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RESUMO (207 palavras) 

O interior doméstico tem apresentado diversas mudanças ao longo 

do tempo, que acompanham as necessidades de uma sociedade em 

constante evolução. Nestas últimas décadas os grupos que habitam o 

interior doméstico sofreram mudanças consideráveis que põem em 

causa a forma de conceber o espaço doméstico. Por esta razão torna-

se relevante Re-Pensar a lógica interna da casa, concebendo espaços 

que acompanhem o ciclo de vida dos seus habitantes e que 

respondam às suas necessidades. Face a esta problemática, 

pretende-se conceber uma casa genérica que se pode subdividir 

numa tipologia pequena e numa média, por forma a explorar a 

extensão ou a retracção do espaço da casa. Ainda com o objectivo de 

possibilitar ciclos de alteração interna da ocupação da casa, deseja-se 

explorar conceitos como a adaptabilidade e a indeterminação do 

espaço que, pelas suas características dimensionais e organizacionais, 

permitam uma apropriação diversificada do interior doméstico. 

Como metodologia, recorreu-se ao de estudo de casos, de forma a 

identificar os intrumentos operativos a aplicar no projecto de 

investigação. Este organiza-se em duas fases, numa primeira, 

concebeu-se a casa genérica enquanto protótipo por forma a 

explorar as qualidades do interior doméstico, e numa segunda fase 

reflecte-se sobre a sua aplicabilidade e possibilidade de agregação 

num edifício multifuncional na Colina de Sant’ana.  

Palavras chave: 

Adaptabilidade | Indeterminação | Polivalência |Casa Genérica | 
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ABSTRACT (211 words) 

The domestic interior has presented several changes over time, in 

line with the needs of society in constantly evolving. In recent 

decades the housing groups suffered considerable changes that call 

into question how to design the living space. For this reason it is 

relevant Re-Think the internal logic of the house, designing spaces 

that can follow the cycle of life of its inhabitants and meet the needs 

of various groups that can dwell the domestic interior. Given this 

issue, it is intended to design a generic house that enables the 

extension or retraction of the living space, in order to alow the 

change of domestic occupation cycles. This work aims to explore 

concepts such as adaptability and space indeterminacy which, due to 

its dimensions and organization characteristics, allows a diversified 

appropriation of the domestic interior. The methodology used was 

the cases studies method with the intention of analyze several cases 

studies, aiming the identification of operating instruments that could 

be applied in this research project. This project is organized in two 

stages, in the first one the house while generic prototype aiming the  

exploit of the domestic interior qualities was designed, while in the 

second stage the aggregation of the prototype in a multifunctional 

building in Colina de Sant'ana was developed.  

 

Keywords:  

Adaptability | Indetermination | Polyvalence | Generic House | 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 OBJECTO / TEMA 

O tema que se pretende abordar relaciona-se com a problemática 

associada às mudanças de uma sociedade, em constante evolução, 

que afectam a forma de conceber e de utilizar a casa. As principais 

mudanças que ocorreram nos últimos anos, relativamente aos 

grupos que habitam o interior doméstico, decorrem de seguintes 

situações: a demora da saída dos jovens do espaço familiar, e por 

consequência uma convivência entre adultos na mesma casa 

prolongada no tempo; o aumento da esperança média de vida; o 

aumento de divórcios, e assim, de famílias monoparentais. Portanto 

os grupos que habitam o espaço da casa sofreram mudanças 

consideráveis, e consequentemente as famílias nucleares deixaram 

de ser o grupo predominante, dando lugar a uma família ampliada.   

Face a esta problemática pretende-se Re-Pensar a lógica interna da 

casa, concebendo espaços apropriáveis ao longo do ciclo de vida dos 

seus habitantes, por forma a dar resposta às necessidades dos vários 

grupos que habitam o interior doméstico. Deseja-se reflectir sobre o 

modo como os habitantes se apropriam desse mesmo espaço visto 

que as habitações actuais expressam uma organização familiar que já 

não se ajusta aos usos reais da casa. Assim, pretende-se suscitar no 

habitante a re-descoberta das possibilidades que a casa oferece, 

demostrando que a simples alteração de uso de um compartimento 

proporciona uma mudança considerável no interior doméstico.  

1.2 OBJECTIVOS 

Como objectivo geral deste trabalho pretende-se conceber uma casa 

genérica, que tenha a capacidade de responder às necessidades 

cambiantes dos vários grupos que habitam o interior doméstico. 

Deste modo, deseja-se conceber uma matriz conceptual que permita 

a subdivisão da casa genérica, numa tipologia média e numa tipologia 
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pequena. Para tal deseja-se investigar a extensão ou retracção do 

espaço da casa por forma a possibilitar  diversos ciclos de ocupação 

do espaço da casa.  

No desenvolvimento do trabalho pretende-se explorar conceitos 

como a adaptabilidade/flexibilidade passiva, que devem estar 

presentes na concepção do interior doméstico, uma vez que pelas 

suas características dimensionais e organizacionais se tornam uma 

mais valia para a evolução do espaço da casa. Tenciona-se também 

desenvolver o conceito de indeterminação e de polivalência do 

espaço, por forma a que estas características suscitem uma 

possibilidade de apropriação diversificada do interior doméstico, 

dado que a ambiguidade do espaço estimula a imaginação dos seus 

habitantes.  

Ainda neste trabalho, tem-se o intuito de tratar das questões 

associadas à autonomia do espaço, em função das necessidades dos 

vários grupos que habitam o espaço da casa. Deste modo, pretende-

se concebe-lo de modo a permitir diversas alterações de uso ao longo 

do tempo, tais como: regresso de uma pessoa idosa para casa dos 

filhos, preservação da autonomia de um filho em idade adulta que 

regressa para a casa da sua família; proporcionar um espaço para o 

trabalho em casa.  

Com o propósito de conceber um interior doméstico que acompanhe 

o ciclo de vida dos seus habitantes é igualmente importante abordar 

a questão técnica e construtiva, com o objectivo de introduzir uma 

componente activa, que permita uma reconfiguração do espaço e 

que possibilite a sua adaptabilidade aos diversos ciclos de vida dos 

habitantes. Portanto, pretende-se questionar métricas estruturais 

que possibilitem diversas organizações espaciais, procurando que o 

pré-dimensionamento da estrutura base do edifício permita uma 

modularidade. Relativamente a esta questão pretende-se ainda 

discutir quais as melhores soluções construtivas que permitam a 
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adaptação do espaço ao longo dos ciclos de uso da casa e da vida dos 

seus habitantes, no sentido de que leves modificações numa casa 

possam permitir que esta responda a diferentes ciclos de vida. 

Numa segunda fase do trabalho pretende-se conceber um edifício 

multifuncional, baseado na repetição da casa genérica capaz de 

suportar diferentes modos de habitar. Deseja-se ainda explorar várias 

formas de agregação da casa genérica e sistemas distributivos que 

potenciem a intermutabilidade do edifício multifuncional. Assim, 

como objectivo final do trabalho, deseja-se reflectir sobre a 

oportunidade de conceber um edifício habitacional composto por 

tipologias inovadoras numa zona da cidade já consolidada.  

1.3 RELEVÂNCIA DO TEMA 

O tema da habitação tem sido debatido nas últimas décadas, pois os 

espaços habitacionais tornaram-se pouco adequados às necessidades 

diversas da sociedade que está em constante evolução. Já em 1987, 

no PAN 14 (Programme Architecture Nouvelle), verificou-se esta 

preocupação sobre o tema da habitação, tendo surgido diversas 

soluções tipológicas que abordaram este problema, e onde a 

flexibilidade aparece como solução às necessidades dos diversos 

grupos que habitam o interior doméstico contemporâneo. 

Neste sentido, considera-se este tema bastante relevante visto que é 

necessário modificar a forma de conceber os espaços habitacionais 

tendo em conta as necessidades dos habitantes, e assim repensar a 

lógica interna da casa estabelecida no período moderno. De facto, a 

especialização dos espaços tornou a apropriação do interior 

doméstico difícil para os habitantes. Portanto é essencial reflectir 

sobre novas estratégias que permitam conceber espaços domésticos 

onde o habitante se possa projectar e assim apropriar-se do espaço 

da casa segundo o seu modo de habitar.  
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O desenvolvimento do trabalho pretende contribuir para relançar o 

debate sobre a problemática da casa, dado que hoje em dia é 

essencial conceber espaços habitacionais que se diferenciem das 

habitações que conhecemos, por forma a responder aos ciclos de 

vida dos seus habitantes e possibilitar que estes espaços perdurem 

no tempo. 

1.4 METODOLOGIA DO TRABALHO 

Numa primeira fase do trabalho, pretende-se desenvolver uma 

análise bibliográfica com o objectivo de sustentar o presente trabalho 

e verificar os estudos que têm sido desenvolvidos sobre o mesmo 

tema. De seguida, pretende-se recorrer ao método de estudo de 

casos, analisando vários casos de estudo, por forma a identificar os 

aspectos operativos dos casos de estudo em análise.   

Esta primeira análise de casos de estudo, tem como propósito 

identificar os aspectos que se traduzem em instrumentos operativos 

a aplicar no presente projecto de investigação. Deseja-se que haja 

uma interacção entre o processo de busca dos vários casos de estudo 

e o desenvolvimento do projecto de invetigação, por forma a 

despertar a procura de outros casos de estudo que sejam relevantes 

para o trabalho em curso. 

Como metodologia de trabalho, resolveu-se desenvolver o projecto 

de investigação em duas fases distintas. Numa primeira fase optou-se 

por conceber a casa genérica de forma prototipal, sem definir 

restricções do lugar, por forma a explorar as qualidades do interior 

doméstico. Numa segunda fase do trabalho deseja-se explorar a 

agregação desta mesma casa genérica num edifício multifuncional 

com um lugar específico, por forma a que o conceito dêe lugar a um 

sujeito.  
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2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

2.1 O INTERIOR DOMÉSTICO NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA 

Reconhecidos pela sua investigação, Xavier Sust e Ignacio Paricio, 

tratam o tema da Casa Contemporânea, em “La Vivienda 

Contemporânea: Programa y Tecnologia” 1, onde abordam questões 

relacionadas com as mudanças da sociedade, nos seus costumes, 

usos e formas de habitar, e posteriormente as consequências destas 

mudanças no espaço da casa. Deste modo, os autores expõem a sua 

opinião ao afirmar que as habitações são pouco adequados às 

necessidades da sociedade contemporânea, propondo que estas 

sejam concebidas de modo a proporcionar uma diversidade de usos, 

e assim ajustar-se melhor às exigências da sociedade. O tema da 

flexibilidade do espaço é apresentado pelos autores como uma boa 

resposta quer à diversidade programática actual, quer à diversidade 

na formalização da casa. Neste sentido, considera-se a análise 

elaborada por estes autores relevante para o desenvolvimento do 

trabalho. 

Relativamente às questões sociais, Daniel Navas e Neus Solé 2 

desenvolvem temáticas que suscitam interesse para o trabalho, pois 

abordam as mudanças sociológicas no espaço doméstico nos últimos 

quinze anos e destacam o facto da casa não responder ao modo de 

habitar da sociedade contemporânea, por esta ter sofrido mudanças 

radicais. Assim, salientam a questão da relação virtual entre o espaço 

da casa e da cidade, destacando a importância da existência de 

espaços intermédios, por forma a conceber a casa em relação à 

cidade. 

Xavier Monteyes e Pere Fuertes, à semelhança dos autores citados 

anteriormente, abordam na sua obra “Casa Collage - Un ensayo sobre 

                                                           
1
 SUST, Xavier; PARICIO, Ignacio. La Vivienda Contemporânea: Programa y Tecnologia, ed. Institut de 

Tecnologia de La Construcció de Catalunya, Barcelona, 1998. 
2

 NAVAS, Daniel; SOLÉ, Neus. La vivienda: virtualidad del espacio cotidiano, in Vivienda: inovación y proyecto. 

ed.Col-legi d´Arquitectes de Catalunya, nº  , 2000, ISBN 8488258550, 65-77 pp. 
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la arquitectura de la casa” 3 o tema das mudanças da sociedade 

como factores que alteram a forma de conceber a casa. Para estes 

autores a casa é muito mais do que um espaço onde se habita, a casa 

é “algo vivo como algo que responde as inquietudes e necessidades 

de usos dos ocupantes e que, por tanto, muda cada vez que eles o 

desejarem” 4. Nesta mesma obra, os autores denunciam a excessiva 

especialização dos espaços domésticos, que se caracteriza pela perda 

de espaços indefinidos e assim pela perda de flexibilidade. Neste 

sentido, reflectem sobre a lógica interna da casa por forma a 

proporcionar aos indivíduos um espaço que se adapte às suas 

necessidades, pois o modo de habitar influencia a forma de conceber 

a casa. 

Mais recentemente, deram continuidade a temas abordados em 

“Rehabitar”, onde se questionam sobre o modo como as pessoas 

habitam o interior doméstico. 

“As casas actuais são concebidas e construídas com um grande 

predomínio da sala de estar em relação aos restantes espaços. 

Rehabitar fora do lugar é um convite para modificar a estrutura de 

usos estabelecida como uma forma de crítica, incitando o habitante… 

a atrever-se a reduzir a distância entre a distribuição da casa e o seu 

modo de vida.” 5  

Os autores reflectem sobre a ambiguidade dos espaços que torna a 

casa mais versátil, pois permite que os habitantes determinem os 

usos dos espaços, e assim possibilita que a casa seja habitada de 

formas distintas. Relativamente aos ciclos de vida de uma casa, 

Xavier Monteyes e Pere Fuertes destacam a importância dos espaços 

independentes, isto é, habitações satélite, pois as características 

destes espaços permitem acolher de uma forma independente um 

                                                           
3

 MONTEYS, Xavier ; FUERTES, Pere. Casa Collage - Un ensayo sobre la arquitectura de la casa, ed. Gustavo 

Gilli S.A., Barcelona, 2001. 
4

 MONTEYS, Xavier ; FUERTES, Pere. Casa Collage - Un ensayo sobre la arquitectura de la casa, 1ª edición, ed. 

Gustavo Gilli, Barcelona, 2001. Pág 22 (tradução libre da autora) 
5
 Grupo de investigación HABITAR. REHABITAR- en nueve episodios,  Ministerio de Fomento, Madrid, 2011. 

Pág.233 (tradução livre da autora) 
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filho que volta para casa, uma pessoa idosa que faz parte da família, 

ou ainda, o trabalho em casa. De facto a investigação desenvolvida 

por estes autores é de grande importância para o desenvolvimento 

do trabalho, pois estas investigações, tendo sido desenvolvidas nos 

últimos anos, tornam o trabalho bastante actual.  

Manuel Gausa, à semelhança dos autores anteriores, reflecte em 

“Nuevos modos de habitar” 6 acerca dos problemas da sociedade 

contemporânea e das questões associadas ao movimento moderno. 

Nesta mesma obra Gausa define como principal objectivo do tema, 

mudar a concepção da casa numa reflexão sobre o espaço urbano 

contemporâneo, ou seja, salienta a importância de concebermos o 

interior doméstico em conjunto com a cidade. Relativamente às 

mudanças sociais e económicas que ocorreram no período 

contemporâneo, o autor refere que estas impõem uma nova forma 

de pensar a célula habitada, pois as questões associadas às novas 

tecnologias passaram a ser fulcrais para a sociedade contemporânea.  

Portanto, Gausa, na sua reflexão sobre a célula habitada define 

quatro pontos de análise que considera serem susceptíveis de 

favorecer uma possível revitalização do interior doméstico. Define 

como primeiro ponto de análise a diversificação e acumulação, que, 

segundo o autor, proporcionam novas possibilidades implícitas no 

espaço da casa e assim a convivência de diversos tipos de habitantes; 

de seguida define o vazio e a flexibilidade, como pontos de análise 

essenciais para a revitalização do interior doméstico, pois 

possibilitam diversas apropriações do espaço; e finalmente salienta a 

investigação técnica, por forma a explorar as possibilidades implícitas 

que enunciávamos anteriormente.  

                                                           
6

 ARNAU, Joaquín. Nuevos modos de habitar, COACV, Valência, 1996. Pág. 272 
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2.2 A FLEXIBILIDADE NO INTERIOR DOMÉSTICO 

Herman Hertzberger 7, à semelhança dos autores anteriormente 

referenciados, critica a arquitectura funcionalista que devido à 

especialização dos espaços domésticos criou uma hierarquia e 

segregação das funções. Assim, o autor considera que a casa, por não 

permitir nenhuma mudança fundamental se torna um espaço sem 

identidade. Deste modo, Hertzberger enfatiza a importância de 

concebermos espaços nos quais o morador se possa projectar e 

reforçar a sua identidade, sem que haja a necessidade de recorrer a 

soluções flexíveis, pois o autor considera que estas, por produzirem 

soluções neutras, não vão ao encontro de problemas específicos. 

Portanto, segundo Hertzberger,  as soluções flexíveis não podem ser 

consideradas as melhores soluções. 

Monique Elleb-Vidal, Anne Chatelet e Thierry Mandoul, apresentam 

na sua obra “Penser l´habité: Le logement en questions” 8 uma 

reflexão inovadora sobre o tema da habitação e expõem diversas 

soluções tipológicas do PAN 14 (Programme Architecture Nouvelle). 

Nesta mesma obra os autores reflectem sobre o facto de a sociedade 

estar em constante mutação, e questionam a organização do interior 

doméstico. E assim, os referidos apresentam abordagens de vários 

Arquitectos, que permitem verificar que existem diversas opiniões 

sobre a forma de conceber o interior doméstico, mas sempre com a 

preocupação de tornar o espaço adaptável a diferentes tipos de 

famílias. Nas várias soluções tipológicas os Arquitectos privilegiaram 

a questão da flexibilidade como sendo uma solução adequada, quer 

na sua vertente activa ou passiva. Mas esta investigação da 

flexibilidade vai para além das preocupações espaciais do interior 

doméstico, não só porque explora novas soluções 

técnicas/construtivas, como também se questiona sobre o pré-

dimensionamento da estrutura e o posicionamento das 

                                                           
7

 HERTZBERGER, Herman. Lições de Arquitectura, Martins Fontes, São Paulo, [1996] 2006. 
8

 ELEB-VIDAL, Monique; CHATELET, Anne Marie; MANDOUL, Thierry. Penser l´habité: Le logement en 

questions, PAN 14, Pierre Mardaga Editeur, 1995 
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infraestruturas por forma a permitir diferentes apropriações do 

espaço.  

No que diz respeito ao âmbito Português, destaca-se a tese de 

mestrado de Alexandra Paiva, intitulada de “Habitação Flexível: 

análise de conceitos e soluções” 9, cujo objectivo é dar resposta às 

diferentes necessidades dos habitantes, induzindo a sua participação 

na configuração e na atribuição dos usos da habitação. Desta forma, 

Paiva contextualiza o tema em vários âmbitos e apresenta estratégias 

associadas à habitação flexível, que se caracterizam pela polivalência 

e versatilidade do espaço. Assim, a autora apresenta-nos diversos 

operadores, que correspondem aos elementos de construção, e 

estratégias, que são os procedimentos que resultam da combinação 

de operadores, que possibilitam flexibilidade na habitação quer na 

sua componente activa como passiva.  

Relativamente às questões relacionadas com a habitação evolutiva e 

adaptável, António Coelho e António Cabrita 10 consideram que a 

adaptabilidade, quando considerada e programada, na concepção de 

uma casa, ganha alguma relevância, pois tem a capacidade de 

satisfazer diversos modos de vida. Os autores citados referem que a 

organização e dimensão dos compartimentos da casa tornam a 

apropriação do espaço simplificada pela adaptação às diferentes 

formas de habitar e exigências dos habitantes.  Portanto, os autores 

consideram que a adaptabilidade habitacional “é uma qualidade que 

garante, em boa parte, o êxito das diversas modalidades evolutivas 

(extensão e subdivisão)” 11.  

 

  

                                                           
9

 PAIVA, Alexandra Luísa Severino de Almeida; REIS, António Cabrita. Habitação flexível : análise de conceitos 

e soluções, tese de mestrado, ed. Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa, Lisboa, 2002. 
10

 CABRITA, António; COELHO, António. Habitação evolutiva e adaptável, LNEC, Lisboa, 2003. 
11

 CABRITA, António, Op. Cit., Pág. 219 
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2.3 O INTERIOR DOMÉSTICO COMO RESULTADO DE UM MÉTODO 

Numa perspectiva diferente das anteriores, N. J. Habraken apresenta 

no seu livro “El diseño de suportes” 12, um método para o desenho de 

casas adaptáveis, que foi desenvolvido nos anos 60, pelo grupo de 

investigação SAR. O método baseava-se na ideia da participação do 

habitante na organização do interior doméstico, e cujo principal 

objectivo era que a habitação se adaptasse da melhor forma ao 

modo de vida dos seus habitantes. No âmbito deste método, o grupo 

de investigação recorreu ao conceito de suporte e de unidade 

separável, por forma a organizar o interior doméstico. Para o autor, 

um suporte corresponde a um edifício que contém unidades de 

habitações que individualmente podem ser adaptadas às 

necessidades dos habitantes e assim acompanhar o seu ciclo de vida, 

ou seja, a planta tem a capacidade de variar ao longo do tempo 

segundo as necessidades dos habitantes. No que diz respeito às 

unidades separáveis, correspondem aos elementos sobre os quais o 

habitante pode tomar a decisão de mudar de posição pois não são 

elementos estruturais e permitem assim que a habitação seja um 

espaço adaptável. Estes são os conceitos teóricos deste método, que 

tem diversas aplicações práticas, bastante relevantes para a 

componente activa do trabalho prático. 

Ainda numa abordagem distinta das anteriores, destaca-se José Pinto 

Duarte, na sua obra “Tipo e módulo: abordagem ao processo de 

produção de habitação” 13, onde o autor apresenta um sistema 

modular como resposta às exigências da sociedade, que se 

caracteriza por estar em constante mobilidade, como também pelas 

mudanças que tem sofrido na composição do agregado e pelas 

dinâmicas familiares. Portanto, o autor desenvolve um método de 

projecto que se preocupa com estas novas exigências da sociedade, 

desenvolvendo um processo de habitação suficientemente flexível, 

                                                           
12

 HABRAKEN, N. J. El diseño de soportes, Ed.Gustavo Gili S.A., Barcelona, 1979. 
13

 DUARTE, José. Tipo e módulo: abordagem ao processo de produção de habitação,Laboratório Nacional de 

Engenharia Civil, Lisboa, 1995.  
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pela utilização de determinados sistemas construtivos que permitem 

produzir diferentes habitações e transformá-las durante o processo 

de utilização.  

O autor aborda os conceitos de tipo, que equivalem às necessidades, 

à cultura e ao estilo de vida que é comum aos habitantes, e o 

conceito de módulo, que, pelo contrário, corresponde aos elementos 

que são diferentes em cada agregado familiar. Como resultado final, 

o autor propõe um novo modelo para a produção da habitação, 

especialmente vocacionado para a produção em série.  

 2.4 CONCEITOS 

Pretende-se neste sub-capítulo, tornar mais claro o entendimento 

dos conceitos principais do trabalho, por forma a familiarizar o leitor 

com os termos desenvolvidos ao longo do seu desenvolvimento. 

Neste sentido, optou-se por organizar esta análise por conceitos e 

assim reunir as diversas abordagens dos autores que se salientaram 

anteriormente. 

Os conceitos principais do trabalho são a flexibilidade nas suas várias 

vertentes, a adaptabilidade, a polivalência e a indeterminação do 

espaço. Tendo em conta que alguns destes conceitos têm significados 

similares, deseja-se estabelecer relações entre os mesmos por forma 

a tornar mais explícita a sua interpretação. 

No que diz respeito ao conceito de flexibilidade, este evoluiu nas 

últimas décadas, e, de facto, hoje em dia já não está associado a algo 

de amovível, muito pelo contrário, pois implica uma maior variedade 

de usos e versatilidade do espaço, o que leva a que a flexibilidade 

seja considerada uma potencialidade para o interior doméstico 14.  

                                                           
14

 MONTEYS, Xavier ; FUERTES, Pere. Casa Collage - Un ensayo sobre la arquitectura de la casa, 1ª edición, 

ed. Gustavo Gilli, Barcelona, 2001. Pág. 50 

I lustração 1 -  evolução da 
ocupação da casa ( fo nte:  

CABRITA ,  Antó n io ;  COE LH O,  
Antó nio .  Ha bi taçã o  evo l ut i va  e  
ada ptá ve l ,  LNE C ,  L is bo a,  20 03.  
Pág.  21)  
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“A nova concepção de flexibilidade deve ser associada, hoje, à própria 

ideia da polivalência e versatilidade do espaço.” 15  

Neste sentido, entende-se que a flexibilidade faculta ao espaço uma 

capacidade de ser alterado, pela neutralidade e isotropia que a 

polivalência e versatilidade do espaço proporcionam ao interior 

doméstico. Assim considera-se que a flexibilidade possa ser uma boa 

resposta às mudanças constantes da sociedade contemporânea que 

são imprevisíveis. De facto, não podemos antecipar o programa, o 

uso e as necessidades dos habitantes, neste sentido as contínuas e 

aceleradas transformações familiares, sociais e culturais, exigem a 

procura de adaptabilidade no interior doméstico. 16  

2.4.1 FLEXIBILIDADE PASSIVA / FLEXIBILIDADE ACTIVA 

É importante salientar que a flexibilidade pode ser entendida em 

duas vertentes, a passiva e a activa. Relativamente à flexibilidade 

passiva, esta implica a estabilidade espacial, que se relaciona com a 

neutralidade e polivalência de usos, sem que haja necessidade de se 

realizarem alterações físicas do espaço 17. Por outro lado, a 

flexibilidade activa caracteriza-se pelo movimento e pela alteração 

das características físicas do interior doméstico 18. Mas no presente 

trabalho, pretende-se desenvolver a flexibilidade na sua vertente 

passiva, que tem fortes semelhanças com o conceito de 

adaptabilidade.  

No que diz respeito à flexibilidade, podemos ainda subdividi-la na 

flexibilidade inicial e flexibilidade permanente. Estas diferenciam-se 

na forma de conceber o interior doméstico, pois enquanto a primeira 

diz respeito à fase inicial de construção, a segunda refere-se à 

modificação do espaço ao longo do tempo.  

                                                           
15

 GAUSA, Manuel. Housing – Nuevas alternativas nuevos sitemas, Actar, Barcelona, 1998. Pág.34 (tradução 

livre da autora) 
16 

SARQUIS,  Jorge. Arquitectura y modos de habitar, in SCA Revista de Arquitectura, Ed. Estudio Bisman & 

Robles, nº 217, Buenos Aires, 2005, Pág.63 
17 

PAIVA, Alexandra, Op. Cit., Pág.30 
18

 PAIVA, Alexandra, Op. Cit., Pág. 150 
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2.4.2 FLEXIBILIDADE INICIAL  

A flexibilidade inicial é defendida pelos autores de “Penser l’habité”, 

como a possibilidade de escolher uma configuração e apropriação do 

espaço ainda antes da ocupação do interior doméstico por parte dos 

futuros habitantes, e assim permitir que o habitante possa participar 

da concepção do espaço da casa19. 

O conceito de flexibilidade inicial foi explorado por Habraken 20 que 

defendia que o habitante tinha de ser envolvido no processo de 

concepção do interior doméstico, por forma a que o espaço fosse 

apropriado às necessidades dos habitantes, e assim contrariar a 

premissa do movimento moderno de que a forma seguia a função. 

Neste sentido, o autor defende que apenas a indeterminação poderá 

possibilitar esta livre apropriação do espaço por parte do habitante.  

Habraken explora a capacidade de alteração da habitação (Ilustração 

3) para que esta se adapte aos diferentes ciclos de vida dos 

habitantes, e assim permitir que estes possam adaptar o seu novo 

ciclo de vida na mesma casa. Neste sentido, o autor defende que o 

suporte tem de ser a base permanente dentro da qual o habitante 

poderá realizar todas as alterações que desejar. Habraken pretende 

estabelecer uma separação entre os elementos fixos do edifício 

(estrutura e infraestrutura) e os elementos amovíveis que têm a 

capacidade de ser flexíveis, com o objectivo de dar resposta à 

problemática que enunciou 21. 

A teoria desenvolvida por Habraken na segunda metade do século XX 

foi explorada por Le Corbusier em diversas das suas obras tais como a 

unidade de Marselha (Ilustração 4), o plan Obus na Argélia e a 

maison Dom Ino (Ilustração 5).   

                                                           
19

 ELEB-VIDAL, Monique; CHATELET, Anne Marie; MANDOUL, Thierry. Penser l´habité: Le logement en 

questions, PAN 14, Pierre Mardaga Editeur, 1995.. Pág. 103 
20

 HABRAKEN, N., Op. Cit. 
21

 HABRAKEN, N., Op. Cit.,  Pág. 10 

I lustração 4 -  Maquete unidade 
de Marselha (fonte:  
http://www.vitruvius .com.br/re
vistas/read/arquitextos/13.150
/4508 )  

I lustração 3-  Diversas  formas 
de apropriação,  Habraken 
( fonte:  HABRAK E N, N.  J .  E l  d ise ño  
de s upo rtes ,  E d.G us ta vo  G i l i  S .A . ,  
Barce lo na ,  197 9.  Pá g.  1 62)  

I lustração 2 -  f lex ib il idade 
inicial  ( fo nte:  CABRITA ,  A ntó nio ;  

COE LH O , A ntó n io .  Ha b i taçã o  
evo lut iv a  e  a da ptá ve l ,  L NE C,  
L is bo a,  200 3.  Pá g.  1 70)  
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Alexandra Paiva, na sua tese sobre a habitação flexível, estabelece 

que a flexibilidade inicial é referente à fase de projecto e construção, 

que corresponde à concepção técnica e arquitectónica de soluções 

flexíveis. Assim, a autora salienta a possibilidade do utente poder 

participar na concepção e construção da habitação e ter a 

possibilidade de escolha na forma de apropriação 22. Portanto, o 

habitante ao participar no processo de concepção do interior 

doméstico passa a ter um papel fundamental na organização interna 

da casa, pois a sua participação pode ser benéfica para a 

personalização da casa e assim adequar o espaço ao seu modo de 

vida. 

2.4.3 FLEXIBILIDADE PERMANENTE 

A flexibilidade permanente é definida pelos autores de “Penser 

l’habité” como sendo uma possibilidade de alterar o seu interior 

doméstico ao longo do tempo. Este conceito, segundo os mesmos 

autores, subdivide-se em três outros conceitos: a mobilidade, que 

implica uma modificação rápida do espaço ao longo do ciclo de vida 

diário; a evolução, que permite uma adaptação da casa ao longo do 

tempo tendo em conta as transformações familiares; e a 

elasticidade, que corresponde à modificação da superfície da casa 

por adição ou retracção de compartimentos da casa 23. No que diz 

respeito ao presente trabalho, pretende-se explorar a flexibilidade 

permanente na sua vertente de evolução e elasticidade, e assim 

colocar de parte o conceito de mobilidade que se relaciona com a 

flexibilidade activa. 

“Em geral todas as habitações têm um certo grau de flexibilidade, 

mas esta é tanto maior quanto mais limpa e ampla for a sua 

estrutura, quanto mais ordenada e equilibrada a sua 

                                                           
22

 PAIVA, Alexandra, Op. Cit., Pág.142 
23

 ELEB-VIDAL, Monique; CHATELET, Anne Marie; MANDOUL, Thierry. Penser l´habité: Le logement en 

questions, PAN 14, Pierre Mardaga Editeur, 1995.. Pág. 103 

I lustração 5-  Maison Dom Ino 
( fonte:  

h ttp: //a rqu i te te mos. b logs po t. pt/2
011_ 10_ 01_arc h iv e. htm)  

I lustração 6 -  Habitação em 
Lenzburg 1994,  F.Kuhn e G.  
Pif i f fner ( fonte :  GA USA ,  Ma nue l .  

Hous ing  –  N uevas  a lte rna t iv as  
nuevos  s i tem as ,  Ac tar ,  Barc e lo na,  

1998.  Pá g 31 )  
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compartimentação e quanto mais simples for a supressão ou adição 

de divisórias.” 24 

Neste sentido, o conceito de flexibilidade permanente é essencial 

para a concepção do interior doméstico, pois permite que a casa seja 

alterada ao longo do tempo por forma a responder à evolução da 

estrutura familia 25.  

2.4.4 ADAPTABILIDADE 

António Reis Cabrita e António Baptista Coelho, na sua obra 

“Habitação evolutiva e adaptável” 26, desenvolvem o conceito de 

adaptabilidade nas suas várias vertentes, razão pela qual esta é uma 

obra de referência para o desenvolvimento do trabalho.   

Segundo os autores, a adaptabilidade deve estar presente na 

concepção do interior doméstico, e verifica-se pela existência de 

características dimensionais e organizacionais que possibilitam 

diferentes modos de apropriação da casa. Pois numa casa adaptável 

a função de cada compartimento deverá ser traduzida pelos 

elementos de mobiliário contidos em cada um deles. Assim, esta 

acção de apropriação do morador tem de ser antecipada pelo 

arquitecto, projectando uma riqueza do espaço que seja responsável 

pela adequação e adaptação dos diversos modos de vida no interior 

doméstico (Ilustração 7) 27. 

Em suma, Cabrita e Coelho, definem que as características da 

adaptabilidade, quando considerada de raiz são: espaços da casa sem 

grandes variações dimensionais; compartimentos muito neutros por 

reduzida expressão de uma determinada função; vãos de janelas e de 

portas conformados e posicionados de modo a permitirem a 

variedade de uso de cada compartimento; anulação pelo exterior 

                                                           
24 

SUST, Xavier, Op. Cit., Pág. 2.2 (tradução livre da autora) 
25 

GALFETTI, Gustau. Pisos Piloto: células domésticas experimentales, ed. Gustavo Gilli S.A., Barcelona, 1997. 

Pág.13 
26

 CABRITA, António, Op. Cit. 
27

 CABRITA, António, Op. Cit., Pág. 219 

I lustração 7  -  Adaptabil idade 
no inter ior doméstico ( fo nte :  

CABRITA ,  Antó n io ;  COE LH O ,  
Antó nio .  H ab itaçã o evo lu t iva  e  
adap táve l ,  L NEC ,  L is boa ,  20 03 .  
Pág.  159)  
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(fachadas) das funções dos diversos compartimentos; organização 

geral do fogo proporcionando diversas apropriações funcionais dos 

compartimentos; existência de espaços de serviço bem 

dimensionados e com usos diversos; existência de espaços para 

circulação mas possibilitando que estes tenham outros usos para 

além da circulação; processo de construção e as tecnologias 

empregues nos acabamentos devem proporcionar alterações e 

conversões com custos mínimos, sem qualquer necessidade de 

recorrer a dispositivos complexos 28.  

Neste sentido, a adaptabilidade garante o êxito das diversas 

modalidades evolutivas: extensão e subdivisão 29. A evolução por 

extensão (Ilustração 8) deve ser concretizada gradualmente no 

edifício habitacional, que tenha uma estrutura espacial clara que 

suporte a evolução da casa ao ciclo de vida dos seus habitantes. Este 

processo evolutivo tem a vantagem de se adaptar a uma grande 

variedade de modos de vida e neste sentido proporcionar soluções 

flexíveis. No que diz respeito à evolução por subdivisão (Ilustração 9), 

esta é bastante utilizada em edifícios multifuncionais, pois 

corresponde à divisão de um grande espaço, equivalente ao limite do 

interior doméstico, que pode ser realizado em obras periódicas de 

adaptação pelos habitantes. 

Em conclusão a adaptabilidade é uma qualidade para a evolução do 

interior doméstico, pois possibilita diversas apropriações do espaço 

ao longo do tempo. Relativamente às modalidades evolutivas de 

extensão e subdivisão do espaço são processos muito interessantes 

para o desenvolvimento do trabalho pois permitem que a casa se 

adapte ao ciclo de vida dos seus habitantes. 

No que concerne à relação entre o conceito de adaptabilidade e de 

flexibilidade passiva, conclui-se que estes têm significados 

semelhantes pois tanto um como o outro exploram a apropriação do 

                                                           
28

 CABRITA, António, Op. Cit., Pág. 231 
29

 CABRITA, António, Op. Cit., Pág. 219 

I lustração 8 –  Evolução por  
extensão ( fo nte:  CABRIT A,  

Antó nio ;  C OE LH O , A ntón i o .  
Ha bi tação  e vo l ut i va  e  a da ptáv e l ,  
L NE C ,  L i sbo a,  2003.  Pá g.  296)  

I lustração 9 -  Subdivisão de 
uma casa ( fo nte:  CABRIT A,  

Antó nio ;  C OE LH O, A ntón i o .  
Ha bi tação  e vo l ut iv a  e  a da ptáv e l ,  
L NE C ,  L i sbo a,  2003.  Pá g.  298)  
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interior doméstico a partir das características dimensionais e 

organizacionais do espaço, deixando de parte as estratégias activas 

que se relacionam com a flexibilidade activa e o conceito de 

mobilidade da flexibilidade permanente. 

2.4.5 POLIVALÊNCIA  

No que diz respeito à polivalência do espaço, destaque-se à obra de 

Herman Hertzberger, “Lições de arquitectura”30, na qual o autor 

afirma que uma solução flexível, embora se adapte a cada mudança 

que surja, não pode ser considerada a solução mais adequada, pois 

estas apenas servem um determinado período e não todo um ciclo 

de vida dos seus habitantes. Por esta razão Hertzberger afirma que a 

solução mais adequada será aquela em que “a forma se preste a 

diversos usos sem que ela própria tenha de sofrer alterações, de 

maneira que uma flexibilidade mínima possa produzir uma solução 

óptima.” 31 

Neste sentido, a polivalência dos espaços permitirá uma livre 

apropriação do interior doméstico por parte dos habitantes, fazendo 

com que o utilizador se questione sobre a forma de ocupar o espaço, 

pois, o facto de não existir hierarquia nestes espaços torna o interior 

doméstico versátil. 

“O que faz com que as velhas casas situadas nos canais sejam tão 

boas para morar é que se pode trabalhar, descansar ou dormir em 

qualquer quarto, pois cada quarto excita a imaginação do morador 

para que ele o use da maneira que quiser.” 32 

A qualidade destes espaços polivalentes é o facto de poderem 

suportar diversos usos sem que seja necessário fazer alterações 

físicas no espaço, o que permite  que a forma se preste a diferentes 

funções. Assim, o interior doméstico tem a capacidade de se poder 

                                                           
30

 HERTZBERGER, Herman, Op. Cit. 
31

 HERTZBERGER, Herman, Op. Cit., Pág.147 
32 

HERTZBERGER, Herman, Op. Cit., Pág. 147 

I lustração 10–Espaço apropr iável  
(fonte:  HERTZBERGER, Herman. 
Lições  de Arquitectura,  Martins 
Fontes,  São Paulo,  2006.  
Pág.176)  
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adaptar ao longo do tempo às mudanças familiares, dando a 

possibilidade ao habitante de se apropriar do espaço de forma 

distinta daquela sugerida pelo arquitecto, sem que o espaço perca a 

sua identidade.  

Neste sentido, Herman Hertzberguer concebeu a casa Diagoon 

(Ilustração 11) por forma a aplicar o conceito da polivalência no 

espaço. A principal premissa destas habitações era o facto de 

estarem inacabadas e por isso darem a oportunidade aos seus 

habitantes de completá-las da forma que desejassem. O autor 

considera que o “projecto real deve ser visto como uma moldura 

provisória que deve ser preenchida. O esqueleto é um produto 

inacabado, que todos podem completar de acordo com as suas 

necessidades e desejos.”33  

À semelhança de Hertzberger, Ignacio Paricio defende que a 

habitação deve responder às necessidades dos seus habitantes que 

se vão alterando ao longo da sua vida. Desta forma, o autor defende 

que o interior doméstico deve ser um espaço polivalente, na medida 

em que possibilite que se alterem as funções dos espaços sem que 

haja necessidade de o transformar. Assim privilegia a ambiguidade 

funcional do interior doméstico e a sua indeterminação, o que 

possibilita a apropriação do espaço por diversas funções. 

  

                                                           
33

 HERTZBERGER, Herman, Op. Cit., Pág.157 

I lustração 11 -  Casa Diagoon,  Hertzberger ( fo nte:  HER T ZBER GER ,  He r ma n.  L içõ es  de  

Arqu i tec tura ,  Ma rt i ns  Fontes ,  São  Pa u lo ,  2006.  Pá g. 158 )  
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2.4.6 INDETERMINAÇÃO DO ESPAÇO - AMBIGUIDADE  

Contra a especialização da casa do período moderno que impunha 

uma forma de ocupar o espaço, propõe-se recorrer à indeterminação 

dos espaços, isto é, à ambiguidade dos mesmos, que, pela dimensão 

dos compartimentos e a relação entre eles, permite que o habitante 

se aproprie do espaço da forma que desejar 34.  

À semelhança das casas do século XVIII (Ilustração 12), o interior 

doméstico deve explorar esta indeterminação dos espaços por forma 

a conceber um interior doméstico que possa ser apropriado da forma 

que o habitante desejar. Neste sentido, é a ambiguidade que devolve 

ao habitante o poder de participação na definição do uso dos espaços 

do interior doméstico, pois tal como Robert Venturi defende “As 

habitações com uso genérico ao contrário das casas com uso 

específico, fomentam uma flexibilidade perceptiva em lugar de uma 

flexibilidade física” e deste modo conclui que “a ambiguidade válida 

fomenta a flexibilidade útil.” 35  

Conclui-se portanto que o interior doméstico tem de possibilitar a 

apropriação do espaço de diversas formas, explorando a 

ambiguidade dos espaços, que resulta numa polivalência da 

habitação. Estes espaços caracterizam-se por ter dimensões 

idênticas, portanto reflectem uma indeterminação dos espaços.  

                                                           
34

 Grupo de investigación HABITAR, Op. Cit., Pág.219 
35

 VENTURI, Robert. Complejidad y Contradicción en la arquitectura, Gustavo Gilli S.A., Barcelona, [1995] 

1999. Pág.53 (tradução livre da autora) 

I lustração 12-  Atel ier de V itor  
Figueiredo ( fonte:  F IGU EIRED O,  

V í tor .  V í tor  F i gue i redo  –  
F ragme ntos  de  um  d iscu rso ,  c i rc o  
de  i de ias ,  L is boa ,  20 12.  P á g.  72)  
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PARTE I 

 

3. CONTEXTO 

3.1 O INTERIOR DOMÉSTICO  

A evolução do interior doméstico foi acompanhando ao longo do 

tempo os modos de habitar dos seus habitantes. A organização da 

casa até ao século XVII era muito elementar, pois nas habitações mais 

simples a casa era constituída por um único compartimento que 

servia todas as funções da actividade doméstica, e onde o mobiliário 

era escasso, mas muito versátil. “Ao meio dia puxavam-se bancos e 

os habitantes sentavam-se à mesa para comer, ao entardecer 

desmontava-se a mesa e o banco largo convertia-se em cama. De 

noite o compartimento que tinha funcionado como espaço de estar 

transformava-se em quarto de dormir”36. As casas deste período 

eram consideradas lugar público, pois o mesmo espaço acolhia 

diferentes funções, quer as actividades diárias, quer as reuniões para 

negócios, neste sentido a casa era pouco mais do que um refúgio 

para dormir.  

“A alteração do interior das casas dá-se juntamente com a alteração 

no interior das mentes.” 37  

De facto, a evolução do espaço doméstico até ao século XVII foi 

muito lenta, uma vez que nesse período o conceito de casa e de 

família não tinham a mesma importância que têm hoje em dia. Nesse 

período o espaço habitado não facultava conforto e comodidade, 

pois estes conceitos eram desconhecidos. Foi a partir do século XVII, 

que a noção de família, conforto e domesticidade começaram a ter 

                                                           
36

 RYBCZYNSKI, Witold. La casa: historia de una idea,  Nerea, Madrid, 1990. Pág.30 
37

 CABIDO, José. Reflexões sobre o interior doméstico as mentalidades e os espaços, tese de doutoramento, 

ed. Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa, Lisboa, 1994. Pág.108 (in LUCKAS, John. 
The Bourgeois Interior, American Scholar, Vol. 39, nº 4 , 1970, Pág. 623) 

I lustração 13 -  Casa  do século 
XVII ,  Cornel ius Meyer  ( fo nte :  

MO NTE YS ,  X av ie r  ;  F UER T ES,  Pe r e.  
Casa  Co l la ge  -  U n ensayo  so br e  l a  
ar qui tec tur a  de  la  casa ,  1ª  e d ic ió n ,  
ed.  G us ta vo  G i l l i ,  Ba rce lo na ,  2001.  

Pág  67 )  

I lustração 14 -  A vida de famíl ia 
( fonte:  ARIÉS ,  P h i l i ppe;  D UB Y,  

Geor ges .  H is tór ia  da  v i da  pr i va da,  
Afro ntam e nto ,  Por to ,  1989.  

Pág. 1 86)  
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alguma importância, e consequentemente o espaço da casa tornou-

se num local doméstico, pois passou a existir uma fronteira entre a 

rua e a casa. Com estas mudanças passou-se a associar a casa à vida 

de família, e surgiram alterações na organização interna da mesma, 

na distribuição e articulação dos espaços. Assim, o interior doméstico 

do final do século XVII explora a busca de intimidade, ao contrário do 

que acontecia nas casas medievais que privilegiavam a vida pública, 

pois como anteriormente referido, o conceito de intimidade era 

desconhecido nesse período.   

No século XVIII descobre-se um novo sentido do habitar e desta 

forma projectou-se uma nova matriz conceptual do interior 

doméstico, onde se encontram novos métodos distributivos e 

sistemas de circulação (Ilustração 15). É neste período que a vida 

familiar ganha uma importância cada vez maior no interior 

doméstico, tornando-se num dos valores determinantes para o 

desenvolvimento da organização interna da casa. Outro valor 

determinante para o desenvolvimento da casa Ocidental foi o 

aparecimento das primeiras distribuições domiciliárias de água. No 

entanto, apenas no século XX é que foi introduzido na organização 

interna da casa o compartimento de instalação sanitária38.  

Desde o século XVII o interior doméstico foi evoluindo, explorando 

novas tipologias, por forma a acompanhar as mudanças da 

sociedade. Porém, até ao século XX, o espaço da casa não era 

considerado a actuação principal do arquitecto, pois a habitação era 

classificada na categoria de construção, sendo concebida por 

anónimos e considerada vernacular. Neste sentido, foi no período 

moderno que se deu uma ruptura com o passado, e a habitação 

passou a ser considerada arquitectura, visto que os arquitectos 

começaram a discutir e a conceber os interiores domésticos39. 

                                                           
38

 CABRITA, José, Op. Cit., Pág. 107 
39

 GALFETTI, Gustau, Op. Cit., Pág.7 

I lustração 15 -  Formas de 
habitar século X IX (fonte:  
ARIÉS,  Phil ippe; DUBY,  
Georges.  História  da  v ida 
privada,  Afrontamento,  Porto,  
1989.  Pág.  306)  
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De facto, foi com Le Corbusier e Mies Van der Rohe, que a casa se 

tornou o tema central da Arquitectura. A partir deste período, o tema 

da habitação passou a ter alguma importância, e em 1927, surge uma 

exposição sobre habitação em Estugarda, denominada de 

Weissenhofsiedlung, que tinha como objectivo desenvolver novas 

tipologias que respondessem às problemáticas associadas à casa. 

Nesta mesma exposição, foram apresentadas inúmeras tipologias, 

concebidas por arquitectos reconhecidos, que tentavam solucionar o 

problema da habitaçãoDe entre estes arquitectosmdestaca-se a obra 

de Le Corbusier (Ilustração 16) e de Mies Van der Rohe, que 

exploravam a planta livre e que concebiam o interior doméstico 

segundo as premissas do período moderno. 

Foi neste período que se criou um homem tipo, com um programa 

fictício, que se baseava em estatísticas da sociedade, por forma a 

conceber um espaço que se adequava a um maior número de 

habitantes, mas a excessiva subjectividade, segundo a qual os 

arquitectos concebiam, veio impedir a evolução da tipologia da 

habitação. A especialização e a hierarquia dos espaços que 

caracterizavam o interior doméstico moderno, tornaram a habitação 

estática e dificultaram a apropriação do espaço por parte dos 

habitantes.  

Estes princípios da habitação moderna criaram uma segregação das 

funções, resultando, por isso, numa solução inadequada à sociedade 

actual. Assim, pelo facto dos grupos que habitam o interior 

doméstico terem sofrido alterações na sua composição a expressão 

da organização do interior doméstico já não se adequa aos usos reais 

da casa, pois a sua organização interna expressa um predomínio do 

espaço da sala de estar em relação aos restantes espaços da 

habitação. Neste caso, a planta estandardizada (Ilustração 17) 

reflecte uma separação da zona de dia e da zona de noite, que torna 

o espaço estático e demasiado individualizado. 

I lustração 16 -  Habitação 
Weissenhofsiedlung,  Le 
Corbusier ( fo nte:  

h ttp: / /e n. wik ia r qui tec tur a .com / i n
de x. php/F i l e :Casa _We isse n_ Pl a nta

_ba ja . j pg )  
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I lustração 17 -  Comparação da distribuição de uma casa dos anos setenta ao 
perfi l  de uma chave ( fo nte:  G r upo de i nves t i gac ió n HABI TAR.  R EH ABITAR -  e n nue ve  

ep iso dio s ,  M in is te r io  de  Fom e nto ,  Ma dr i d ,  2011.  Pá g.  2 27)  

 Outro momento importante na evolução do interior doméstico foi o 

trabalho desenvolvido em meados do século XX pelo Team X 

(Ilustração 18), que era composto por jovens arquitectos de diversas 

nacionalidades. O objectivo deste trabalho era de dar continuidade à 

arquitectura moderna mas adequando os seus princípios a uma 

arquitectura que desse resposta ao homem individual e não ao 

homem tipo que foi idealizado durante período moderno. O Team X 

foi uma das primeiras e mais consistentes reacções contra o 

universalismo abstracto e indiferenciado nas respostas 

arquitectónicas, que não tinham em conta as questões relacionadas 

com o habitante e o lugar40. Desde este período, começaram a 

questionar-se os princípios da arquitectura moderna, pois a principal 

preocupação por parte dos arquitectos era de responder às 

necessidades dos seus habitantes e assim conceber espaços dos 

quais estes se podiam apropriar da forma que desejassem.  

Por forma a ilustrar a crítica à arquitectura moderna, recorre-se ao 

filme “Mon oncle” de Jacques Tati, de 1958, que permanece 

extremamente actual, visto que apresenta o contraste entre o 

mundo moderno e o mundo tradicional, e as respectivas formas de 

os habitar. O filme representa o período pós-guerra em França, e 

ilustra a evolução do “futurismo” em oposição aos ambientes 

tradicionais vividos num bairro antigo (Ilustração 19).  

                                                           
40

  SARQUIS, Jorge, Op. Cit., Pág.39 

I lustração 18-Reunião do  
Team X ( fonte:  

h ttp: //a t1pa tios . wo r dpres s .com /c
ate go ry / 05_ la -as i gnatura -
at1pa tios /05- 3_ tr a bajos -c urso - 09-
10/)  

I lustração 19 -  Imagens da casa  
moderna e da casa tradicional  
do fi lme "Mon oncle Tat i"  
( fonte: http: // www.arc hda i l y .co m. b
r/ 43127/c i ne ma -e -ar qu i tec tura -
mo n-o nc l e/)  
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Deste modo, é importante reflectir sobre as diferenças conceptuais 

entre a habitação tradicional e a habitação do período moderno, por 

forma a entender quais foram as principais alterações da organização 

interna da casa. Assim, recorrendo à investigação desenvolvida por 

Xavier Monteys a partir de uma constatação oposta feita por 

Alexander Klein no início do século XX, pôde-se observar quais as 

diferenças de uma habitação convencional e uma habitação 

funcionalista. A partir da análise desenvolvida por Monteys 

(Ilustração 20) verifica-se que a habitação convencional proporciona 

uma melhor apropriação do interior doméstico, pois a ambiguidade 

dos espaços possibilita a ocupação por parte do habitante de diversas 

formas. Portanto, a organização interna da casa convencional 

caracteriza-se por ser um espaço polivalente, que explora circulações 

entre os vários compartimentos da casa, e desta forma permite que 

habitantes com diferentes formas de habitar se apropriem do interior 

doméstico. Relativamente à planta funcional, a especialização dos 

espaços, pelo seu dimensionamento, impõe uma forma de ocupar o 

espaço da casa demasiado rígida e assim o interior doméstico torna-

se especializado.  

  

I lustração 20 -  Comparação de uma casa convencional  e de uma casa  
funcionalista  ( fo nte:  M ONT EY ES ,  X av ie r .  Do mést i ca  –  D is tr ibu i c ió n  es  un  ter me m assa  

estre t! ,  in  Quad ern´s  d ´a rqu i tec tura  i  Urb anis me ,  E d.  Co lé g io  Of ic ia l  de  A r qui tec tos  de  
Cata l uña  y  Ba lea re ,  nº 250 ,  Barc e l ona ,  2006,  P ág. 59)  
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“Que valores dominam a arquitectura doméstica actual para chegar a 

uma banalização do espaço doméstico?” 41 

 É indispensável reflectirmos sobre os valores segundo os quais 

concebemos arquitectura actualmente, e, neste sentido, propõe-se 

que se volte a olhar para os cinco pontos da nova Arquitectura de Le 

Corbusier (Ilustração 21), por forma a questionarmo-nos sobre a 

aplicação dos conceitos do movimento moderno. Esta reflexão é 

ainda mais importante porque se verificou que ao longo do tempo a 

planta livre se transformou numa planta fixa, visto que os espaços se 

tornaram estáticos. Com esta análise pretende-se voltar a olhar para 

a organização interna da casa tradicional, por forma a extrair as suas 

qualidades intrínsecas e assim conceber espaços que acompanhem o 

ciclo de vida dos habitantes e que  respondam às necessidades dos 

diversos grupos que habitam o interior doméstico.  

  

  

                                                           
41

 Grupo de investigación HABITAR, Op. Cit., Pág.217 (tradução livre pela autora) 

I lustração 21 -  Os  c inco pontos  da  nova arquitectura,  Le  Corbusier  ( fo nte:  

Gr upo de i nves t ig ac ió n HABITA R.  REHABI TAR -  e n nue ve e p iso d ios ,  Mi n is ter io  de  
Fome nto ,  Ma dr i d,  20 11.  Pá g.  21 6)  
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3.2 MUDANÇAS DA SOCIEDADE 

Ao longo das últimas décadas a sociedade sofreu mudanças que 

põem em causa as regras segundo as quais concebemos os espaços 

habitacionais, visto que os modos de habitar estão em constante 

mutação, o que se reflecte na inexistência de necessidades tipo. Estas 

mudanças ocorreram na constituição dos grupos que habitam o 

interior doméstico que se diversificaram; na transformação do 

trabalho, das tecnologias e do consumismo; e também devido à 

importância que a higiene e o culto do corpo ocupam na nossa 

sociedade.  

No que diz respeito às alterações mais relevantes para a organização 

do interior doméstico nos grupos que habitam o interior doméstico, 

verifica-se que a família nuclear (Ilustração 22) deixou de ser o grupo 

predominante que habita o espaço doméstico. De facto, estes, 

sofreram transformações das quais se destacam: a diminuição do 

número de filhos e assim a diminuição da dimensão da família 

tradicional; o aumento da esperança média de vida; a demora da 

saída dos jovens da casa familiar; e o aumento de divórcios e assim 

de famílias monoparentais. Neste sentido deparamo-nos com outro 

tipo de famílias que habitam o interior doméstico (Ilustração 23), tais 

como as famílias ampliadas e as famílias reunidas, que caracterizam a 

sociedade contemporânea. 

Outra problemática associada às mudanças da sociedade é o facto de 

existirem cada vez mais idosos (Ilustração 24) e jovens que vivem sós, 

o que se traduz numa oportunidade de reunir esta população e 

integrá-la na sociedade/comunidade. Portanto torna-se importante 

pensar nos compartimentos autónomos, que se caracterizam por 

serem espaços independentes que se podem agregar às habitações e 

assim proporcionar uma certa intimidade e independência aos 

habitantes que venham a habitar esse espaço. 

I lustração 22  -  Famíl ia  nuclear 
( fonte:  
h ttp: / /e uso uo ga to mal te s .b lo gs po t .
pt/2 01 1/08/ te le vi sao -e- fa m il ia -o-
que-s uge re- uma. html)  

I lustração 24 -  Solidão nos 
idosos,  artigo de jornal ( fo nte :  

h ttp: / / tr i bo dejaco b. b logs po t.c h/2
011/02 /d- ma nuel -c le m ente -e-
a l be rto -cast ro . html)  

I lustração 23 -  Novos grupos 
que habitam o inter ior  
doméstico ( fo nte:  es que ma  

rea l i za do  pe la  a utora)  
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Relativamente aos dados demográficos dos censos de 2011, pode-se 

retirar algumas conclusões para a zona geográfica de Lisboa acerca 

da dimensão do agregado familiar. Verifica-se que a dimensão das 

famílias com apenas uma pessoa corresponde a 21% da população, 

com duas pessoas é igual a 30%, com três pessoas equivale a 25% e 

com quatro pessoas representa apenas 16% da população de Lisboa. 

Neste sentido, verificamos que a família nuclear para a qual 

concebíamos o interior doméstico no passado, está cada vez menos 

presente na sociedade actual.  

De facto, a família moderna que tinha rituais como as reuniões de 

família e as refeições em conjunto, tem perdido o seu carácter 

representativo na sociedade. Esta caraterizava-se por existir uma 

hierarquia na constituição da família, pois o pai, como chefe de 

família, era o único elemento que trabalhava e que contribuía para a 

economia da família, e a mãe, como dona de casa, ficava em casa a 

cuidar dos filhos 42. Esta família nuclear deu lugar a uma família pós-

moderna que apresenta comportamentos diferentes, principalmente 

no papel da mulher na sociedade que sofreu grandes alterações, já 

desde as classes operárias, pois a mãe/esposa passou a trabalhar fora 

de casa. Portanto a distinção clara das tarefas do casal moderno 

tornou-se cada vez menos rígida, e desta forma a figura do chefe de 

família que existia na família moderna deixou de existir.  

No que diz respeito às alterações associadas ao aparecimento do 

trabalho em casa e na introdução das novas tecnologias na 

habitação, considera-se que estas mudanças assumem um papel 

relevante na forma de conceber os espaços domésticos, na medida 

em que é importante organizar o interior doméstico tendo em conta 

estas novas funções como o teletrabalho e todas as novas 

tecnologias. No que concerne os novos hábitos e valores da 

sociedade, relacionados com a melhoria da higiene corporal, o culto 

do corpo e o consumismo, verifica-se que estas novas formas de 

                                                           
42

 SARQUIS, Jorge, Op. Cit., Pág. 45 

I lustração 25-  a mulher do 
per íodo moderno ( fo nte :  

h ttp: //so tr etas deg ajas . wo r dpress .
com /catego r y /nao -c la ss i f ica do /)  
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estar têm um grande peso na organização interna da casa, pois o 

espaço de higiene passou a ter uma grande importância no interior 

doméstico, e por isso a casa deve ser pensada tendo em conta todas 

estas novas necessidades 43. 

A sociedade contemporânea caracteriza-se cada vez mais pela 

individualização, pois cada um de nós tem uma personalidade única 

com diferentes necessidades, razão pela qual é indispensável que o 

interior doméstico proporcione espaços nos quais o indivíduo possa 

expressar a sua identidade 44.  Verifica-se igualmente que os rituais 

da família moderna se perderam, e as formas de habitar, tais como as 

necessidades dos habitantes se alteraram. Portanto o interior 

doméstico deve ser concebido de forma diferente das últimas 

décadas, por forma a projectar espaços que dêem resposta aos 

diversos grupos que habitam os espaços habitacionais. 

  

                                                           
43

 PAIVA, Alexandra, Op. Cit., Pág.17 
44

 DUARTE, José, Op. Cit., Pág.14 
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3.3 O OLHAR DO ARQUITECTO 

“Os arquitectos não deviam mostrar o que é possível, deveriam 

também, e especialmente, indicar as possibilidades que são inerentes 

ao projecto e estão ao alcance de todos.” 45 

Os conceitos segundo os quais o arquitecto concebe os interiores 

domésticos têm de ser alterados, por forma a criar habitações onde 

estes não imponham formas de habitar à semelhança daquilo que 

acontecia no movimento moderno. Por esta razão é fundamental ter 

em atenção determinados conceitos tais como a 

adaptabilidade/flexibilidade passiva, a ambiguidade/indeterminação 

dos espaços, a polivalência, os espaços autónomos e as questões 

técnicas, por forma a “projectar de tal modo que os edifícios e as 

cidades possam ter a capacidade de se adaptar à diversidade e à 

mudança e também conservar a sua identidade” 46. 

Mas de facto, verificamos que os habitantes se adaptam aos espaços 

habitacionais, sem criticar a forma distributiva e a hierarquia da casa, 

mesmo que esta não corresponda ao seu modo de habitar, 

limitando-se a habitar a casa segundo padrões desajustados. 

Portanto, existe a necessidade de modificar esta estrutura de usos já 

estabelecida, propondo ao habitante que “use mal a casa” 47, na 

medida em que reorganize os espaços segundo o seu modo de 

habitar. 

“As exigências da vida moderna são tão complexas e variantes que 

todas as tentativas de antecipação dessas exigências por parte do 

arquitecto conduzem a edifícios inadequados para a sua função” 48.  

Em suma, é indispensável que o arquitecto conceba espaços de livre 

apropriação, em que a articulação de espaços neutros favoreça a 

                                                           
45

 HERTZBERGER, Herman, Op. Cit., Pág.158 
46

 HERTZBERGER, Herman, Op. Cit., Pág.148 
47

 Grupo de investigación HABITAR, Op. Cit., Pág.227 (tradução livre da autora) 
48

 ELEB-VIDAL, Monique; CHATELET, Anne Marie; MANDOUL, Thierry. Penser l´habité: Le logement en 

questions, PAN 14, Pierre Mardaga Editeur, 1995.. Pág. 102 (tradução livre da autora) 



    

32 
 

apropriação do interior doméstico por parte dos habitantes. Neste 

sentido, temos de explorar a flexibilidade na habitação, pois “a 

flexibilidade não é a antecipação exaustiva de todas as modificações 

possíveis. Muitas alterações são imprevisíveis (…). A flexibilidade é a 

criação de uma capacidade de ampla margem que permite diferentes 

e mesmo opostas interpretações e usos. Na nova arquitectura, falta 

este tipo de excessos, pois está condenada a um permanente estado 

de alteração” 49. 

  

                                                           
49

 KOOLHAAS, Rem. Small, Medium, Large, Extra-large, Benedikt Taschen, Koln, 1997.Pág. 240 (tradução 

livre pela autora) 
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4. CASOS DE ESTUDO – Aspectos operativos a aplicar no projecto 

4.1 CASA GENÉRICA 

Tendo em conta as alterações dos grupos que habitam o espaço da 

casa e a constante mutação da sociedade, enunciadas anteriormente, 

deseja-se re-pensar a lógica interna da casa, para que esta possa 

acompanhar o ciclo de vida dos seus habitantes. Neste sentido, 

pretende-se conceber uma casa genérica cuja matriz conceptual 

permita a sua subdivisão numa tipologia média e numa tipologia 

pequena, que funcionem independentemente uma da outra.  

De seguida serão apresentados alguns autores, tais como a Monique 

Eleb 50, que abordam este tema da subdivisão do interior doméstico, 

designando-o de casa principal e casa agrupada (Ilustração 26). 

Segundo Eleb, esta organização permite criar uma boa distância 

entre os habitantes, pois concebe-se numa mesma casa um pequeno 

estúdio, que corresponde a uma superfície complementar contígua à 

casa que funciona independentemente da mesma. Esta organização 

interna da casa, torna-se relevante quando numa família os filhos já 

são grandes e precisam de ter a sua independência; quando se tem 

                                                           
50

 ELEB-VIDAL, Monique; CHATELET, Anne Marie; GARCIAS, Jean-Claude ; MANDOUL, Thierry ; 

PRELORENZO, Claude. L’habitation en projects : de la France à l’Europe Europan France 1989, Pierre Mardaga 
Editeur, Liège, 1990.  

 

I lustração 26 -  I .  Minnazoli  e  C.  Chauvin,  Princípio de desenvolv imento de 
uma célu la ( fo nte:  E L EB -VIDA L ,  Moni que;  C HAT E LET ,  Anne Mar i e ;  GARCIAS ,  Jea n -

Cla ude  ;  MAND OU L ,  T h ier r y  ;  PR E LORE NZ O, C la ude.  L ’ha bi ta t io n e n pro j ects  :  de  la  
Fra nce à  l ’E uro pe E u ropa n F ra nce 1989 ,  P ier re  Ma r dag a  E di te ur ,  L iè ge ,  19 90.  P ág  123)  
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de receber uma pessoa idosa; ou ainda quando se quer trabalhar em 

casa. 

Portanto, as casas modulares, que têm a possibilidade de se 

agruparem à casa principal de forma a constituir uma casa maior, 

permitem que os habitantes vivam juntos mas separados, pois 

mantêm a sua independência. Neste sentido, considera-se que a 

organização interna destas casas, permite a adaptação do interior 

doméstico à evolução do ciclo de vida dos seus habitatntes.  

Para se conceber uma casa genérica que se possa subdidivir é 

essencial que se projecte uma matriz conceptual que concentre os 

espaços de serviço num núcleo, de forma a que os espaços restantes 

sejam neutros e assim permitam uma livre apropriação do interior 

doméstico. Assim, a flexibilidade do espaço doméstico pode se obter 

através da adição ou subtracção de sucessivos compartimentos 

ambíguos (Ilustração 27).  

De modo a facilitar a evolução do interior doméstico às mudanças 

familiares, recorre-se à compartimentação do espaço com elementos 

secos, ou seja, elementos que se vêem se inserir numa estrutura 

ligeira e que criam a estrutura espacial da casa. Estes elementos são 

muito interessantes para este tipo de casas, pois permitem que a 

disposição dos compartimentos seja alterada de forma muito 

simples, permitindo a subdivisão ou junção do espaço. 

António Reis Cabrita e António Baptista Coelho 51, à semelhança da 

autora anterior, abordam o tema da evolução da casa por forma a 

acompanhar o ciclo de vida dos seus habitantes. Os autores referidos 

exploram a evolução da casa por extensão em edifícios 

multifamiliares, que pode ser desenvolvida recorrendo à existência 

de pequenos fogos intermédios entre fogos maiores que poderão ser 

por eles posteriormente apropriados em extensão (Ilustração 28). A 

existência de fogos previamente estruturados por forma a conterem 

                                                           
51

 CABRITA, António, Op. Cit. 

I lustração 27 -  Adição de 
compartimentos ( fo nte:  E L EB -

VIDAL ,  Mo ni que;  CHA T E LE T ,  A nne 
Mar ie ;  GARCIAS ,  Jea n - Cla ude  ;  
MAND OU L,  T h ie rr y  ;  PRE L OR E NZ O,  
C la ude .  L ’ha bi ta t ion  en  pro je c ts  :  
de la  Fran ce  à  l ’Eur ope  E urop a n 
France  1989 ,  P i er re  Ma r da g a  
E di te ur ,  L i èg e ,  1990.  Pá g 71 )  

I lustração 28  -  Extensão de um 
fogo ( fo nte:  CABRITA ,  A ntó nio ;  

COE LH O, A ntó n io .  H ab i taçã o  
evo lut iv a  e  a da ptáve l ,  L NE C ,  
L is bo a,  2003.  Pá g.  302)  
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um módulo ou um conjunto de espaços facilmente destacáveis, 

poderão dar origem a um pequeno fogo, que permitirá o 

desdobramento de uma família; a coabitação com casais idosos ou 

jovens mantendo a sua privacidade; a resolução de problemas em 

virtude da possibilidade de alugar estes pequenos fogos, o que 

permitiria melhorar as condições económicas da família. 

Luigi Snozzi, do mesmo modo, desenvolveu em 1974 um edifício 

multifuncional no qual explora a extensão da casa (Ilustração 29). 

Neste edifício, Snozzi concebeu um conjunto de casas, distribuídas 

por um núcleo de acessos esquerdo/direito, para que cada par de 

casas consecutivas tenha a sua respectiva porta de acesso. Em 

termos de organização interna da casa, nos elementos mais 

alongados organizam-se os espaços comuns, que correspondem à 

sala e a uma cozinha, e entre estes elementos de uso colectivo estão 

dispostos uma série de compartimentos e serviços que podem ser 

adquiridos por ambas as casas. Desta forma, existem diversas 

possibilidades de extensão da casa, pois é possível obter duas casas 

iguais; uma maior que a outra dependendo do lugar em que se acaba 

por colocar a parede divisória; ou até num caso excessivo, obter uma 

casa única.  

De forma distinta do caso de estudo anterior, o edifício Mitre, 

concebido por F. Barba Corsini em 1963, explora a extensão da casa 

(Ilustração 30), recorrendo a uma célula mínima, que tem a 

capacidade de poder ser duplicada de forma a conceber uma casa 

grande. Esta habitação foi uma proposta inovadora para o período 

I lustração 29 -  Luig i  Snozzi,  Casas Verdemonte ( fonte:DISCH , Peter.  Luig i  Snozzi  
–  the complete work 1984/1993, ADV Publ ishing House,  Lugano,  1994/2004 .  Pág.  
188)  
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em que foi concebida, quer a nível tipológico como construtivo, pois 

contribuiu para a evolução da matriz conceptual da casa. O aspecto 

inovador deste edifício, foi a concepção de uma casa tipo que tinha a 

capacidade de se adaptar a diversos modos de vida, explorando a 

diversidade tipológica.  

A organização interna da casa tipo, estrutura-se por umas zonas de 

serviço em banda de um dos lados da habitação, por forma a tornar o 

espaço restante mais livre e assim permitir uma livre apropriação do 

espaço. O duplo acesso na instalação sanitária torna o uso do espaço 

mais flexível pois permite que este tenha uma dupla circulação, e 

possibilita que o interior da instalação sanitária seja um espaço 

distributivo entre o quarto e a cozinha. 

Recorrendo à análise dos casos de estudo anteriores, deseja-se no 

presente projecto de invetigação conceber uma casa genérica cuja 

matriz conceptual permita a subdivisão numa tipologia pequena e 

numa tipologia média, e assim permitir que esta casa possa evoluir 

segundo as necessidades dos seus habitantes. 

Na Ilustração 31 pode-se observar a forma como a casa genérica 

proposta pode ser subdividida e o modo como a matriz conceptual da 

casa concentra dois núcleos, com os serviços fixos, para que a 

tipologia pequena possa funcionar de forma independente da 

tipologia média. Neste caso, quando as habitações funcionam 

independentes uma da outra, os dois núcleos têm um espaço de 

cozinha activos. No caso contrário, quando as tipologias se agregam, 

de forma a compor a casa genérica, apenas o núcleo da tipologia 

média funciona como cozinha, pois o espaço associado à cozinha da 

tipologia pequena, passa a funcionar como um simples armário no 

qual estão incorporadas todas as infraestruturas para a cozinha. A 

concentração de serviços em dois núcleos permite que os espaços 

restantes do interior doméstico sejam neutros e assim de livre 

apropriação pelos habitantes  

I lustração 30 –  Representação 
esquemática da Célu la Mínima 
e da Casa grande,  Edif íc io 
Mitre ( fo nte:  dese nho  da  a uto ra)  
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I lustração 31 -  Esquema do 
projecto de investigação da 
forma como a  casa genér ica se 
subdiv ide numa t ipolog ia 
pequena e numa t ipolog ia 
média ( fo nte:  es que ma da  a utor a )  

CASA GENÉRICA 

TIPOLOGIA PEQUENA 

TIPOLOGIA MÉDIA 
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Quanto à estrutura da casa genérica associada ao projecto de 

investigação, esta foi pensada de forma a libertar ao máximo o 

interior da casa e proporcionar um espaço neutro. Por esta razão a 

estrutura situa-se no limite da habitação e no núcleo de serviços da 

tipologia média. A métrica aplicada no trabalho prático dissocia-se 

das métricas convencionais aplicadas nas habitações tradicionais, de 

forma a conceber uma estrutura espacial mais flexível e assim ir ao 

encontro das necessidades dos habitantes.  

Na ilustração 32 salienta-se uma maquete de estudo da casa 

genérica, na qual se explorou a evolução do interior doméstico, com 

a simples modificação da compartimentação do espaço. 

  

I lustração 32 -  Maquete da casa genérica que demostra a evolução do interior  
doméstico (fonte:  maquete concebida pela  aut ora)  
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4.2 ORGANIZAÇÃO EM BANDAS  

A concentração de elementos fixos em bandas contínuas de serviço, 

permite libertar o espaço restante do interior doméstico, de forma a 

que este se transforme num grande vazio interior. Esta banda neutra 

pode ser apropriada de distintas formas e assim receber diferentes 

formas de habitar. Neste sentido, a organização em bandas fixas 

junto à fachada permite que se liberte o espaço interior doméstico 

destinado à função habitacional. No que diz respeito à sua 

localização, as bandas serventes, quando se localizam junto da 

fachada, funcionam como um filtro de privacidade entre o interior e 

o exterior, estabelecendo assim uma graduação de privacidade.  

De forma a exemplificar a organização interna da casa em bandas, 

recorre-se ao projecto concebido por Gil Miguel (Ilustração 33), para 

o concurso INH: para jovens Arquitectos “Inovar na habitação – 

construir a cidade”, cujo objectivo era inovar e renovar as propostas 

de arquitectura da habitação, quer nos aspectos tipológicos como 

nos aspectos da organização interna da casa. 

Assim, esta solução aposta numa tipologia inovadora, que explora 

novas tendências de ocupação do interior doméstico. Em relação à 

matriz conceptual da habitação destacam-se a organização do espaço 

numa banda activa, onde se encontram todos os espaços de serviço 

da habitação; a banda distributiva, que organiza toda a circulação da 

casa por um corredor; a banda de arrumação, que concentra os 

espaços de arrumação para o lado distributivo e, finalmente, a banda 

neutra que é composta por compartimentos de dimensões 

semelhantes que se relacionam entre eles (Ilustração 34).  

I lustração 33 -  Gi l  Miguel ,  
Montes Gonçalves menção 
honrosa no concurso INH 
( fonte:  M ONT E NEGRO, Nuno .  
Con curso  I . N. H.  par a  jove n s  
arqu itec tos  " Inov ar  na  hab i taç ão ,  
cons tru ir  a  c id ade ",  INH ,  L is boa ,  
1999. )  
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De forma distinta do caso de estudo anterior, o edifício de Vitor 

Figueiredo nos Olivais, explora a organização interna da casa por 

bandas:uma banda distributiva que corresponde à galeria distributiva 

comum; uma banda activa que concentra os espaços de serviço junto 

da galeria, e desta forma funciona como um filtro; uma banda de 

circulação que distribui os diversos espaços da casa e, finalmente, a 

banda neutra que concentra um conjunto de compartimentos de 

dimensões semelhantes (Ilustração 36).  

  

I lustração 35 –  Edif íc io nos  
Oliva is,  V ictor Figueiredo  

( fonte:  FIGUEIREDO,  Vítor.  
Arquitectura,  nº 135,  Lisboa,  
[1979]  4ªEdiçao ,  ISBN 
0990016595. Pág.33)  

I lustração 34 –  Representação esquemática das bandas  que organizam a  
habitação e da d imensão dos  compart imentos ( fo nte:  es quem a  da  a utor a)  

I lustração 36 -  Esquema da organização dos espaços na habitação tipo nos  
Oliva is,  V ictor Figueiredo (fonte:  esquema da autora)  
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“Organização interna da casa centrada num amplo espaço que é 

simultaneamente entrada, sala e circulação… nos Olivais Sul, 1960, 

conduz a uma forte homogeneização dos espaços da habitação - 

quartos, sala, cozinha, serviços – que apresentam áreas muito 

semelhantes, permitindo uma grande flexibilidade de uso de acordo 

com a conveniência de cada família.” 52 

Uma das particularidades desta habitação é o espaço de entrada, que 

tem uma área bastante ampla e que corresponde a um 

compartimento sem função. O arquitecto ao conceber esta habitação 

quis oferecer ao habitante um espaço de recepção com dignidade, 

“(…) as pessoas entravam palacianamente.” 53 A organização interna 

desta habitação foi pensada de forma a que se baralhassem os 

espaços privados e públicos, a zona diurna e nocturna, de forma a 

que esta casa se distancia-se dos esquemas tradicionais da habitação. 

“Está longe de qualquer esquema funcionalista ou racionalista. Zona 

diurna, zona nocturna, corredor, utilização, espaços com função 

definida. Não existem aqui. Para que serve isto? Não vos sei 

responder. Não têm nenhuma função a atribuir a isto, a não ser uma 

macro função, se vocês quiserem.” 54 

À semelhança dos casos de estudo apresentados, deseja-se, no 

projeto de investigação, seguir a mesma lógica interna da 

organização do espaço da casa por bandas.Neste sentido, pretende-

se organizar o projecto de investigação (Ilustração 37) segundo uma 

banda activa que concentra todas as funções de serviço, junto à 

fachada e que funciona como um filtro de privacidade entre o 

interior e o exterior. De seguida uma banda de circulação, que 

corresponde a um corredor que distribui os vários compartimentos 

da casa, e que tem a particularidade de entrar no núcleo fixo da 

tipologia pequena, e assim fazer com que este espaço seja muito 

                                                           
52

 RAMOS, Rui. A Casa: Arquitectura e projecto doméstico na primeira metade do século XX Português, FAUP 

publicações, Porto, 2010. Pág. 87 
53

 FIGUEIREDO, Vítor. Vítor Figueiredo – Fragmentos de um discurso, circo de ideias, Lisboa, 2012 Pág. 7 
54

 FIGUEIREDO, Vítor. Op. Cit. Pág. 72 
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mais do que um simples espaço de higiene. Logo depois, uma banda 

de arrumação que é composta por um conjunto de módulos que 

correspondem a um armário que estabelece a separação entre o 

espaço distributivo e o espaço neutro. Em termos de utilização, o 

armário serve maioritariamente o espaço distributivo, de forma a não 

determinar o tipo de uso do compartimento neutro. Na zona que 

corresponde ao núcleo fixo da tipologia pequena, este armário tem 

também uso de higiene, na medida em que os lavatórios estão 

incorporados neste módulo.  

Finalmente a última banda que organiza a matriz conceptual da casa, 

corresponde à banda neutra, que é composta por compartimentos 

com dimensões semelhantes, que se relacionam entre eles.  Esta 

banda procura explorar a adaptabilidade no interior doméstico, na 

medida em que a função dos compartimentos não está definida, de 

modo a que os habitantes se possam apropriar da casa da forma que 

desejarem. 

I lustração 37 -  Esquema do projecto de invest igaçao que demostra a organização 
interna da casa em bandas ( f onte:  es que ma da  a utora)  
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4.3 A CASA DO SÉCULO XVIII 

Os edifícios da Baixa Pombalina foram concebidos após o terramoto 

de 1755, e o objectivo era responder à necessidade de alojar 

rapidamente um grande número de habitantes. Estes edifícios 

caracterizavam-se pela sua simplicidade, uniformidade e 

regularidade, sendo muito inovadores para aquele período, uma vez 

que racionalizavam a construção recorrendo à estandardização e pré 

fabricação. Os quarteirões tem dimensões que permitiam que os 

edifícios se organizassem em torno de um logradouro, e que as 

habitações tivessem duas frentes, de forma a melhorar as condições 

de salubridade (Ilustração 39). 

I lustração 38 -  O inter ior dos 
edifícios  Pombal inos ( fo nte :  

MASCARE NHAS ,  Jor ge.  S is te ma s  
de  Co ns t r ução:  O e d if íc io  de  
re ndi me nto  da  Ba i xa  Po m bal i na  
de  L is boa ,  L i vros  Hor izo nte ,  
L is bo a,  200 3.  Pá g.  5 7)  

I lustração 39 -  Planta completa do quarteirão ao n ível do pr imeiro andar  e o 
Alçado ( fo nte:  MA SCAR ENHAS ,  Jor ge.  S is te mas  de  Co ns tr uçã o:  O  e di f íc io  de  

re ndi me nto  da  Ba ix a  Po m ba l i na  de  L is boa ,  L i vros  Ho r izo nte ,  L i sbo a,  2003.  Pág.  64)  
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Enquanto que os alçados foram definidos ao pormenor pelos 

Arquitectos, os interiores das habitações variavam muito segundo a 

localização e a dimensão da tipologia no quarteirão, e não existia 

relação entre o alçado e o interior doméstico. Jorge Mascarenhas ao 

longo da investigação, concluiu que a evolução das plantas foi 

acompanhada pela evolução da complexidade das escadas 55, e foi 

neste período que se começou a explorar a distribuição 

esquerdo/direito, ou seja, uma mesma escada distribuir duas 

habitações.  

Para o âmbito do presente trabalho salientam-se duas tipologias 

distintas, que seguem a mesma matriz conceptual, mas que 

apresentam diferenças a nível da distribuição interna da habitação. 

Enquanto na Ilustração 40 a circulação interna é feita pelos vários 

compartimentos, à semelhança do que acontecia nas habitações que 

ocupavam a cidade antiga antes do terramoto, na Ilustração 41 a 

circulação interna é feita por um corredor que distribui o interior 

doméstico.  

Estas habitações exploram a indeterminação dos espaços (Ilustração 

42), pois os compartimentos têm dimensões semelhantes, e neste 

sentido não determinam o tipo de ocupação de cada espaço. Outra 

característica importante é o facto de existirem diversas relações 

entre os compartimentos que tornam o espaço polivalente, pois 

possibilitam diferentes ocupações do espaço. Estas relações entre 

compartimentos localizam-se em diversas zonas, isto é, junto à 

fachada, a meio do compartimento, e também do lado interior do 

compartimento. Verifica-se assim que consoante a forma de colocar 

a abertura entre os espaços se obtêm diferentes formas de 

ocupação.   

A regularidade da fachada é outro elemento operativo importante 

para o trabalho, pois ao organizar o interior doméstico a partir de 

                                                           
55

  MASCARENHAS, Jorge. Sistemas de Construção: O edifício de rendimento da Baixa Pombalina de Lisboa, 

Livros Horizonte, Lisboa, 2003. Pág. 144 

I lustração 40 -  Distribuição 
esquerdo/direito com 
tipologias  s imétricas  ( fo nte :  

MASCARE NHAS ,  Jor ge.  S is te mas  de  
Cons t r ução:  O e dif íc io  de  
re ndi me nto  da  Ba ixa  Po m bal i na  de  
L is bo a,  L iv ros  Hor izo nte ,  L is boa ,  
2003.  Pá g.  67)  

I lustração 41 -  Distribuição 
esquerdo/direito com 
tipologias  s imétricas com 
corredor ( fo nte:  MAS CARE NHAS ,  

Jorge.  S is te ma s  de  Co ns t r ução:  O 
ed if íc io  de  re ndi me nto  da  Ba ix a  
Pom ba l i na  de  L is bo a,  L i vr o s 
Hor izo nte ,  L is boa ,  2003.  Pá g.  6 6)  

I lustração 42 -  Representação 
esquemática da d imensão dos 
compartimentos e a  relação 
entre e les,  Habitação 
Pombalina  ( fonte:  es que ma da  

autor a)  
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I lustração 44  -  Semelhanças  entre p lantas de d i ferentes per íodos ( fo nte:  

MASCARE NHAS ,  Jor ge.  S i s tem as  de  Co ns t r ução:  O e dif íc io  de  r end i me nto  da  Ba i xa  
Pom ba l i na  de  L is boa ,  L i vros  Ho r iz onte ,  L is boa ,  20 03.  Pá g.  14 7)  

três vãos de dimensões semelhantes, permite-se explorar o conceito 

de flexibilidade na sua vertente passiva, visto que na zona junto à 

fachada tanto podemos ter dois ou três compartimentos de 

dimensões semelhantes (Ilustração 42).  

No que concerne à iluminação natural dos compartimentos interiores 

das habitações, estes conceberam portas com uma bandeira de vidro 

na parte superior (Ilustração 43), que permitem iluminar de forma 

natural o espaço interior e torná-lo bastante mais agradável. Este 

processo apenas é possível porque o pé-direito desas habitações é 

maior que o das casas actuais.  

Verifica-se que estes interiores domésticos têm características muito 

interessantes que têm vindo a perdurar ao longo do tempo em 

algumas habitações de meados do século XX, pois o interior 

doméstico das casas do século XVIII têm fortes semelhanças não só 

com plantas de habitações da zona do Bairro Alto, mas também com 

edifícios muito posteriores construídos nas Avenidas (Ilustração 44).   

 

  

I lustração 43 -  Bandeira de 
vidro ( fo nte:MASCAR E NHA S ,  

Jorge.  S is te mas  de  Co ns t r ução:  O  
ed if íc io  de  re nd i me nto  da  Ba ix a  
Pom ba l i na  de  L is boa ,  L i vro s  
Hor izo nte ,  L is boa ,  2 003.  Pá g.  62)  
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“As casas antigas tinham vagamente apontadas as funções, era 

frequente uma rotação de utilização do próprio espaço. Os 

compartimentos eram suficientemente flexíveis, mudava-se o 

aparador e a mesa de um lado para o outro e a casa de jantar 

continuava a funcionar. Havia corredores e essas coisas que 

constituem o encanto das casas antigas.” 56  

No trabalho desenvolvido no âmbito da presente investigação, 

pretende-se explorar a indeterminação dos espaços, com o objectivo 

de não definir a função dos compartimentos, à semelhança do que 

acontecia nas habitações do século XVIII. Na Ilustração 45 e na 

Ilustração 46, podemos observar que a indeterminação do espaço é 

explorada quer na casa genérica proposta, como na tipologia média 

do projecto, de forma a tornar o interior doméstico de livre 

apropriação.  

A distribuição interna no projecto de investigação é feita por um 

corredor central que tem uma sucessão de portas que permitem 

chegar a um determinado espaço por diversos caminhos, à 

semelhança do que acontece em algumas habitações Pombalinas. 

Pretende-se que este corredor central, sendo interior, seja iluminado 

por uma bandeira de vidro que se localiza na parte superior das 

portas, tal como nas casas Pombalinas.  

No que diz respeito à localização dos vãos em relação aos 

compartimentos, estes ocupam lugar numa métrica definida na 

matriz interna da casa, e localizam-se de forma a poderem organizar 

quatro ou cinco compartimentos na banda neutra da habitação, isto 

é, de forma a poderem iluminar os compartimentos da casa genérica 

bem como os compartimentos que resultam da subdivisão da mesma 

depois da alteração da compartimentação do espaço. 

                                                           
56

 FIGUEIREDO, Vítor, Op. Cit., Pág. 70 
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I lustração 45 –  Representação esquemática do projecto de invest igação que 
ident if ica a indeterminação dos espaços neutros e a re lação entre eles na casa 
genér ica  ( fo nte:  es que m a da  a utora )  
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I lustração 46 -  Representação esquemática do projecto de invest igação que 
ident if ica  a  indeterminação dos espaços neutros  e  a re lação entre e les na 
tipologia média  ( fonte:  esquema da  autora)  
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4.4 COMPARTIMENTO AUTÓNOMO – Viver Juntos Separados 

Desde o século XVIII, em algumas habitações era frequente existir 

mais do que um acesso ao interior doméstico, que servia como 

entrada de serviço. O facto de existir mais do que um acesso em 

determinadas habitações, de edifícios multifamiliares, torna a 

apropriação do interior doméstico mais flexível, pois possibilita que 

alguns compartimentos se autonomizem da casa.  

Nas habitações da Baixa Pombalina do século XVIII, este 

compartimento denominava-se de quarto independente (Ilustração 

47), pois tinha um acesso autónomo pelo patim da escada e 

relacionava-se directamente com a habitação. Este espaço podia 

servir varias funções, tais como um espaço de estar, um espaço de 

arrumação ou então um quarto para a empregada.  

“Os compartimentos com maior autonomia sempre existiram. O que 

propomos é de mudar a forma de os ver. “ 57 

 De facto, tendo em conta as necessidades dos diversos grupos que 

habitam o interior doméstico, torna-se interessante reinterpretar 

estes espaços autónomos, como um apartamento independente 

dentro da casa. O facto de estes compartimentos terem duas portas, 

permite que uma delas se relacione directamente com a casa à qual 

fazem parte e a outra porta torna-o independente. Neste sentido, é 

importante que estes espaços, para além de disporem de um acesso 

autónomo, estejam equipados com os serviços mínimos por forma a 

aumentarem a sua autonomia em relação à casa.  

A modo de exemplo recorre-se à habitação do edifício Mitre, já 

anteriormente enunciada, por forma a salientar o modo como o 

compartimento independente continua vinculado à casa (Ilustração 

48). O facto de ter um acesso independente pela galeria distributiva, 

permite que este compartimento possa servir como um espaço de 

trabalho independente da casa possibilitando que um dos elementos 

                                                           
57

 Grupo de investigación HABITAR, Op. Cit., Pág.55 (tradução livre da autora) 

I lustração 47 -  Representação 
esquemática  do duplo ac esso à 
habitação,  que poss ib il ita 
tornar  um dos compart imentos 
autónomos,  habitação 
Pombalina ( fo nte:  es que ma  da  

autor a)  

I lustração 48 -  Representação 
esquemática do 
compartimento autónomo no 
edifício Mitre ( fonte:  es que m a 
da  a uto ra)  
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da família trabalhe em casa; que este espaço possa acolher um filho 

já adulto ou uma pessoa idosa que volte para a casa familiar. Cada 

vez mais a família se converte num conjunto de adultos que vivem 

juntos, razão pela qual se torna relevante conceber espaços 

habitacionais com dois acessos à casa, para que os seus ocupantes 

continuem independentes.  

No projecto de investigação pretende-se conceber a lógica interna da 

casa tendo em conta o compartimento autónomo como elemento 

estruturante. Deseja-se que este compartimento tenha um acesso 

independente (Ilustração 49), por forma a poder conservar a sua 

autonomia em relação à casa e que tenha uma relação directa com o 

núcleo de serviço. No que diz respeito ao espaço dedicado à cozinha, 

consoante as necessidades do habitante, tanto pode ser convertido 

num espaço de arrumação, ou então manter a sua função inicial.  

  

I lustração 49 -  Representação esquemática do compart imento autónomo no 
projecto de invest igação ( fo nte :  es que ma da  a utora)   
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I lustração5150 -  J .  Musseau e T.  Peltrault,  Alter Ego ( fonte:  E LEB - VIDA L,  

Moni que;  C HAT E L ET ,  A nne M a ri e ;  GARCIAS ,  Jea n -C la ude  ;  M AND O UL,  T hi er r y  ;  
PRE L ORE NZ O, C la ude .  L ’hab i ta t i on  en  pro jec ts  :  de  l a  Fran ce  à  l ’E ur ope  Eur opan Fr ance  

1989 ,  P ier re  Ma r dag a  E di te ur ,  L iè ge ,  1990.  P ág  94 )  

4.5 CÉLULA MÍNIMA 

A casa genérica, quando subdividida, separa-se numa tipologia 

pequena e numa tipologia média, neste sentido torna-se relevante 

para o trabalho analisar casos de estudo que explorem a célula 

mínima.  

Assim, recorre-se ao projecto Alter Ego de J. Musseau e T. Peltrault, 

no qual exploram a lógica interna de estúdios que têm a capacidade 

de se agregar e assim funcionar como uma casa única. Portanto, a 

agregação de três estúdios constitui uma casa, na qual se organizam 

espaços partilhados e espaços individuais (Ilustração 50). O facto da 

planta se organizar em extensão, permite que o interior tenha 

diversos acessos e assim possibilita que o espaço funcione de forma 

independente. 

Em termos de organização espacial do interior do estúdio (Ilustração 

51), salienta-se que este se organiza por bandas que correspondem a 

diferentes funções. Assim, destaca-se um espaço privado junto da 

fachada, que corresponde ao espaço de trabalho e de dormir, com 

um acesso independente. De seguida organiza-se uma banda de 

serviço, que não só tem a função de filtro entre o espaço privado e o 

público, como concentra o espaço de higiene individual e um espaço 

de alimentação partilhado. Finalmente, junto da fachada oposta, 

organizam-se os espaços partilhados da casa.  

I lustração5051-  Representação 
esquemática dos vários 
espaços na habitação Alter Ego  

( fonte:  de se nho da  a uto ra)  



    

52 
 

Conceptualmente os arquitectos exploraram a separação de um 

território da autonomia e do território da “tribu”, pelos elementos 

fixos de serviço. A compartimentação da zona comum é feita por uns 

painéis amovíveis que permitem tornar o espaço único ou então 

subdividi-lo.  

Este tipo de organização interna da casa permite receber uma 

população muito diversificada, pois este espaço é muito vantajoso 

para a co-habitação. Relativamente aos grupos sociais que melhor 

aceitam soluções inovadoras, quer na técnica construtiva, quer 

relativamente ao modo de habitar, em geral destacam-se os jovens e 

os solteiros.  

Outro caso de estudo relevante é o Convento de La Tourette, no qual 

Le Corbusier explorou a separação entre os espaços privados das 

células, os espaços colectivos de estudo e das refeições, e finalmente 

o espaço sagrado do culto. No presente trabalho interessa analisar a 

forma como Corbusier concebeu a célula mínima, tendo em conta 

que este se inspirou nas cabines com camas dos comboios e dos 

navios, de forma a tirar proveito do espaço.  

Em termos de organização interna a célula organiza-se por funções 

(Ilustração 52), isto é, a função de higiene junto à entrada, seguida da 

função de arrumação que corresponde a um móvel que estabelece a 

separação entre a zona de higiene e de dormir, à qual se segue o 

espaço de dormir com uma cama de solteiro bastante elementar, e, 

finalmente, junto à luz natural a função do trabalho e da leitura, tal 

como podemos observar na Ilustração 54. 

O dimensionamento da célula, baseado nas dimensões do modulor, 

foi definido em 2260mm de largura, 5920mm de comprimento e 

2260mm de altura, o que corresponde a cerca de 13m2. 

Relativamente ao mobiliário que equipava a célula é possível de 

observar nas fotografias não só o mobiliário sóbrio, como também a 

existência de um único lavatório para higiene 

I lustração 52 –  Representação 
esquemática  da  organização 
das funções na Célula  de La 
Tourette ( fo nte:  des e nho da  

autor a)  

I lustração 54 –Fotografias da 
Célu la mínima de La Tourette 
( fonte: http: // www.ar ta nda rc hi tec t
ur e.or g. uk/ i ma ges /co nwa y/a88413
55. htm l)  

I lustração 53 -  Representação 
axonométr ica da  célu la  mínima 
( fonte:  FERR O, Ser g io ;  K EBBA L ,  
Cheér i f ;  Po t ié ,  P h i l i ppe;  S IM O NNE T,  
Cy r i l le .  L e  Cor bus ie r :   Le  Co uve nt  
de  la  To ure t te ,  E d i t io ns  
Pare nthès es ,  Mars e i l le ,  1987.  Pá g.  
64)  
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No projecto de investigação deseja-se recorrer aos instrumentos 

operativos que analisámos nos casos de estudo apresentados 

anteriormente, com o fim de explorar formas de apropriação da 

célula mínima na tipologia pequena. Neste sentido, pretende-se 

organizar a tipologia pequena por forma a dar resposta a uma 

possível co-habitação de estudantes ou jovens trabalhadores. Para 

tal, torna-se relevante no projecto de investigação conceber um 

espaço colectivo e um espaço íntimo.  

A célula mínima do presente projecto (Ilustração 55), corresponde ao 

espaço íntimo, e organiza-se segundo uma zona de arrumação junto 

à entrada, uma zona de dormir e uma zona de trabalho junto à luz 

natural. A separação entre a zona partilhada e a zona individual é 

estabelecida por um núcleo de serviços, que corresponde à zona de 

higiene e alimentação. A zona de higiene, tem a particularidade de 

poder funcionar em simultâneo, de modo a poder dar resposta à co-

habitação de dois indivíduos (estudantes, professores, solteiros, etc.). 

Finalmente a zona partilhada organiza-se junto do espaço de 

convecção e tem um acesso independente pela galeria comum às 

duas habitações.  

Pretendeu-se explorar uma forma de ocupação mais especializada, 

de forma a demostrar que a tipologia pequena proposta, permite a 

co-habitação de indivíduos em espaços mínimos de qualidade.  

Na Ilustração 56 apresenta-se outra forma de apropriação da 

tipologia pequena proposta, que explora a indeterminação do 

espaço, na medida em que a colocação de uma porta entre os dois 

compartimentos ambíguos, permite que sirva diferentes funções.  

Neste sentido, pretende-se com estes esquemas, demostrar que à 

semelhança da tipologia média, a tipologia pequena proporciona um 

espaço de qualidade que reponde à necessidade dos vários grupos 

que habitam o interior doméstico..  



    

54 
 

  

I lustração 55 -  Representação esquemática do projecto de invest igação que 
ident if ica a sucessão de funções na tipologia pequena para a co -habitação de 
dois indivíduos  ( fo nte:  es que ma da  a uto ra)  

I lustração 56 -  Representação esquemática do projecto de investigação  que 
ident if ica  outra forma de organização da t ipolog ia pequena ( fonte:  es que ma da  
autor a)  
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No que diz respeito à relação entre o interior e o exterior, recorre-se  

ao edifício de habitação na Barceloneta, de José Antonio Coderch, no 

qual explora esta relação de forma muito subtil. O simples facto de 

desviar o alinhamento dos quartos, permite que se criem duas bolsas 

que se relacionam pelo quarto que serve de transição entre o espaço 

exterior e o espaço interior, originando-se uma transição bastante 

interessante no interior doméstico (Ilustração 57).  

  

I lustração 57 -   Representação esquemática da relação interior/exter ior e a 
transição entre os espaços na habitação de J.  Coderch ( fo nte:  dese nho da  a utora)  

I lustração 58  –  Representação esquemática  da re lação interior  exterior  na  
tipologia pequena no projecto de investigação ( fo nte: des e nho  da  a uto ra)  
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I lustração 60 -  Mobi l iário como elemento de separação da banda neutra da casa  
( fonte:  M ONT E NEGR O,  Nuno.  C oncurs o  I .N. H.  pa ra  jo vens  ar qui te ctos  " In ovar  na  
habi ta ção ,  co nst ru i r  a  c ida de" ,  I NH,  L is boa ,  1999. )  

4.6 ARMÁRIO COMO ELEMENTO DE SEPARAÇÃO 

Uma forma de compartimentar o espaço interior doméstico é a partir 

de armários que estabelecem uma dupla função, pois para além de 

espaços de arrumação exercem também a função de subdividir os 

espaços. Vários arquitectos têm recorrido a estes armários com o 

objectivo de assegurar a separação entre os espaços, como é o caso 

da equipa Zone N.A. Béranger, no qual os arquitectos utilizam a 

noção de zona de arrumação como princípio organizador da 

distribuição interna da casa (Ilustração 59). Neste caso, a arrumação 

constitui o núcleo duro do interior da casa, pois gera o espaço e 

define uma hierarquia entre as diversas zonas da casa. Esta opção 

arquitectónica visa aumentar a superfície disponível do interior 

doméstico. 

Outro caso de estudo, com alguma relevância, é o projecto 

desenvolvido por Nuno Montenegro para o concurso INH: jovens 

Arquitectos “Inovar na habitação – construir a cidade”. Neste 

projecto (Ilustração 60), o Arquitecto explorou uma planta 

móvelcaracterizada por uma grande flexibilidade na utilização dos 

espaços. Estes são definidos pela localização do armário que resulta 

da organização de módulos-tipo pré fabricados que têm diversas 

formas possíveis de agregação.  

  

I lustração 59 -  Móvel como elemento se separação,  da Eq uipa Zone N.A.  
Béranger,  const ituída por X.  Fabre,  V.  Spel ler,  M. Simonnet ( fonte:  EL EB -VI DAL ,  

Moni que;  C HAT E L ET ,  A nne Ma r ie ;  MAND O U L,  T h ier r y.  Pense r  l ´hab i té :  Le  lo geme nt e n  
quest ions  PA N 14 ,  L iè ge ,  P i er re  M ar da ga  E di teur ,  1 98 8.  P ág  61)  
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Neste projecto, a subdivisão dos espaços é concebida de forma 

distinta do caso anterior, pois os armários subdividem a banda neutra 

da casa numa sucessão de espaços (Ilustração 60), e não o espaço 

distributivo dos espaços de estar. Outro elemento interessante neste 

caso de estudo é o facto de o mobiliário ser concebido como um 

elemento tipo modular (Ilustração 61), dado que este é constituído 

por um conjunto de módulos tipo, dos quais se destacam o módulo 

da cozinha, o módulo do armário com portas, o módulo sem portas e 

finalmente o módulo geral qu é constituído pelos diversos blocos 

separados. Neste sentido, este projecto explora a adaptabilidade do 

espaço, pois permite que o mobiliário seja alterado e substituído por 

outro módulo, dando resposta às necessidades dos habitantes.  

Do mesmo modo, vários Arquitectos Portugueses exploraram a 

parede armário como elemento de separação do espaço, como é o 

caso de Pedro Domingos, que recorre a este elemento em diversos 

projectos. No âmbito deste trabalho, destaca-se um projecto de 

reabilitação numa habitação em Lisboa, no qual o Arquitecto 

concebeu as divisórias como elementos espessos, correspondentes a 

espaços de arrumação, e nos quais joga com a materialidade para 

que os módulos constituam um único plano (Ilustração 62).  

À semelhança do caso de estudo anterior, este projecto explora o 

armário como um conjunto de vários módulos, isto é, o módulo da 

porta, o módulo armário e o módulo estante. Destaca-se também a 

forma como as portas se fundem no módulo, de forma a dar 

continuidade ao corredor.  

O Arquitecto Hugo Proença também recorre a este elemento na 

ampliação de uma habitação em Benfica, mas neste caso de estudo, 

ao contrário dos casos anteriores, a parede armário ocupa a parede 

cega que atravessa toda a habitação, de forma a dar apoio aos 

diferentes espaços da casa (sala-corredor-sala) (Ilustração 63). Este 

armário relaciona-se bastante bem com o espaço visto que a escolha 

do material permite que este elemento, por ser branco, se incorpore 

I lustração 61 -  Mobil iár io tipo 
modular ( fonte:  MONT E NEGR O ,  

Nuno.  Co nc urs o  I .N. H.  pa ra  jo ve ns  
ar qui tec tos  " Ino va r  na  hab i tação ,  
cons tr u ir  a  c i da de" ,  I NH,  L is boa ,  
1999. )  

I lustração 62 -  Div isórias 
espessas como espaço de 
arrumação,  Pedro Domingos 
( fonte:  
h ttp: // www. pdar q.co m /2012/M. ht
m L)  

I lustração 63 -  Parede 
armário,  Hugo Proença ( fo nte:  

h ttp: // ul t i masr e por ta ge ns .co m /ul
t i ma s .php)  
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no espaço branco da habitação (Ilustração 63). No que diz respeito ao 

interior da parede armário, o Arquitecto pretendeu tornar visível a 

cor natural da madeira e assim criar um contraste entre o interior e o 

exterior do móvel.  

No projecto de investigação optou-se por recorrer ao mobiliário 

como elemento divisório entre o corredor e os compartimentos 

neutros da habitação (Ilustração 64). Esta banda de mobiliário é 

composta por um conjunto de módulos, dos quais fazem parte o 

módulo da porta, o módulo armário e o módulo armário/estante 

(Ilustração 65). Estes módulos podem ser mudados de posição de 

forma a dar resposta às necessidades dos habitantes. 

  

I lustração 64  -  Representação esquemática d a local ização da banda de 
arrumação no projecto de investigação ( fonte:  esquema da autora)  
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I lustração 65 -  Axonometr ia dos vár ios  módulos  que consti tuem a banda de mobi l iário no projecto de 
investigação (fonte:  Axonometria  da autora)  
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4.7 PORTAS  

“As portas têm a capacidade de pôr em relação, de criar uma 

passagem ou de fecha-la, de unir ou separar ambientes, de deixar ver 

ou de ocultar (…)”  58 

A colocação de uma porta num espaço tem diversas vantagens, mas, 

hoje em dia, é comum os compartimentos disporem de apenas uma 

porta, devido ao conceito contemporâneo de privacidade, tornando 

os compartimentos pouco versáteis. Devemos explorar a 

permeabilidade entre compartimentos por forma a torna-los 

polivalentes e de livre apropriação, pois o uso de portas põe em 

relação diversos compartimentos e a sua localização define o tipo de 

relação entre os espaços. 59 

A casa pode incorporar a ideia espacial de loft, na medida em que a 

adição de compartimentos encadeados permite explorar a amplitude 

do espaço. Ao abrirmos as portas podemos fazer com que os 

compartimentos se relacionem, mas ao fecharmos as mesmas o 

funcionamento do espaço passa a ser completamente diferente, visto 

que individualizamos os espaços. Este sistema permite, por exemplo, 

que um quarto se relacione com um pequeno estúdio, que o quarto 

das crianças se extenda para um espaço de jogos, ou então que a 

cozinha se relacione com um espaço de refeições. Deste modo, o 

abrir e o fechar de portas permite que a casa se transforme ao longo 

do dia.  

No presente projecto deseja-se explorar esta riqueza espacial, 

colocando mais portas, com vista a que o espaço ganhe 

complexidade e que explore a indeterminação espacial. Pretende-se 

tirar proveito da localização das aberturas entre compartimentos, a 

cerca de um terço do seu comprimento (Ilustração 67), de modo a 

                                                           
58

 Grupo de investigación HABITAR, Op. Cit., Pág.181  (tradução livre da autora) 
59

 MONTEYS, Xavier ; FUERTES, Pere. Casa Collage - Un ensayo sobre la arquitectura de la casa, 1ª edición, 

ed. Gustavo Gilli, Barcelona, 2001. Pág 80 

I lustração 66 -  Encadeamento 
de vár ios  compartimentos,  
Vilhelm Hammershoi 1914 
( fonte:  Gr upo de i nv es t i gac ió n  
HABITAR.  R EHABI TAR -  en  nuev e  
ep isod ios ,   Mi n is te r io  de  Fo me nto ,  
Madri d ,  20 11.  Pá g 202)  
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sugerir a organização do compartimento em dois espaços que 

possam corresponder a funções distintas.  

Tal como nas habitações Pombalinas, as portas concebidas no 

projecto de investigação têm uma bandeira de vidro na parte 

superior da porta, de forma a possibilitar a entrada de luz natural não 

só para o corredor distributivo, como também para o núcleo de 

serviço da tipologia pequena (Ilustração 68).  

I lustração6867 -  Representação esquemática do projecto que ident i f ica a 
local ização das aberturas  entre compartimentos ( fo nte:  es que ma da  a uto ra)   

I lustração6768  –  Representação esquemática em corte das bandeiras na  
parte superior das portas,  que permitem a entrada de luz natural para o  
corredor  d istr ibutivo (fonte esquema da autora)  
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4.8 TRANSFORMAÇÃO DO ESPAÇO – Casa Para Toda Uma Vida 

Sendo um dos temas principais desta investigação, a evolução do 

interior doméstico aos diversos ciclos de vida dos seus habitantes, 

pretende-se abordar a questão técnica e construtiva da habitação, 

com o objectivo de introduzir uma componente activa no interior 

doméstico e explorar várias formas de reconfigurar o espaço com um 

mínimo de alterações físicas. 

O projecto MIMA house, desenvolvido por Arquitectos Portugueses, 

explora a configuração do interior doméstico tendo em conta a 

questão técnica e construtiva na habitação. Os arquitectos 

conceberam o espaço interior a partir de uma grelha de 1,5 metros 

que organiza todo espaço e que corresponde a uma calha metálica, 

inserida no pavimento e no tecto, onde se podem colocar e retirar 

paineis amovíveis de madeira que compartimentam o espaço 

(Ilustração 69). A compartimentação do espaço é feita por estes 

paineis, que permitem diversas formas de apropriação do interior da 

casa (Ilustração 70). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

I lustração 69 -  Colocação dos  
paineis amovíveis de madeira  
na calha metál ica,  MIMA house 
(fonte:  
http://www.mimahousing.com/ ) 

I lustração 70 -  Várias formas de apropr iação do interior doméstico,  MIMA 
house (fonte:  http://mimahousing.pt/index.html )  
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No projecto de investigação pretende-se conceber uma parede como 

um equipamento (Ilustração 71), que segue a modularidade do 

mobiliário e que permite ser alterada de posição de forma a compor 

compartimentos de maior ou menor dimensão. Ao contrário do caso 

de estudo anterior, deseja-se que as calhas estejam ocultas no 

pavimento e no tecto. Neste sentido concebeu-se um dispositivo que 

tira partido das réguas de madeira que revestem o pavimento, dado 

que as calhas estão incorporadas em sete pontos fixos sob as réguas 

de madeira e no acabamento do tecto. Quando ocorre a necessidade 

de mudar o dispositivo de sítio retira-se a régua de madeira do local 

desejado e monta-se o dispositivo composto por uma estrutura 

metálica revestida por paineis de aglomerado de madeira com 

acabamento vinílico. A calha metálica incorporada no pavimento 

também tem a vantagem de permitir a passagem de cabos eléctricos 

pela habitação. Este dispositivo possibilita várias formas de ocupação 

do interior doméstico, tal como apresentado na ilustração 72.  

I lustração 71 -  Representação 
do dispositivo da parede 
equipamento do projecto de 
investigação (fonte:  desenho 
da autora)  

PAVIM ENT O  

P1  Be tão  ar ma do   
P2  Ca ma da  de fo r ma   
P3  R i pas  de  ma dei ra  
P4  Ag lo me ra do de  co rt iça  
ex pa ndi do  
P5  Soa lho  de  m adei ra  de  f re ixo  
P6  Pe rf i l  RHS  –  c a l ha  me tá l ica  
P7  Pe rf i l  RHS  
P8 P a i né is  de  a glo me ra do de  
ma de ir a  com aca ba me nto  
v i n í l ico  de  pa re de  bra nco  
P9 Po r ta  e m pa i nel  de  
a lv eo l ado  com  face  ac aba da e m  
vi n í l ico  de  pa re de  bra nco  
P10 Ro da pé e m ma dei ra  
p inta da  de  bra nco  
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I lustração 72-  Representação esquemática de poss íveis ocupações de d iversos grupos habitac ionais no projecto 
de investigação,  quer na  casa genér ica,  como na t ipologia pequena e média.  ( fo nte:  es quem a  da  a utor a)  
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4.9 ELEMENTOS GRÁFICOS 
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I lustração 73 -  Planta da  Casa  genér ica  –  Solução 

hipotét ica  de compartimentação da t ipolog ia grande  
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I lustração 74 -  Planta da  Casa  genér ica  –  Solução h ipotét ica  

de compartimentação da t ipologia pequena e média  
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I lustração 75-  Cortes A,  B e C respect ivamente  

(fonte:desenhos da autora)  
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PARTE II 

 

No seguimento da parte I do trabalho, no qual se explorou a 

concepção da casa genérica na sua vertente prototipal, pretende-se 

conceber um edifício multifuncional num lugar específico que resulte 

da agregação deste mesmo protótipo. 

5. CONTEXTO 

5.1 A COLINA DE SANT’ANA NA CIDADE DE LISBOA 

A colina da Sant’ana é uma das colinas da cidade histórica de Lisboa, 

que se localiza num ponto central da cidade, uma vez que se situa 

entre dois dos principais vales de Lisboa, nomeadamente o vale da 

Avenida da Liberdade e o vale da Almirante Reis (Ilustração 76). Esta 

colina é conhecida como sendo a colina dos Hospitais, pois concentra 

a maior parte dos Hospitais de Lisboa e alguns conventos que se 

transformaram em hospitais. Desta forma esta colina representa um 

importante património da medicina e da saúde em Portugal. 

Destacam-se cinco conventos que se situam na colina de Sant’ana: o 

convento do Desterro, o de Santo Antão, o de Rilhafoles, o de Santa 

Marta e o convento de Santo António dos Capuchos.   

A área de intervenção do edifício mutifuncional localiza-se neste 

último convento, o Santo António dos Capuchos, que até aos dias de 

hoje foi ocupado por três ordens distintas. Numa primeira fase, no 

século XVI, este lugar foi um convento no qual habitavam cerca de 

doze frades, até 1834, ano em que as ordens se extinguiram. Dois 

anos depois o convento deu lugar a um asilo de mendicidade, visto 

que este se localizava numa zona isolada da cidade, e dos doze frades 

passou a acolher cerca de mil pessoas sem abrigo. Foi finalmente, em 

I lustração 76 -  Representação 
da col ina de Sant'ana entre os 
dois va les da  c idade ( fo nte:  
esque ma  da  a uto ra)  

I lustração 77 -  Fotograf ia do 
Asilo de mendic idade,  Fachada 
nascente ( fo nte:  O As ylo  de  
Mendic i da de)  

I lustração 78 -  Fotograf ia do 
Asilo de mendic idade,  Fachada 
nascente ( fo nte:  O As ylo  de  
Mendic i da de)  
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1928, que o convento deu lugar ao Hospital dos Capuchos que se 

adaptou às infraestruturas do espaço com inúmeras modificações.  

Actualmente o Convento é ocupado pelo Hosiptal Santo António dos 

Capuchos que está em vias de desactivação. Portanto, torna-se 

relevante perceber que novos vínculos se podem estabelecer neste 

lugar, explorando as suas potencialidades. Deste modo, surge a 

oportunidade de revitaliza-lo visto que actualmente se caracteriza 

por ser uma bolsa da cidade que não estabelece conexões com a 

envolvente próxima. 

5.2 PROPOSTA URBANA  

Face ao acentuado desnível deste lugar (Ilustração 79), optou-se por 

criar três plataformas que vencem o desnível do lugar e que 

estabelecem percursos públicos que reconectam este lugar ao tecido 

urbano consolidado60(Ilustração 80). Em termos programáticos 

decidiu-se projectar maioritariamente edifícios habitacionais com 

serviços inseridos para que seja possível habitar e trabalhar num 

mesmo lugar, permitindo assim re-habitar os centros urbanos que se 

têm vindo a caracterizar pela perda habitacional. Para tornar este 

lugar atractivo para a cidade pensou-se igualmente projectar 

equipamentos de apoio à comunidade que se relacionam com os 

diversos espaços públicos que foram definidos pela proposta, com o 

objectivo de revitalizar este lugar.  

Tomou-se este projecto como uma ocasião de proporcionar um 

regresso à cidade compacta das pessoas que vivem nas periferias e 

que trabalham no centro da cidade, com o objectivo de regenerar e 

reabilitar a cidade consolidada. Neste sentido, surge a oportunidade 

de conceber novas tipologias habitacionais que se adequem aos 

vários grupos que habitam o interior doméstico, e assim, não só 

responder às necessidades da população local, como também atrair 

uma população mais jovem que revitalize este lugar.  

                                                           
60

 Consultar elementos gráficos na página 95 

I lustração 79 -  Fotografias de 
diversas  ruas  da  Col ina  de 
Sant'ana ( fo nte:  foto g raf ias  da  
autor a)  
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5.3 POPULAÇÃO 

Em termos populacionais, a área de intervenção pertence à freguesia 

de São José que, segundo os censos 2011, apresenta uma população 

envelhecida, pois cerca de 36% da população tem mais de sessenta 

anos. A faixa etária compreendida entre os trinta e cinco e os 

sessenta anos apresenta um valor igual a 30%, enquanto as faixas 

etárias mais jovens, que correspondem às jovens famílias e aos casais 

(entre vinte e cinco e trinta e cinco anos), apenas correspondem a 

13% da população desta freguesia. Relativamente aos estudantes 

que frequentam as Universidades da colina de Sant’ana, apenas 7% 

da população corresponde à faixa etária compreendida entre os vinte 

e os vinte e cinco anos. Portanto, torna-se importante conceber 

tipologias habitacionais que possam vir a acolher estudantes, 

eventualmente professores deslocados, permitindo desta forma 

aumentar a percentagem de estudantes nesta freguesia da colina. 

Finalmente, a população mais jovem, com idade inferior a dezoito 

anos, apenas corresponde a 10% da população desta freguesia.  

Conclui-se portanto que a freguesia de São José é maioritariamente 

envelhecida e que a desactivação dos vários hospitais da colina surge 

como uma oportunidade para atrair jovens famílias com filhos, por 

forma a revitalizar este lugar e tornar a sua população mais jovem. 

I lustração 80 -  Maquete da 
proposta urbana na qual se 
destaca o edifíc io 
multi funcional do projecto de 
investigação ( fo nte:  fo tog raf ia  da  

autor a)  
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5.4 USOS / EQUIPAMENTOS 

Em termos de usos conclui-se a partir do levantamento das funções 

no local (Ilustração 81) que esta zona é maioritariamente ocupada 

por espaços habitacionais, com a excepção das vias principais que 

são ocupadas por comércio no piso térreo. Em termos de 

equipamentos, actualmente salientam-se os Hospitais que estão em 

vias de desactivação e que surgem como grandes vazios na malha 

consolidada da cidade.  

I lustração 81 -  Levantamento 
das funções na Colina de 
Sant'ana,  respect ivamente no 
piso téreo e ac ima do piso 
téreo ( fo nte:  es que ma do  

tr aba l ho  de g r upo do  se mes tr e  
ante r io r)  
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6. EDIFÍCIO MULTIFUNCIONAL 

6.1 AGREGAÇÃO 

Pretende-se no projecto conceber um edifício multifuncional que 

resulte da agregação da casa genérica que se desenvolveu no âmbito 

desta investigação. Esta casa, ao ser colocada num lugar concreto, vai 

deixar de ser entendida como uma regra, por forma a gerar 

singularidades e assim humanizar o interior doméstico.  

Desta forma, deseja-se explorar as várias formas de agregação da 

casa genérica, desenvolvida no presente projecto, de modo a tirar 

proveito da capacidade de extensão ou de retracção do interior 

doméstico. A sua matriz conceptual foi concebida de forma a 

potenciar a intermutabilidade do edifício multifuncional, na medida 

em que os espaços habitacionais evoluem consoante as necessidades 

dos grupos que habitam o espaço da casa. Assim, considera-se que o 

edifício habitacional explora a diversidade de grupos que habitam o 

espaço da casa à semelhança do esquema ilustrativo do edifício de 

habitação projectado pela Arquitecta Sejima (Ilustração 82).  

  

I lustração 82 -  Esquema que mostra a d ivers idade de grupos que habitam o 
inter ior domést ico no edif ício habitacional Gifu Kitagata,  Sej ima ( fonte :  

h ttp: // gi f uprefec tur e. blo gs po t. pt/ )  
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Pretende-se recorrer às características demográficas e socio-culturais 

do lugar de intervenção, com vista à definição de um formato final de 

agregação. A partir da análise das características da população, 

abordadas anteriormente, deseja-se conceber um edifício de 

habitação no qual se privilegiem as tipologias médias, visto 36% da 

população ser envelhecida e 30% da população estar compreendida 

na faixa etária dos trinta e cinco e os sessenta anos.  

Estes dados são relevantes para podermos conceber um edifício que 

tenha em consideração as características da população do lugar. 

Porém, um dos principais objectivos deste edifício habitacional é 

conceber novas tipologias que atraiam jovens famílias, de modo a 

revitalizar a área de intervenção. Portanto, no formato final de 

agregação das tipologias deseja-se apresentar um número 

considerável de tipologias grandes.  

No quadro que corresponde à Ilustração 83 apresenta-se o número 

de tipologias que compõem o edifício multifuncional segundo três 

formas distintas de agregação. Salienta-se a última coluna, que diz 

respeito ao número de tipologias que foram definidas para a 

agregação num formato final para a área de intervenção do projecto 

de investigação. Os dados que se apresentam correspondem apenas 

a uma solução tipo, uma vez que à medida que as necessidades dos 

habitantes se alteraram também estes dados sofrem alterações.  

 

I lustração 83 -  Quadro que identi f ica o número de t ipologias  segundo a forma 
de agregação ( fo nte: qua dro  da  a utora)   
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ACESSOS  

Distribuídos pelo edifício multifuncional com o obectivo de 
repartir um número máximo de habitações; 

TIPOLOGIAS PEQUENAS 

Distribuídas entre as tipologias médias, mas também aos 
pares, por forma a poderem agregar-se entre elas e assim 
proporcionar interiores domésticos de maior dimensão;  

TIPOLOGIAS MÉDIAS 

Distribuídas de forma a permitirem a sua agregação a uma 
tipologia pequena, dando lugar a uma tipologia grande; 

DESAGREGAÇÃO MÁXIMA DAS TIPOLOGIAS  

Planta do edifício quando as tipologias funcionam todas 
independentes; A verde representam-se as tipologias 
especiais que surgem nos momentos de excepção do 
edifício; 

AGREGAÇÃO MÁXIMA DAS TIPOLOGIAS  

Planta do edifício numa agregação máxima das tipologias, 
na qual se observa um predomínio de tipologias grandes; 

AGREGAÇÃO DEFINIDA PARA O LUGAR DE INTERVENÇÃO  

Agregação do edifício com um predomínio de tipologias 
médias em relação às tipologias pequenas. As tipologias 
grandes aparecem ainda em número considerável, dando 
resposta às jovens famílias.  

I lustração 84 -  Representação  esquemática das vár ias formas de 
agregação em planta no edif íc io multi funcional concebido no 
âmbito do projecto de invest igação ( fonte:es que ma da  a utor a)  

FORMAS DE AGREGAÇÃO  
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  I lustração 85 -  Representação axonometr ica do edifí cio mult i funcional ( fonte:  desenho da autora)  
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6.2 ORGANIZAÇÃO EM BANDAS 

A organização do edifício multifuncional em bandas permite 

concentrar os espaços de serviço numa banda que estrutura o 

edifício, proporcionando uma organização interna do espaço clara. À 

semelhança da casa genérica que desenvolvemos anteriormente, 

pretende-se que o edifício habitacional concentre numa banda fixa 

todos os espaços de serviço, por forma a libertar os espaços neutros 

de livre apropriação da habitação. 

Como caso de estudo, recorre-se ao edifício habitacional concebido 

por Gonçalo Byrne em Lagos, no qual se explora a organização do 

edifício numa banda fixa que se localiza na zona central do edifício, 

libertando o espaço doméstico em duas bandas neutras de livre 

apropriação (Ilustração 86).  

No projecto de investigação pretende-se organizar todos os espaços 

de serviço do edifício numa banda activa (Ilustração 87) com o 

objectivo de libertar o espaço e poder orientar os espaços neutros 

para a orientação mais favorável. Deste modo, a banda neutra do 

edifício localiza-se a sul e a poente, não só para tirar proveito da 

orientação solar, como também para usufrui da vista sobre a cidade 

de Lisboa.  

A banda neutra do edifício, tal como a banda de serviço, não tem 

uma representação fixa pois o interior doméstico foi concebido de 

forma a poder evoluir ao longo do ciclo de vida dos seus habitantes. 

Assim, presenta-se na Ilustração 88 a forma como a banda neutra 

pode ser ocupada segundo as diversas necessidades dos seus 

habitantes. Nesta mesma ilustração representa-se a agregação de 

duas casas genéricas que exploram diversas formas de 

compartimentar o espaço, dando resposta tanto a uma como a duas 

famílias que habitam a casa genérica de forma independente.  

I lustração 86 -  Organização 
numa banda activa dos espaços  
servidores  no edifício  
habitacional  concebido por  
Gonçalo Byrne,  Lagos  ( fo nte :  

Es que ma da  a utora  so bre  i mag e m  
de R EIS ,  Nuno.  O sag uão n a  
habi ta ção u rban a:  o  in ter ior  d a  
casa  e m torno  de  um vaz io  v er t i ca l  
nuc lear ,  tese  de  do uto ra me nto ,  
ed.  F acu l da de de Ar qu i tec tura  da  
U ni ve rs i da de T écn ica  de  L is boa ,  
L is bo a,  20 09.  Pá g.  15 3)  

 

I lustração 87 –  Representação 
esquemática  da  banda act iva  
que concentra os espaços  
servidores no projecto de 
investigação ( fo nte:  es que ma da  

autor a)   
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I lustração 88 -  Representação esuemática dos vár ios ambientes que se podem desenvolver  na banda neu tra do 
projecto de invest igação ( fo nte :  es que ma da  a utora)   
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6.3 CANTO E ESQUINA - Momentos de excepção 

No edifício multifuncional a casa genérica desenvolvida no âmbito 

desta investigação deixa de ser entendida como um protótipo, pois o 

conceito dá lugar ao sujeito. Assim, a regra quando desenvolvida 

num lugar concreto gera singularidades no proprio edifício que se 

expressam em momentos de excepção. É neste contexto que se 

destacam a esquina e o canto como momentos singulares do edifício, 

correspondendo a uma oportunidade de humanizar o espaço 

arquitectónico pois são ocasiões para fugir à regra 

A esquina é considerada uma qualidade positiva do edifíciopelo facto 

de permitir alguma liberdade na concepção do espaço. Já nos 

edifícios da Baixa Pombalina as habitações exploravam o 

compartimento de esquina como um momento privilegiado do 

edifício (Ilustração 89). Portanto, à semelhança deste caso de estudo, 

a tipologia que ocupa a esquina no presente projecto segue a mesma 

lógica interna da casa genérica, explorando no entanto algumas 

excepções, tais como o compartimento de esquina (Ilustração 90) 

que tira partido da sua localização privilegiada no edifício. 

  

I lustração 89 -  Compartimento 
no canto do edifício num 
edifício do séc XVII I  na Rua 
Nova da Sé ( fo nte:  BARREIR OS ,  

Mar ia .  C asas  em c i ma de  casas  –  
Apontamen tos  sob re  o  espaç o  
domés ti co  da  B ai xa  Po mba l i na ,  i n  
Monume ntos ,  ed ição  ,  nº 21 ,  
Sete m bro ,  200 4 ,  Pá g.  91)  

 

I lustração 90 -  Representação esquemática das t ipologias de canto no 
edifício habitacional do projecto de investigação ( fo nte:  es que ma da  a uto ra)   
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Relativamente ao canto do edifício este é considerado uma condição 

desfavorável, pois em geral desenvolvem-se nestes momentos 

espaços interiores que não estabelecem uma relação directa com o 

exterior. Deste modo, torna-se relevante pensar nestes espaços 

como momentos singulares do edifício, com o intuito de dar resposta 

ao problema específico do lugar. 

Tomando como exemplo o edifício habitacional projectado por 

Gonçalo Byrne em Lagos, destaca-se a forma como o canto do 

edifício é concebido, como um saguão interior por forma a criar uma 

entrada de luz natural para os compartimentos que o circundam 

(Ilustração 93). Este momento de excepção participa na leitura de 

conjunto do edifício pois salienta um rasgo vertical no canto que 

permite a entrada de luz (Ilustração 91). 

No projecto de investigação pretende-se conceber o canto do edifício 

como um espaço de estar privilegiado que explora diversas formas de 

entradas de luz (Ilustração 92). Num primeiro nível trabalha-se a 

entrada de luz no canto do edifício que se relaciona com o vão do 

lado oposto do espaço comum e, num segundo nível, explora-se a 

entrada de luz zenital que atravessa os diversos andares.  

   

I lustração 93  -  Representação 
gráfica da forma como a luz  
entra para o saguão no edifício  
de habitação concebido por  
Gonçalo Byrne,  Lagos  ( fo nte :  

Es que ma da  a utora  so bre  i mag e m  
de R EIS ,  Nuno.  O sag uão n a  
habi ta ção u rban a:  o  in ter ior  d a  
casa  e m torno  de  um vaz io  v er t i ca l  
nuc lear ,  tese  de  do uto ra me nto ,  
ed.  F acu l da de de Ar qu i tec tura  da  
U ni ve rs i da de T écn ica  de  L is boa ,  
L is bo a,  2009.  Pá g.  154)  

 

 

I lustração 91 -  Fotograf ias do 
rasgo vertica l na fachada do 
edifício ( fo nte:  fo tog raf ias  da  

autor a)  

I lustração 92 -  Representação esquemática da  entrada de luz no canto interior  
do edifício habitacional do projecto de investigação ( fo nte:  es que ma  da  a uto ra)   
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6.4 RELAÇÃO INTERIOR/EXTERIOR 

O percurso desde o espaço público até à porta de casa deve ser 

pensado de forma a conceber espaços nos quais os habitantes 

possam estabelecer momentos de pausa no seu percurso até casa. 

Desta forma deseja-se explorar o modo como a galeria de cada par 

habitacional se relaciona com os espaços comuns do edifício.  

Como caso de estudo destaca-se a residência de idosos concebida 

por Peter Zumthor em Graubuden, em 1993, na qual explora a 

relação da galeria distributiva com os espaços comuns e os recintos 

individuais. A localização da cozinha junto à galeria estimula o seu 

funcionamento como espaço de estar comum. Destaque-se a forma 

como o desenho da galeria se vai adaptando aos diversos momentos 

que vão acompanhando o espaço distributivo (Ilustração 94).  

À semelhança da galeria da residência de idosos pretende-se no 

presente projecto conceber a galeria como a extensão do interior 

doméstico, criando três momentos que se relacionam com os usos do 

interior da habitação. Neste sentido, deseja-se criar um primeiro 

momento que tem a maior extensão, pois corresponde ao espaço 

junto da cozinha. De seguida um segundo momento que se 

assemelha a um corredor, pois tem a função de tratamento de roupa. 

Finalmente um terceiro momento junto às entradas das habitações, 

que tem um pequeno banco junto à guarda, correspondendo assim a 

um espaço de estar (Ilustração 95)  

I lustração 94 -  Relação entre a galer ia comum e os rec intos indiv iduais na 
Res idência de idosos concebido por Peter Zumthor,  Grau buden (1989-
1993) ( fo nte:  Es que ma da  a uto ra  sobre  i ma ge m de  A NT ONCI C,  Ro dr igo .  Dom i c i l i o  Urba no ,  

ARQ e d ic io ne s ,  Sa nti ago  de C hi le ,  2012.  Pá g.  145)  
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I lustração 95 -  Representação esquemática dos vár ios momentos da ga leria no projecto de invest igação ,  
com os  respectivos  desenhos ( fonte:  esquema e desenhos da autora)  
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Deseja-se que os espaços de convivialidade presentes na galeria 

sejam explorados nos espaços distributivos do edifício. Assim, 

pretende-se que a escada de acesso às habitações (Ilustração 96), 

seja concebida não só como um espaço distributivo, mas também 

como um espaço de estar. Desta forma, torna-se relevante pensar 

numa entrada de luz zenital que permite a iluminação natural deste 

espaço, por forma a convidar os habitantes a usufruirem dos diversos 

lugares de permanência da escada. 

I lustração 96 -  Axonometr ia da escada tipo que distribui  as habitações no 
projecto de invest igação ( fo nte :  axo no me tr ia  da  a uto ra)  
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6.5 ESPAÇO PÚBLICO 

Lisboa é uma cidade que se caracteriza por um acentuado declive, 

que dificulta os atravessamentos públicos, mas é este declive que 

torna esta cidade tão interessante, pela forma como pequenos 

espaços públicos se encadeiam pelos percursos pedonais da cidade. 

Visto que o nosso local de intervenção apresenta um desnível 

bastante acentuado, deseja-se projectar o edifício multifuncional a 

partir da ideia de um percurso que estabelece a ligação entre 

diversos espaços públicos com carácteres distintos.  

Neste sentido, no projecto de investigação pretende-se trabalhar o 

toque no solo do edifício em três patamares com ambientes 

distintos. O percurso que relaciona estes patamares explora a 

transição entre as cotas a partir de escadarias que não são apenas 

espaços de transição mas sim espaços de estar e de contemplação 

sobre a cidade. Para além destes espaços, os percursos estabelecidos 

pelo edifício exploram também a transição entre o interior e o 

exterior por galerias que acompanham o edifício e que criam a 

possibilidade de um deambular pelo lugar (Ilustração 97). 

Em termos de programa, os dois espaços públicos apresentam 

ambientes distintos, pois enquanto que o espaço público do 

quarteirão (cota 67,75) apresenta um carácter mais urbano, o espaço 

público à cota superior expõe um ambiente mais doméstico. Estas 

diferenças ocorrem pela distinção do programa definido para cada 

um dos espaços, uma vez que enquanto que o piso térreo do 

quarteirão é ocupado por cafés e restaurantes que se extendem para 

o espaço público, no espaço público mais doméstico o piso térreo é 

ocupado por espaços comerciais de apoio à comunidade. A galeria 

que acompanha o piso térreo de cada um dos patamares expressa 

esta ideia de urbanidade e de domesticidade pela escala à qual está 

associada cada um dos espaços.  
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I lustração 97 -  Representação dos espaços cobertos no piso térreo e a vermelho ident if ica-se o pr incipal  
percurso de atravessamento do lugar de intervenção pelas galerias (fonte:  desenho da autora)  
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6.6 LINGUAGEM  

O desenvolvimento do projecto de investigação surge como uma 

oportunidade de conceber um edifício multifuncional que se 

destaque da sua envolvente próxima pela sua linguagem. Assim, 

deseja-se trabalhar um ritmo de vãos que se oponha à 

homogeneidade dos edifícios da sua envolvente, explorando uma 

certa dinâmica no ritmo dos vãos. Para tal, deseja-se estabelecer uma 

regra que esteja implicita e que defina relações de proporção na 

fachada.  

O jogo de sombras é um tema que se deseja explorar neste edifício, 

concebendo uma sucessão de planos que criam sombras que se vão 

modificando ao longo do dia. Do mesmo modo, torna-se relevante 

explorar a profundidade dos vãos de forma a criar umas sombras 

mais profundas em determinados vãos e assim se contrapor à 

monotonia dos edifício da área de intervenção. 

 

  

I lustração 98 -  Maquete de 
estudo do r itmo dos vãos na  
fachada e o tipo de sombras  
(fonte:  fotograf ias da autora )  

I lustração 99 -  Estudo de 
Alçados com os respect ivos  
cortes ( fonte:  desenhos da 
autora)  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Desejou-se, no âmbito desta investigação, Re-Pensar a lógica interna 

da casa, no sentido de melhorar a sua capacidade de resposta às 

necessidades dos vários grupos que habitam o espaço da casa. Deste 

modo, explorou-se a matriz conceptual do interior doméstico de 

forma a que uma casa genérica se pudesse subdividir numa tipologia 

pequena e numa tipologia média. O trabalho investigou a capacidade 

de extensão e de retracção do espaço da casa, com o objectivo de 

explorar diversos ciclos de ocupação da casa, para que esta 

acompanhe a evolução das necessidades dos seus habitantes.  

O trabalho procurou questionar os conceitos segundo os quais se 

concebe o interior doméstico, focando o projecto de investigação nos 

temas de adaptabilidade e de indeterminação do espaço, como 

potenciadores de apropriações diversificadas do espaço doméstico. 

Os objectivos definidos para a primeira parte do trabalho foram 

alcançados, na medida em que a casa genérica concebida, no 

projecto de investigação, responde às necessidades dos diversos 

grupos que habitam o interior doméstico. Este objectivo foi 

alcançado não só pela indeterminação presente na matriz conceptual 

da casa, como também pela concepção da parede enquanto 

equipamento que permite que o interior doméstico se adapte à 

evolução dos ciclos de vida dos seus habitantes.  

Numa segunda parte do trabalho, explorou-se a agregação da casa 

genérica num edifício multifuncional, de forma a que a investigação 

de um sistema, um conceito em certa medida, desse lugar a uma 

solução concreta num lugar específico, um sujeito. Assim, tendo em 

conta as características demográficas e socio-culturais vinculadas no 

lugar, concebeu-se uma agregação final que não só dá resposta às 

necessidades da população local como também responde às 

espectativas de jovens famílias.  
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O projecto de investigação surge como uma oportunidade para 

explorar novas tipologias que dêem resposta aos diversos grupos 

habitacionais que compõem a nossa sociedade. Neste sentido, 

considera-se que foi atingido o objectivo de conceber um edifício 

habitacional composto por tipologias inovadoras na cidade 

consolidada, investigando um edifício multifuncional que oferece 

interiores domésticos que exploram diversos ciclos de ocupação do 

espaço. A concepção destes espaços tem como objectivo atrair uma 

população mais jovem para o centro urbano, por forma a reabilitar e 

regenerar a cidade consolidada.  

Ao concluir-se este projecto de investigação, verifica-se que ficam 

temas de trabalho em aberto. A concepção de uma casa genérica 

pressupunha a sua aplicabilidade em contextos diversos. O trabalho 

desenvolvido opera num contexto urbano de malha consolidada, com 

características naturalmente particulares. Tratando-se de uma casa 

genérica seria interessante explorar a sua agregação noutras malhas 

urbanas, com características distintas, de forma a testar a capacidade 

da casa genérica se adaptar a lugares diferenciados.  

Os grupos que habitam o interior doméstico sofreram alterações, nas 

últimas décadas, que tornam as habitações actuais pouco adequadas 

às suas necessidades. Parece que casa teve uma investigação que 

acompanha a evolução da sociedade, portanto considera-se que é de 

toda utilidade re-lançar o tema do interior doméstico no campo da 

Arquitectura.  

 

 

 

Número de palavras: 15 338 
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9. COMPONENTES COMPLEMENTARES DO PROJECTO FINAL DE MESTRADO 



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



 


