

resultados com relação ao marco teórico e conceitual definido pela pesquisa, bem como com 

sua relação à situação presente.    

 

Resultados e Discussão 

 

A reunião do material bibliográfico, composto por desenhos e escritos relacionados à 

obra, possibilitou a compreensão efetiva da proposta, melhor entendendo suas características 

físicas e conceituais enquanto projeto capaz de reformular a cidade. Deste processo 

resultaram: a) fichas que contribuíram para a montagem de um banco de dados sobre 

arquitetura moderna latino-americana, dotadas de desenhos e características relevantes para o 

entendimento da obra por demais estudantes e pesquisadores; e b) estudos que possibilitaram 

problematizar o projeto para Bajo Belgrano desde uma perspectiva contemporânea, 

entendendo o contexto histórico em que se insere, e também divulgaram a obra enquanto 

componente significativo da arquitetura moderna latino-americana. 

 

Conclusão 
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É possível compreender o projeto urbano para Bajo Belgrano como um intento latino-

americano de compor sua versão de cidade moderna, inserindo-se em um contexto de 

promessa e progresso. Através da análise da obra foi possível perceber certa ligação em 

termos compositivos com projetos urbanos desenvolvidos pelo próprio autor, sendo um deles 

o projeto Casa Amarilla (1943), no que se refere ao uso e disposição da rua elevada, e outro o 

conjunto habitacional T.O.S.A. (1954), em que apresenta um conjunto de blocos semelhante à 

unidade utilizada para a composição do projeto de Bajo Belgrano. Verifica-se também que a 

organização do projeto permite a inserção de duas tipologias habitacionais distintas, sendo 

uma, a barra dotada de recorte volumétrico, e outra a barra reta, ambas lembrando estudos 

não-edificados de Le Corbusier para Argélia, sendo presente a situação de orla (Giedion, 

1969).  
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