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//       Por vezes, a tese é 
um puzzle: têm-se todas as 

peças, mas é preciso 
pô-las no lugar. 
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Este trabalho aborda a questão da flexibilidade na habitação, assumindo 
que é uma solução para ir ao encontro das mudanças sociais e 
familiares e, simultaneamente, responder aos interesses, às motivações 
e às necessidades individuais. 
Poder-se-ia considerar que, projetar uma casa flexível, seria do domínio 
da utopia, do sonho, da excentricidade ou do futurismo. A verdade é 
que é possível idealizar habitações que cumpram a função para a qual 
são concebidas, de serem uma espécie de prolongamento do próprio 
Eu. Todavia, podem ser transformadas ou adaptadas para responder às 
alterações dos perfis familiares tradicionais e das relações afetivas bem 
como à emergência de uma maior individualização e independência 
dos indivíduos. 
O arquiteto precisa enquadrar a problemática da conceção da 
flexibilidade na habitação numa visão mais ampla que não pode ignorar 
as variáveis e as dinâmicas sociais. 
A par desta conceção do espaço privado, o espaço público também 
não pode ser ignorado. A sua ocupação pode afetar mais ou menos as
relações intra e interpessoais, condicioná-las e modelá-las.
A propósito do Parque Urbano do Rio Seco foi realizada uma intervenção 
para requalificar esta zona da cidade de Lisboa. Propomos um parque 
público e dois blocos habitacionais: um destinado ao realojamento da 
população que ocupa atualmente um espaço deste território e um outro 
edifício em que se aposta, claramente, na flexibilidade. 
Este último bloco habitacional é composto por módulos que, numa 
lógica de encaixe, podem apresentar diferentes soluções, em função 
das necessidades dos seus habitantes.
No final, é nossa pretensão questionar as variáveis que intervêm 
e interferem na projeção de um e outro espaço para que, no fim, se 
permita ao homem “ser feliz”.

Palavras Chave:
Mudanças. Flexibilidade. Habitação. Espaço Público. Espaço Privado
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This paper addresses the issue of flexibility in housing, assuming it’s 
possible to design a solution to meet social and family changes and 
simultaneously address the interests, motivations and individual needs.
One could consider that projecting a flexible home would be the domain 
of utopia, a dream, eccentricity or futurism. The truth is that it is possible 
to devise residences that comply with the function for which they are 
designed and be a kind of extension of the own self; They may be 
converted or adapted to meet the changes in traditional family profiles 
and emotional relationships as well the emergence a more individualized 
and independent individual.
The architect needs to frame the issue of flexibility in the design of the 
housing space, using a broader vision that cannot ignore the variables 
of social dynamics.
Alongside this conception of private space, public space also can 
not be ignored. Its occupation may affect more or less the intra and 
interpersonal relationships to condition them and model them. The 
purpose of the Urban Park of Rio Seco’s Project was to propose an 
intervention to requalify this area of Lisbon. The author proposes a 
public park and two residential blocks: one for the resettlement of the 
population that currently inhabits this territory and another one, though 
to offer flexibility. This latter housing block consists of modules, with a 
logical fitting, that allow different solutions, depending on the needs of 
its inhabitants.
Finally, it intends to question the variables involved and interfere with 
the projection of one and another space for that, in the end, allow man 
to “be happy.”

Key words:
Changes. Flexibility. Housing. Public space. Private space.
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INTRODUÇÃO GERAL

As mutações e as transformações que a sociedade vive hoje, em ritmo 
acelerado, torna muito complicado o trabalho de um projetista. 
Poderíamos afirmar que, há projetos de arquitetura, que “nascem” 
do nada e, há outros, que exigem uma capacidade de adaptação e 
readaptação, em função de variáveis pré-estabelecidas e, concretizados 
num tempo relativamente limitado. No primeiro caso, dirão, alguns, 
trata-se de um processo de pura criação e, no segundo caso, de um 
processo de limitação da capacidade criativa. Se calhar, nem uma nem 
outra, destas afirmações, é completamente verídica. 
Não se projeta para o nada. Projeta-se para alguém, cumprindo um 
caminho que passa pela necessidade do projetista colocar a si próprio 
várias questões e que, do nosso ponto de vista, são fundamentalmente 
estas: para quê? porquê? como?, sendo que estas três questões contêm 
em si outra grande interrogação, “para quem se projeta?”, ou seja, a 
dimensão humana da arquitetura.
Este trabalho inscreve-se exatamente nesta lógica de pensamento.

No âmbito da cadeira de Laboratório de Projeto VI, foi apresentado à 
turma uma proposta de trabalho, num território urbano da cidade de 
Lisboa: o Vale do Rio Seco. 
Situado entre o coração da cidade (o Parque Florestal de Monsanto) e o 
rio Tejo, este território, marcado por um declive de elevada acentuação, 
apresenta-se como um local desconectado dos territórios envolventes 
e próximos e, também, da cidade no seu todo, à qual parece não 
pertencer.
A proposta especificava a necessidade de implementação de uma 
estratégia urbana que permitisse a conexão deste espaço com a cidade. 
Seria também necessário criar um novo parque urbano que assumiria 
uma função de “mancha verde”, de um “novo pulmão” e de uma zona 
central, do ponto de vista das vivências dos habitantes da cidade de 
Lisboa. 

Numa fase posterior, o terreno foi dividido em parcelas e foi atribuído a 
cada aluno da turma um território específico e que se constituiu como o 
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local de intervenção para este projeto final, aqui apresentado. Escolhido 
com base numa ligação afetiva, por via da sua localização junto do 
percurso diário do autocarro número 760, o terreno é um vazio urbano 
que, indubitavelmente, carece de intervenção. 
Assim, este trabalho estava claramente circunstanciado a uma ideia 
base sustentada na necessidade de, naquele espaço, se criar uma 
zona habitacional a par de uma intervenção no seu espaço público. 
Em função deste objetivo, a apresentação deste trabalho segue, de certa 
maneira, a lógica de intervenção que fomos adotando na construção 
deste projeto arquitetónico urbano, junto ao Palácio Nacional da Ajuda. 

Em primeiro lugar, e coincidente com o capítulo 1, debruçamo-nos 
sobre a importância do desenho do espaço público. 
Tendo em consideração a pesquisa bibliográfica realizada, concluímos 
que é importante analisar as mudanças sociais que se vão verificando 
na sociedade atual, as suas implicações na qualidade de vida dos 
indivíduos e a relação que estes estabelecem com o espaço, quer 
pessoal, quer público. 
Contrapõe-se diferentes pontos de vista. Por um lado, temos uma 
perspetiva que defende que o desenho urbano não consegue 
acompanhar a evolução da sociedade e, especificamente, os fenómenos 
da individualização, da racionalização e da diferenciação social. Neste 
sentido, os projetos urbanos devem ser concebidos, tendo em linha de 
conta que, a diferenciação entre o que é público e o que é privado, não 
faz sentido. François Ascher (2010), por exemplo, critica a conceção 
tradicional dos espaços públicos, defendendo novos princípios para 
estes locais. 
Contrariamente a esta perspetiva, autores como, por exemplo, Richard 
Sennett (1989) defendem a importância do espaço público como 
estratégia para fomentar e promover as relações inter e intrapessoais. 
Na conceção do espaço público deve-se ter em consideração que, 
qualquer que ele seja, deve aproximar as pessoas, deve facilitar 
relações/atividades sociais e deve ter um significado emocional para 
os seus usuários. 
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No ponto 1.2, procurar-se-á explicar porque se deve investir na projeção 
de um espaço público que pode situar-se entre edifícios habitacionais.
Aparentemente, poder-se-ia considerar que, o aspeto mais importante 
do projeto do Vale do Rio Seco, seria o edifício para ser habitado 
pelas pessoas. Todavia, a literatura mostra, claramente, que, fora 
dos edifícios, existe um potencial a explorar na medida em que, esse 
espaço, se pode assumir como o “motor” de arranque para se criar 
maiores sociabilidades, encontros entre estranhos, maior relação com 
a natureza, entre outros. A comprovar esta assunção, no ponto 1.3 
serão apresentados dois casos de estudo: um em Portugal e outro nos 
Estados Unidos da América. O Passeio dos Clérigos e o High Line são, 
sem dúvida, dois exemplos interessantes que encaram, o desenho do 
espaço público, como algo importante.

No capítulo 2, localizamo-nos mais sobre a arquitetura dos edifícios. 
Questionamo-nos sobre o papel do arquiteto e sobre a necessidade de 
conhecer o significado de casa para o indivíduo e, ainda, sobre quem 
são as pessoas para as quais a casa é concebida. 

“Para quem construímos” é a pergunta que, frequentemente, fazemos 
na idealização de um qualquer projeto e para a qual procuraremos 
resposta, no ponto 2.2. A completar esta perspetiva, arquitetos como 
Álvaro Siza Vieira e sociólogos como Sandra Marques Pereira refletem 
acerca da importância de, ao idealizar e projetar uma casa, ter-se em 
consideração as necessidades, únicas e íntimas, do indivíduo para 
quem se projeta. Só assim, a resposta à pergunta inicial poderá ser 
positiva, na medida em que se poderá estabelecer uma relação eficaz 
entre o objeto arquitetónico e a pessoa a quem ele se destina. 
Mas a leitura sobre a casa não pode, em circunstância alguma, surgir 
isoladamente. É importante que esta seja acompanhada de um estudo 
sobre os modos de vida da sociedade atual e, também, sobre o que tem 
acontecido dentro das “nossas” casas. 
A flexibilidade, por sua vez, poderá dar resposta às mudanças sociais 
e familiares sentidas. Desta forma, no ponto 2.3, abordamos os 
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novos modos de vida, em paralelo com a flexibilidade na habitação. 
Procuramos, ainda, perceber, no ponto seguinte (2.4), como é que 
poderá ser a “casa do futuro” e como é que esta se poderá relacionar 
com o seu ocupante. 
No ponto 2.5 centramo-nos, em particular, sobre a flexibilidade como 
um conceito atual e, simultaneamente, antigo onde, Alexandra Almeida 
e Paiva (2002), nos aponta um caminho acerca deste assunto muito 
interessante. 
Por fim, e no ponto 2.6, apresentamos alguns exemplos arquitetónicos, 
de diferentes anos ou épocas, onde a flexibilidade, pensada de maneira 
distinta, se constitui como o foco principal de cada um dos projetos 
apresentados. Estes casos de estudo assumem-se como referências 
para o capítulo seguinte que se refere à proposta arquitetónica de 
intervenção no Vale do Rio Seco. 

No capítulo 3 é apresentada a Proposta de Trabalho que inclui o 
projeto final. À medida que se apresentam as opções e as decisões 
tomadas, quer para o espaço público, quer para o espaço privado, 
procuraremos justificá-las em função da investigação bibliográfica que 
fizemos e dos conhecimentos adquiridos na formação académica de 
Mestrado Integrado em Arquitetura, pela Faculdade de Arquitetura da 
Universidade de Lisboa. 
No início do capítulo (3.2), faremos referência à leitura do lugar e à sua 
contextualização territorial. Com base no documento LX-Europa 2020 
(CâMARA MUNICIPAL DE LISBOA, 2012) conseguimos obter algumas ideias 
sobre os problemas e as potencialidades deste território. 
Para melhor completar esta análise, realizámos entrevistas informais 
aos habitantes da zona que serviram, para daí, retirar algumas ilações 
que foram importantes nas decisões tomadas, enquanto estratégia para 
responder à questão: para quem construímos? 

No nosso projeto, valorizamos o desenho do espaço público (ponto 3.3), 
numa primeira fase, e, numa segunda fase, o desenho dos espaços 
habitacionais (ponto 3.4). Neste ponto específico, concebemos a 
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habitação a dois níveis: o realojamento da população da gruta do 
Vale do Rio Seco que ocupa, atualmente, esse espaço e um espaço 
habitacional flexível. 
O edifício de habitação flexível salienta-se como o foco principal do 
nosso trabalho. 

Assumimos, desde o início, uma particular ligação com as questões da 
adaptação do espaço ao indivíduo e aos novos modos de vida. 
Questionamo-nos, frequentemente, se a flexibilidade na habitação seria 
uma realidade ou uma utopia. 
Este é o desafio deste projeto final de mestrado cuja resposta 
procuraremos dar na conclusão final deste trabalho. Pretendemos 
contribuir com a nossa investigação e proposta de projeto para 
consolidar os conhecimentos acerca da flexibilidade na habitação. 





A 
IMPORTÂNCIA 
DO 
DESENHO
DO 
ESPAÇO PÚBLICO

CAPÍTULO 1

//       “Um lugar tem de 
se tornar uma paisagem 

interior para que a 
imaginação comece a 

habitar esse lugar e fazer 
dele o seu teatro.”

Calvino, 
em “Um Eremita em Paris”   1   

1.1 /  introdução

1.2 /  habitar o lugar: 
caminhar, recordar, viver, 

permancecer

 
1.3 /  os casos de estudo

1.4 /  síntese final

1   Cit, por TAINHA, Manuel - Textos do Arquiteto Manuel Tainha. O 
como, o quê, o porquê ou o discurso adiado, p. 84    //
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François Ascher (2010) refere que é necessário adaptar o urbanismo à 
consequente e atual modernização da sociedade ocidental. 
O autor assenta o seu ensaio na constatação de que o crescimento 
e o desenvolvimento da sociedade contemporânea estão ligados ao 
desenvolvimento de técnicas de transporte e de armazenamento 
de pessoas e bens e que se articula de acordo com as três grandes 

Não podemos nem devemos separar o conceito de 
urbanismo do conceito de sociedade. Qualquer que 
seja a perspetiva adotada, isso implicará sempre, 
do nosso ponto de vista, uma tomada de posição 
que importa, no contexto deste trabalho, defender 
e sustentar ou sustentar e defender, como se queira 
colocar o problema.
É muito amplo o território da discussão de diferentes 
abordagens de urbanismo como resposta a uma 
sociedade que está em constante transformação. 

01
CAPÍTULO 1 

a importância 
do desenho 

do 
espaço público

1.1 / introdução 

Contudo, e neste trabalho, serão apresentados três autores que, de 
forma distinta, encaram diferentes formas de pensar o desenho urbano, 
de acordo com os problemas e as potencialidades encontrados na 
sociedade atual: François Ascher, sociólogo e urbanista francês, 
Richard Sennett, sociólogo e urbanista norte-americano e Jan Gehl, 
arquiteto e urbanista dinamarquês. 
Se Sennett e Gehl valorizam o espaço público como elemento 
dinamizador das relações inter e intrapessoais, Ascher contrapõe um 
ponto de vista  mais pragmático e racional do uso do espaço. 
Interessa-nos, particularmente, encontrar uma explicação do espaço 
urbano que possa, de alguma forma, entrelaçar estas duas visões. 
Investigadores como Manuel Graça Dias, João Pedro Nunes, Edward  
T. Hall e Michel de Certeau poderão sustentar esta perspetiva, 
completando o pensamento dos três investigadores.

- - - 
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componentes da sociedade: a individualização, a racionalização e a 
diferenciação social.
A partir da análise da estrutura socioprofissional em França, Ascher 
verificou que, naquele país, as mutações familiares estariam associadas 
a aspetos como a alteração dos modelos familiares (o aumento do 
número de pessoas que vivem sozinhas, o aumento significativo do 
número de divórcios, entre outros) e o incremento do poder de compra, 
do uso dos audiovisuais e das novas tecnologias. Este investigador 
defende, ainda, a ideia de que as mudanças nas sociedades ocidentais 
sempre existiram, mas estão, atualmente, num processo de aceleração 
bastante rápido, de acordo com diferentes e diversas variáveis. Aspetos 
como uma maior individualização e independência por parte dos 
indivíduos, relações interpessoais cada vez mais efémeras, superficiais 
e sustentadas na sua dimensão mais racional, e menos centradas nos 
afetos, nas histórias de vida, nas tradições e costumes, são alguns 
desses exemplos.

Ascher afirma que a modernidade não é um estado, mas sim um processo 
em constante evolução e transformação que tem, inevitavelmente, 
implicações diretas na organização da vida social.
Em suma, o autor conduz-nos à compreensão de que as transformações 
que ocorrem na sociedade, sejam elas quais forem, estão a gerar uma 
maior multiplicação de diferenças entre os indivíduos. E, desta forma, 
torna-se mais fácil aceitar que “as cidades são assim profundamente 
heterogéneas, refletindo uma sociedade complexa e de indivíduos com 
aspirações e com práticas múltiplas.” (ASCHER, 2010, p. 105) 

Acrescenta que, contudo, o desenho urbano da cidade não está 
minimamente preparado para receber os indivíduos de hoje. Parece 
existir uma falta de sincronia entre a mutação social que é rápida e 
o processo de transformação e adaptação urbana que é lento. Este 
desequilíbrio carece de resolução. 

Face a estas premissas, podemos afirmar que as cidades geram 
problemas de urbanismo distintos e, consequentemente, necessitam de 
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diferentes respostas e soluções que se adaptem e readaptem aos mais 
variados contextos.
 
Em resposta ao problema, Ascher aborda a hipótese da emergência e 
da implantação de um novo urbanismo baseado em dez princípios1 que, 
da nossa perspetiva, se articulam de forma estratégica e pragmática 
com os problemas e as potencialidades sócio-urbanas. O autor parece-
nos responder aos problemas da cidade, evocando desafios maiores e 
esquissando maneiras de fazer frente à cidade com uma nova e radical 
perspetiva urbanística. 

Se, até agora, o urbanismo moderno procurava soluções permanentes, 
heterogéneas e coletivas para responder à procura de edifícios 
dedicados à habitação, comércio e outros serviços, Ascher defende 
que, se existe diversificação, então tem de haver necessariamente 
edifícios diversos com múltiplas funções. É como se, numa espécie de 
dança a dois, os parceiros necessitassem de se moldar ao estilo um do 
outro. 

Ainda no que diz respeito à conceção dos lugares, em função das novas 
práticas sociais, estes também adquirem um novo sentido. O urbanismo 
separava o conceito de público e privado, de habitação e de serviços, 
mas com estes “novos” princípios, esta distinção deixa de fazer sentido 
para o autor. Os espaços já não são simples e únicos, mas sim múltiplos 
e diversificados. Não há separação entre espaço público e privado, 
acesso livre e acesso reservado, interior ou exterior, equipamento ou 
serviço. 

Numa linguagem metafórica, o que o autor nos parece querer dizer é 
que, se a sociedade quer um estilo de vida onde o tempo, a velocidade 
e a qualidade contam, então não basta ter um bom carro. Temos de 
dar aos indivíduos mais estradas, autoestradas e vias rápidas para 
andar. Se estamos perante um conjunto de indivíduos com motivações, 
desejos e interesses diferentes, então criemos espaços que abram a 

1   Ascher designa estes dez 
príncipios como “os novos 

princípios do urbanismo” que 
corresponde, também, ao título 

do seu livro.   
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possibilidade de todos poderem fazer as suas escolhas e de usufruírem 
de serviços adaptados porque oferecem múltiplas soluções. 

Esta perspetiva de urbanismo proposta por Ascher parece-nos que, 
se por um lado, tenta resolver os problemas de uma sociedade que 
está a mudar muito rapidamente, por outro lado, propõe soluções que 
poderão ser demasiado radicais e que, de certa forma, parece colocar a 
sociedade toda no “mesmo saco”. E, principalmente no que diz respeito 
aos espaços públicos, estes parecem ganhar uma menor importância. 

Então, colocasse-nos uma questão: deverá a cidade responder e 
adaptar-se à sociedade desta forma tão ambiciosa, tão radical, tão 
individual e individualista? Será esta uma forma de urbanismo, moderna, 
eficaz e objetiva, que se procura? Deveremos responder aos problemas 
da sociedade indo ao encontro dos seus interesses ou podemos intervir 
na sua modelação, direcionando-os numa perspetiva com mais senso 
do coletivo?

Richard Sennett (1989), por sua vez, apresenta-nos um conceito de 
cidade e de urbanismo diferente.
O autor centra-se, em particular, na questão do espaço público, para 
defender a perspetiva de que é a conceção do mesmo, atualmente, um 
dos grandes problemas do desenho dos espaços urbanos. 
Sennett afirma que a perceção do espaço público, regra geral, não 
contempla quer a dimensão social quer a dimensão moral do mesmo. 
Um espaço é público, como por exemplo os shoppings, na medida 
em que serve para juntar um conjunto diversificado de pessoas que 
vão até lá para comprar coisas. No entanto, considera que o espaço 
público deve encarar uma outra perspetiva assente em dois eixos. Por 
um lado, em valores, em afetos e em relações sociais e, por outro lado, 
na comunicação e na partilha. Este autor norte-americano, recorre ao 
exemplo do povo grego, para afirmar que o espaço público deve ser, 
hoje, um espaço para a sociedade como a ágora2 era para os gregos.
Público, para os gregos, significava “synoikismos” que, quer dizer 

2 Ágora: espaço livre para onde 
os cidadãos costumavam ir 
configurado pela presença de 
feiras, mercados e edifícios de 
caráter público. 
Enquanto elemento de 
constituição do espaço 
urbano do povo grego, a 
ágora apresentava-se como 
a expressão máxima da 
esfera pública, sendo o local 
dedicado à cultura, à política e 
à vida social. 
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também, fazer cidade. Decompondo a palavra, syn significava 
junção e oikos era a palavra para designar a divisão social onde as 
comunidades e as famílias estariam ligadas social, económica, cultural 
e religiosamente. Uma espécie de tribo. A ágora, um lugar dedicado à 
conversação, reunião, discussão e consumo era o local onde todas as 
atividades sociais se desenrolavam. 

Na conceção do espaço público do shopping, por exemplo, não existe 
espaço para o convívio social. Por isso, não se colocam zonas de 
paragem e zonas com bancos (apesar de alguns já terem). 
Sennet refere, ainda, a questão dos horários de funcionamento. Os 
shoppings fecham durante a noite enquanto que a ágora era um espaço 
permanentemente usado.

Na mesma linha de pensamento, Manuel Graça Dias (2012) refere que a 
essência de uma rua está na “sobreposição de situações”. Isto é, numa 
rua podem acontecer diferentes tipos de atividades. Contrariamente, o 
mesmo não acontece numa autoestrada porque o tipo de “situações” 
que se tem no primeiro espaço não é o mesmo que se tem no segundo. 
Por exemplo, não se namora ou vende castanhas no separador de uma 
autoestrada.
O autor dá este exemplo para reforçar a ideia de que, nos centros 
comerciais, o mesmo se passa. A rua de um shopping fica a perder em 
relação à rua da cidade na medida em que esta é “(...) sempre, apenas, 
uma pálida imitação do espaço público”. (DIAS, Manuel Graça, 2012, p. 33). 

Retomando o pensamento de Sennett, este salienta, ainda, que pensar 
na conceção de um espaço público dirigido para a sociedade de 
hoje e assente nos valores e nas ideologias do antigo povo grego, 
parece uma missão impossível. O autor considera que, existem dois 
tipos de ações possíveis de acontecer, caso tentássemos construir um 
espaço público de acordo com estas exigências. A primeira ação seria 
copiar as morfologias antigas pelo que, por não existirem as mesmas 
circunstâncias sociopolíticas, tal se tornaria inválido. A segunda ação, 



P.133  “The kinds of places that 
aren’t public are those that you 
look at in silence.”

(SENNETT,  1989, p.  83)

por sua vez, passaria por uma “privatização do espaço público”, como 
refere o autor, que significaria arrastar tudo o que é habitação, comércio 
e serviços para um pedaço de terra vazia criando-se, assim, uma “mini 
cidade”. Uma espécie de campus num espaço isolado que, o mesmo, 
considera errado e desumano. 

Sennett não conclui este exercício reflexivo sem nos fazer pensar sobre 
a melhor forma de se idealizar e conceber um espaço público. Para 
o autor, pensar e repensar as práticas urbanísticas significa criar um 
espaço onde pessoas diferentes conversem umas com as outras. 
E aqui, a palavra-chave é falar. Porque aqueles lugares que não são 
públicos são, de acordo com o autor, aqueles para os quais olhamos 
em silêncio.3

Imagem 1
A street is a room, desenho de 
Louis Kahn, 1971
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À medida que progredíamos na investigação teórica, tornou-se 
particularmente relevante e interessante acrescentar à proposta de R. 
Sennett, a perspetiva de Jan Gehl, arquiteto e urbanista dinamarquês.

Para Gehl (2011), a vida entre os edifícios, é essencial e fundamental 
para o desenvolvimento de atividades sociais. Para o investigador, 
se existe um espaço que é público e nele queremos que ocorra um 
determinado conjunto de atividades sociais, tem de existir, antes de 
mais, um grupo de pessoas que aí se reúna. Só assim as relações e 
as ações interpessoais e sociais se poderão desenvolver. Crianças a 
brincar, encontros de pessoas, atividades físicas ou jogos, são alguns 
dos exemplos que podemos apontar. (imagens 2, 3 e 4)

O autor afirma que, definir o que um edifício tem de ter para promover 
o relacionamento entre as pessoas, é difícil. Contudo, salienta que, 
se oportunidades de encontro ou de atividades diárias ocorrerem no 
espaço intra-edifícios, então aí, começar-se-ão a criar relações de afeto 
entre as pessoas. O espaço é o motor de arranque para o início das 
relações sociais. E, se não houver relações sociais, o espaço deixa de 

ter e fazer sentido. 
O autor utiliza uma imagem de tabela de escalas para determinar a 
quantidade de contato humano existente entre os edifícios. Se os edifícios 
não têm atividades sociais, o valor das relações será baixo ou praticamente 
nulo e o mesmo se passará em sentido contrário, se houver muitas 
atividades.
Para Gehl, as vivências que ocorrem nos espaços entre os edifícios 
permitem potencializar a oportunidade de convívio com diferentes pessoas: 
seja através de um passeio na rua, uma ida às compras ou ao café. Até um 
simples olhar pela janela do edifício já é uma experiência suficientemente 
gratificante. Um “stay in touch”, como diriam os ingleses e o próprio autor.

João Pedro Nunes (2010), sociólogo, designa este mesmo processo de 
“triangulação”. Isto é, quando qualquer coisa que acontece numa rua faz 
com que duas pessoas, até então desconhecidas, troquem entre si olhares 

1. 2 |   HABITAR O LUGAR: 
CAMINHAR, RECORDAR, VIVER, PERMANECER

Imagem 2
Life. Space. Buildings

Vida entre os edifícios, 
essencial e fundamental para o 
desenvolvimento de atividades 

sociais.
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ou frases, mesmo que de circunstância, inicia-se aquilo que o autor designa 
de troca sociável. Mais tarde este acontecimento pode proporcionar (ou 
não) a passagem para outro tipo de relações entre os intervenientes.  
O autor dá o exemplo de uma rua, no bairro J. Pimenta em Paços d’Arcos, 
onde, através dos jogos de cartas na rua, as pessoas vão comunicando 
umas com as outras, desenvolvendo, entre si, as tais trocas de sociabilidade. 

O autor acrescenta que este tipo de situação é relativamente vulgar, no 
sentido de que a maior parte de nós já o experimentou, pelo menos uma 
vez na vida: a de nos cruzarmos com pessoas que têm uma dupla condição 
perante nós: a do desconhecido familiar. Uma pessoa é-nos familiar porque 
trocamos olhares ou outro tipo de cumprimento com ela, mas, ao mesmo 
tempo, é-nos desconhecida porque não sabemos absolutamente nada 
sobre a sua vida. É conhecer, não conhecendo. Por sua vez, quando 
observamos o exemplo dos jogadores de cartas de Paços d’Arcos, esta 
tensão entre o desconhecido e o familiar deixa de existir para dar lugar a 
um outro sentimento – o da familiaridade. 

Assim, consideramos que ver e ouvir pessoas é muito importante no espaço 
da área residencial, pois não só proporciona o contacto humano, como 
oferece informações valiosas sobre o ambiente social em redor e sobre 

Portanto, são pessoas que estão, de alguma forma, confinadas 
àquele espaço público de proximidade. A criação de uma atividade 
visível e notada e de um papel social na rua permite-lhes afirmarem-
se: algo que faz também com que a sua própria presença adquira 
contornos, do ponto de vista relacional, diferentes daqueles que 
teriam se não o fizessem. Eles são procurados e oferecem-se para 
dar informações, constituem redes de amizade e de apoio entre 
si e alargam o círculo de sociabilidades indo ao café, convidando 
pessoas para jogar às cartas (...)

(NUNES, 2012, p.  23

A PERSON WE 
HAVE OFTEN 
MET ON THE 
STREET BECOMES 
A PERSON WE 
KNOW.

“

“

(GEHL, 2001, p. 21)
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as pessoas que moram e/ou trabalham perto umas das outras. Só assim, 
aquele indivíduo que vemos frequentemente se poderá transformar num 
sujeito que rapidamente reconheçamos e identificamos, ou pela maneira 
de vestir, ou pela maneira de andar, ou pelos caminhos que, habitualmente, 
usa. 

Numa outra linha de pensamento, Edward T. Hall (1986), antropólogo 
americano, fala de uma dimensão oculta no modo como o Homem comunica 
com o seu espaço envolvente e utiliza o neologismo proxémia4 para se 
referir ao modo como o homem interage com o espaço. Este autor enuncia 
a sua teoria do seguinte modo: o espaço que o Homem mantém entre si e 
os outros, e o que constrói em casa e no espaço envolvente é uma forma 
significativa e essencial de comunicar e, dessa comunicação, resultam 
consequências (positivas e/ou negativas) nas relações que se estabelecem 
entre os sujeitos.

Hall salienta que “(…) indivíduos que pertencem a culturas diferentes, não 
só falam línguas diferentes, mas, o que por certo é mais importante ainda 
habitam mundos sensoriais diferentes.” (HALL, 1986, p. 13) 

A selecção dos dados implica que, alguns elementos sejam eliminados 
e outros não, através de um processo de filtragem cultural. Por exemplo: 
árabes e americanos interpretam e combinam diferentemente dados 
sensoriais, de maneira a que a experiência que o árabe tem do seu corpo 
em relação ao seu “Eu” é diferente da americana. 
Mas se os sistemas culturais fazem variar os comportamentos, Hall salienta, 
em função da sua experiência enquanto antropólogo, que há mecanismos 
e modelos internos comuns a todos os seres humanos. Por isso, é urgente 
“rever e alargar a nossa conceção de condição humana (…) temos que 
aprender a decifrar as mensagens «silenciosas» com tanta facilidade como 
as comunicações escritas e faladas.”  (HALL, 1986, p. 14) 

Este autor salienta que existem três tipos de organização no modo como o 
Homem se relaciona com o espaço: rígida, semi-rígida e informal.

4  Neologismo criado pelo 
autor que aborda o estudo 

das distâncias ocultas entre as 
pessoas e o espaço.
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Imagens 3 e 4
Diferentes formas de contato 
humano que podem ocorrer 
num espaço público. 
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Imagem 5
Diferentes tipos de contacto 

humano de acordo com o 
desenho do espaço físico

O espaço de organização fixa compreende os aspetos materiais que regem 
as cidades, os agrupamentos, e que variam conforme a cultura e a história 
e que assentam em “modelos mentais internos”, numa conjugação entre o 
biológico e o cultural.
O espaço semi-rígido está diretamente relacionado com o comportamento 
do indivíduo nos diferentes espaços, assumindo-se alguns contextos como 
“sociófugos” e outros como “sociópetos”, sendo os primeiros, espaços de 
afastamento emocional e, os segundos, de aproximação afetiva.
O espaço informal, por sua vez, corresponde às distâncias que observamos  
no nosso contato com os outros. 
Portanto, tudo o que o Homem faz e é está ligado à experiência espacial, 
do ponto de vista deste antropólogo. 

Hall afirma que diferentes realidades culturais originam relações díspares 
e, a cultura, é um fator determinante na criação de ambientes. Por exemplo, 
seria importante sabermos como nos podemos ou devemos comportar 
quando o nosso espaço pessoal é invadido pela presença de pessoas de 
cultura, raça ou etnia diferentes e, simultaneamente, perceber se o mesmo 
acontece com o outro indivíduo. 

Nesta lógica, poderemos questionar-nos acerca da possibilidade (ou não) 
de se criar, enquanto futuros arquitetos ou urbanistas, um espaço capaz de 
reunir e integrar os diferentes cenários culturais possíveis? Ou assumimos 
que os espaços são cada vez mais multiculturais (como refere Ascher) e que 
nem sempre podemos agradar a todos os indivíduos porque a diversidade 
é absoluta. 
A verdade é que, independentemente do alcance (ou não) desse objetivo, 
a estruturação do espaço não deixa de influenciar as relações humanas, 
as atividades e a afetividade. Daí ser extremamente relevante continuar 
a problematizar na construção arquitetónica o modo como o homem se 
relaciona com o seu ambiente e consigo próprio no pressuposto de que 
a maneira como o espaço é desenhado tem, inevitavelmente, um papel 
importante nas relações interpessoais. 
Sobre esse mesmo assunto, Gehl discute diferentes maneiras de se pensar 
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o desenho de um espaço urbano para que o mesmo seja atrativo e, desta 
forma, possibilitar a junção de pessoas, integrando-as e convidando-as a 
realizar atividades. (imagem 5)

Gehl acrescenta que, o facto das pessoas estarem ancoradas num 
determinado tempo e espaço, é o primeiro requisito para que, qualquer 
coisa, possa ocorrer nesse local. Porém, a criação de espaços em si 
mesmos, sem qualquer utilidade ou função, não é solução. Tem de existir 
condições de movimento para que a participação das pessoas ocorra. O 
espaço terá que ter significado para quem o usa. 
Assim, é muito importante considerar-se todos os detalhes no desenho de 
um espaço público. Por exemplo, qual vai ser a utilização desse espaço e 
que tipo de atividades poderá acolher. Só com este tipo de reflexão é que o 
espaço poderá ser um local de sucesso. 
Na perspetiva do autor, um lugar é encarado como convidativo, se aí 
observarmos pessoas a caminhar, a parar, a sentar-se, a ver, a ouvir e a 
conversar. 

Com o modernismo, foi-se perdendo o hábito de caminhar pela cidade. 
Valorizaram-se os edifícios e as suas formas e atribuiu-se um papel 
secundário às pessoas. Perdeu-se a noção da escala humana e o Homem 
deixou de ser o ponto de referência para dimensionar os edifícios. Daí, as 
consequências, em função desta perspetiva, se traduzirem num decréscimo 
das relações entre as pessoas, dum ponto de vista, quer quantitativo quer 
qualitativo. Nos edifícios muito altos, as pessoas vêem-se pouco, à medida 
que se vai subindo em altura.  (imagem 6)

Michel de Certeau (1980) dá o exemplo do World Trace Center que, antes 
do ataque terrorista de 11 de Setembro de 2001, era o complexo de edifícios 
mais alto do mundo (526,3 m na totalidade). Para o autor, subir até ao topo 
deste edifício significaria ser removido do “aperto da cidade”. A elevação 
transfigura o espectador e coloca-o à distância e, desta forma, a vontade 
de ver a cidade precede a vontade de a viver e satisfazer. 

Imagem 6
Perda da escala humana para 
se dar lugar a uma outra: a do 
avião
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Para o autor, o ato de caminhar está inteiramente relacionado com a cidade 

(ou com o sistema urbano), da mesma forma que a enunciação está com 

a língua. De Certeau recorre a este exemplo metafórico para dizer que 

as caminhadas pedestres revelam tanto de diferentes percursos quanto 

Imagens 7 a 10
Evolução de uma das 

principais ruas da cidade de 
Copenhaga 

1880

Copenhaga sofreu profundas alterações na organização do espaço público. Uma das principais ruas pedestres da cidade, passou 
a ser, em1960, movimentada por carros. Passado pouco tempo voltaram a alterar essa organização e a rua passou a ser, outra vez, 
das pessoas. Atualmente, 80% do movimento da cidade corresponde a tráfego pedestre. Por exemplo, num dia qualquer da semana, 
no verão, é possível encontrar-se, entre 5.000 a 6.000 pessoas na rua que saem de casa para aproveitar as diversas atividades que a 
cidade tem para lhes oferecer.

1968 2000

1960

Do 110º andar do World Trade Center, ver Manhatan. Sob a bruma 
varrida pelo vento, a ilha urbana, mar no meio do mar, acorda os 
arranha-céus de Wall Street, abaixa-se em Greenwich, levanta de 
novo as cristas de Midtown, aquieta-se no Central Park e se encapela 
enfim para lá do Harlem. Onda de verticais.

Descrição de de Certeau sobre Manhatan cit. por GIARD, Luce - A invenção do 
Cotidiano, p. 169  
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moldar uma frase combina diferentes estilos e diferentes usos. Só assim o 
Homem poderá transformar o espaço à sua maneira. Ele organiza consigo 
um conjunto de diferentes possibilidades: caminhos por onde pode circular 
e caminhos por onde não pode (um muro que o impede de avançar, por 
exemplo) e vai, à medida que se desloca, atualizando esses mesmos 
percursos. Deste modo, ele tanto faz ser como faz aparecer. Caminha, 
inventa e improvisa idas e vindas, variando percursos, até encontrar aquele 
que quer fazer.  

Podemos concluir que para De Certeau e para Gehl é muito importante 
que se pense nos caminhos pedestres e na relação positiva que estes 
estabelecem com o Homem.
Contrariando a proposta de F. Ascher, Gehl acrescenta que é importante 
que se comece a pensar em mais ruas e ciclovias e, não tanto, em estradas 
e autoestradas. Caminhar e pedalar não só faz bem à saúde, como também 
contribui para a defesa do planeta. 
Quantos espaços destes temos nós, hoje em dia? E, no caso particular 
de Lisboa e do Vale do Rio Seco, local de intervenção projetual, quantos 
lugares destes se conhecem? 

Em resumo, poderemos afirmar que as mudanças sociais são constantes, 
rápidas e inevitáveis. Perante esta constatação, os edifícios a projetar 
problematizam  a possibilidade de virem a ser, cada vez mais, adaptados 
e adaptáveis a diferentes grupos sociais e a diferentes dinâmicas 
populacionais, procurando ir ao encontro das mutações sócio-familiares que 
se verificam na atual sociedade. Ascher, em resposta a esta necessidade, 
defende a ideia de se pensar nos edifícios não só como algo destinado à 
habitação, mas também a outro tipo de funções e serviços numa combinação 
de papéis que, o mesmo, considera crucial. Todavia, na proposta do autor, 
o espaço público assume um lugar secundário. Sennet e Gehl, por sua vez, 
defendem a ideia de que este espaço deve ser pensado como um elemento 
relevante na conceção de um projeto arquitetónico. 
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Do nosso ponto de vista, defenderemos uma perspetiva de compromisso  
entre estas duas visões aparentemente antagónicas, defendidas por Ascher 
e por Sennett e Gehl. Assim, e na elaboração do nosso projeto levaremos 
em conta as características sociais e as atuais necessidades e motivações 
das pessoas, sem nunca esquecer a importância do desenho do espaço 
público. 
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1. 3 |   OS CASOS DE ESTUDO  

Para a compreensão de algumas das decisões tomadas no projeto importa, 
antes de mais, enquadrá-las nalgumas das referências utilizadas para se 
aprofundar os conhecimentos acerca do desenho do espaço público. 
Quando olhamos para um projeto, seja ele qual for, podemos reconhecer 
nele, aspetos que podem, aparentemente, lançar-nos pistas ou sinais 
reveladores da nossa intencionalidade. Sem este exercício ou esforço de 
procura de significado, a leitura do projeto, do ponto de vista das opções, 
que foram sendo tomadas, poderá parecer inócua ou desprovida de 
significado. 
Poderíamos mencionar vários projetos para exemplificar aquilo que se 
pretende para este trabalho, nomeadamente para o desenho do espaço 
público. No entanto, destacamos dois que nos servirão, de exemplo, ao 
longo desta investigação. O primeiro corresponde ao Passeio dos Clérigos, 
na cidade do Porto, em Portugal, e, o segundo, à reconversão do High Line, 
em West Side Manhattan, Nova Iorque.  

1. 3. 1 |   O exemplo do Passeio dos Clérigos

O “Passeio dos Clérigos” corresponde a um atual projeto de requalificação 
urbana, na cidade do Porto, dos arquitetos “Balonas e Menano S.A.”.
 
Inaugurado em Setembro de 2012, e, apesar de muito jovem ainda, este 
projeto de arquitetura revelou, desde o início, ser um potencial regenerador 
do centro histórico desta cidade e, um exemplo de lugar que, através do 
desenho arquitetónico, voltou a ser um espaço verdadeiramente habitado.  
Localizado entre a Rua das Carmelitas, a Rua do Senhor Filipe de Nery 
e a Rua do Dr. Ferreira da Silva, o local de construção corresponde a um 
quarteirão que, no passado (mais precisamente em 1839), viu nascer o 
antigo Mercado do Anjo.  (imagens 11 e 12)

Implantado neste local, a que foi dado o nome de “Praça de Lisboa”, 
mesmo à sombra da Torre dos Clérigos, este mercado foi um dos lugares 
mais movimentados e vividos da cidade, entre os finais do século XIX e 
princípios do Século XX. Contudo, e com o passar dos tempos, acabou 
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por sofrer inúmeras alterações até vir a desaparecer em 1952, tornando-se 
num espaço em ruínas, completamente descaracterizado e sem qualquer 
utilidade.  (imagens 13 e 14) 

Esquecida desde essa altura, esta antiga praça renasceu, recentemente, 
na sequência de uma nova estratégia urbana e arquitetónica. 
Produto de um concurso público, o projeto do Passeio dos Clérigos foi 
capaz de reconverter este local degradado, do centro histórico do Porto 
num espaço público aberto à cidade. Os arquitetos descrevem a ideia 
como uma praça e, simultaneamente, um espaço público que, ao adotar 
uma forma aberta ao desenho da cidade, permitiu que se perdesse um 
pouco da interioridade do local para se assegurar uma relação atraente 
entre o sítio, a envolvente e o usuário.

O sucesso deste projeto parece estar associado ao facto de se ter assumido 
um novo arruamento pedonal que, mais do que uma rua comercial, passou 
a fazer parte do percurso que liga a Torre dos Clérigos, ex-libris da cidade, 
à Livraria Lello, uma referência arquitetónica e cultural importante. Uma 
espécie de ligação entre dois locais de visita absolutamente incontornáveis 
nesta cidade nortenha. 

O “Passeio dos Clérigos” propõe uma nova topografia que, pela sua 
forma, única e singular, cria espaços interiores com diferentes alturas, 
relacionando-se com a envolvente de forma dinâmica. 
As lajes, em betão armado aparente, criam uma passagem pedonal, a céu 
aberto, oferecendo, igualmente, zonas de sombra e abrigo em ambos os 
lados, junto às montras.  (imagem 15)

A cobertura, por sua vez, desenvolve-se, em grande parte, num plano verde 
dando origem a um jardim pontuado por oliveiras.  (imagem 16)

Para quem caminha na rua, este projeto não deixa ninguém indiferente. 
Naturalmente, ele desperta curiosidade e interesse aos que por aí passam 
e parece haver um convite implícito à nossa entrada e à sua descoberta. O 
espaço parece ter ganho um novo e diferente sentido e uma nova vivência. 
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É fácil apercebermo-nos da sua dinâmica, da sua envolvência emocional 
e social quando visitámos pessoalmente o espaço. E tudo isto, pode ser 
facilmente confirmado quando observamos pessoas que conhecem o 
espaço antes e depois desta intervenção. 
“Não tem nada a ver com o que se passava aqui antigamente”, “isto mudou 
totalmente” são, apenas, dois exemplos de testemunhos de pessoas da 
cidade do Porto a justificar esta alteração. 
E, desta forma, o espaço ganha um novo sentido e uma nova vivência. É 
fácil compreender a dinâmica, a envolvência, a riqueza emocional e social 
deste espaço, quando nos deslocamos aí pessoalmente.

Assim, e numa altura em que todos tendiam a olhar para este espaço com 
um certo desencanto e com desgosto de ver o tempo a transformar esta 
zona num local desagradável, eis, senão quando, tudo se altera. O Passeio 
dos Clérigos passou a ser um local central, do ponto de vista espacial e das 
memórias da cidade do Porto. Desenhou-se e “nasceu” um novo espaço 
capaz de colmatar a fratura da zona como um lugar apreciado e vivenciado 
por todos. Um lugar que nos chama, que nos convida a visitar, a conhecer, 
a parar, a olhar… a viver. 
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Imagens 11 e 12
Entrada para o antigo Mercado 
do Anjo e vista para a Torre dos 

Clérigos

(de cima para baixo)
Porto, sem data

Porto, 1952  
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Imagens 13 e 14 
(em cima) 
Praça de Lisboa em ruínas

(em baixo)
Montagem com o atual projeto 
do Passeio dos Clérigos 
realizada por: 
Maria João Pereira, 2015
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Imagem 15
Passeio dos Clérigos:

As lajes em betão armado 
rasgam a visão para o céu

Fotografia de: 
Maria João Pereira

Porto, fevereiro 2013
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Imagem 16
Passeio dos Clérigos

Patamar superior e a cobertura 
acessível ajardinada 

Fotografia de:
Maria João Pereira
Porto, fevereiro 2013
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1. 3. 2  |    O exemplo do High Line

O High Line, projeto de autoria do atelier James Corner Field Operations em 
parceria com o atelier Diller Scofidio + Renfro, corresponde a um parque 
suspenso em West Side Manhattan, na cidade de Nova Iorque, construído 
sobre uma antiga linha ferroviária. 
Este projeto de reconversão procurou dar um novo sentido à antiga ligação 
industrial transformando-a num verdadeiro instrumento de lazer. Ao caminhar 
ao longo do High Line somos conduzidos pela cidade e, simultaneamente, 
deparamo-nos com percursos que estimulam um conjunto de atividades 
sociais e recreativas. 
Num artigo publicado pela National Geographic lê-se, em grande destaque, 
“miracle above Manhattan” escrito por Paul Goldberger. O autor começa 
por lançar uma ideia daquilo que são ou devem ser os parques nas grandes 
cidades dizendo que, geralmente, associamos o nome “parque” a zonas de 
refúgio: uma espécie de “ilhas verdes” submersas na cidade. 
De imediato se nos coloca uma questão: será que este projeto do High Line 
cumpre esses requisitos? Será, este novo parque, um refúgio na cidade de 
Nova Iorque? 
À medida que nos aproximaríamos do High Line, a sensação que teríamos 
seria exatamente contrária ao que seria de esperar de um parque: uma 
estrutura pesada, em aço, que suporta um caminho-de-ferro antigamente 
utilizado no transporte de mercadorias até às fábricas e aos armazéns mais 
próximos. (imagens 19 e 20)

Até determinada altura, este caminho-de-ferro era visto como uma parte 
desintegrada da cidade. Os vizinhos descreviam-no como um peso morto, 
feio, e não viam outra solução senão derrubar esta estrutura. 
Não podiam estar mais errados. Quem diria que este peso viria a converter-
se num dos lugares mais procurados de Nova Iorque? 
Contrariando o fim que se adivinhava, os arquitetos e engenheiros envolvidos 
no projeto lutaram arduamente para ganhar um concurso lançado para 
a zona em questão. E foi com a ideia de associar a antiga instalação a 
um novo conceito de espaço público, um espaço verde, um espaço 
de passagem, um espaço de permanência e um espaço de lazer que 

 

Imagem 17 
Jennifer Williams, 

The High Line Effect

Esta obra de Williams explora 
o contraste do verde com o 

cinza. Aqui, vê-se que o High 
Line não é apenas um objeto 

ou uma experiência, mas uma 
construção nova, ímpeta, que 

valoriza o tráfego de pedestres 
face à multifacetada mudança 

urbana. 
Este trabalho baseia-se 

na montagem e colagem 
de diferentes fotografias e 

apresenta uma visão totalmente 
diferente e interessante do 

projeto.
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venceram o concurso e permitiram que esta zona, até então desagradável, 
se convertesse num dos mais inovadores e convidativos parques de Nova 
Iorque. (imagens 21 e 22)

Quem caminha sobre o High Line afirma que não há experiência igual. 
Elevado cerca de 25 metros, este novo arruamento liberta-se da cidade que 
nunca dorme e proporciona experiências únicas. É um lugar que convida o 
transeunte a parar, a ver, a sentir e a habitar. Aqui, não existem semáforos e 
atravessar a cidade nunca foi tão fácil e tão agradável. 
O projeto inclui zonas de passagem, zonas de descanso com bancos de 
madeira que se soltam da estereotomia do chão e espaços pensados, 
pontualmente, para o mais variado tipo de atividades e para diferentes 
idades. Atividades de grupo, visitas-guiadas, art performances, música ao 
vivo e peddypapers, são alguns desses exemplos.
A própria vegetação foi cuidadosamente pensada. Os arquitetos inspiraram-
se na paisagem espontânea que, naturalmente, foi crescendo ao longo dos 
25 anos em que a linha ferroviária esteve parada. (imagem 18) 

O parque é composto por plantas perenes, gramíneas, arbustos e árvores 
escolhidas, conforme a sua textura, cor, robustez e, ainda, dá-se especial 
atenção à diversidade da floração que vai mudando e, atualizando-se, 
conforme a estação do ano. (imagens 23-26) 

Imagem 18
Vegetação antes da construção 
do High Line

Esta vegetação foi crescendo 
ao longo do tempo em que 
a linha ferroviária esteve 
fechada. 
Serviu, mais tarde, de 
inspiração aos arquitetos do 
projeto do High Line.  
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Imagens 19 e 20 
The High Line, antes

Em cima: autor desconhecido;
Em baixo: Fotografia de Jim 

Shaughnessy
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Imagens 21 e 22
The High Line, depois.

Os bancos, numa combinação 
de materiais entre betão 
e madeira, soltam-se da 
estereotomia do chão para 
oferecer, às pessoas, zonas 
de paragem. À noite são 
iluminados através de LEDs 
fazendo com que, passear 
à noite pelo High Line, seja 
seguro. 



miracle above
Manhattan

“

“

http://peanutbutterthoughts.com/regulars/artist-of-the-day/darran-rees-the-highline-nyc/

Imagem 23: The High Line NYC por Darran Rees
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Manhattan

http://peanutbutterthoughts.com/regulars/artist-of-the-day/darran-rees-the-highline-nyc/

Nesta fotografia de Darran 
Rees, visualizamos o 

impacto e a importância 
que a vegetação adquire ao 
longo do caminho. Mesmo 

em dias de Outono mais 
cinzentos, a vegetação 

continua a contrastar com 
com o pavimento em betão, 

dando, uma nova vida, ao 
local. 

OUTONO
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Imagem 24
The High Line no Inverno, 

coberto de neve. 

Dezembro de 2014
Fotografia de Marcin Wichary
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Imagem 25 
The High Line, no ínicio da 
primavera

Março de 2014
Fotografia de Melissa Mansur

Imagem 26
The High Line, no verão

Julho de 2014
Fotografia de Phil Vachon
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Os exemplos que acabámos de apresentar, situados em locais 
completamente diferentes, Portugal e E.U.A., procuram mostrar de forma 
muito concreta e específica o modo como o desenho urbano poderá ter 
consequências em ambos os casos, muito positivas na qualidade de vida 
da população que servem. 
Os locais claramente sociófugos, utilizando a linguagem de E. Hall, passaram 
a espaços sociopétos, promotores do relacionamento interpessoal. 
A disposição das peças, o desenho dos jardins, a criação de espaços de 
contactos socias permitiram a mudança da própria perceção das pessoas 
em relação a estes locais. 

Ao longo deste capítulo, fomos tomando consciência de que, na conceção 
do espaço público, é importante refletir sobre o modo como podemos 
contribuir para que ele seja, na realidade, promotor de vivências e de 
trocas e relacionamentos sociais positivos, pró-ativos e de qualidade para 
as pessoas que aí vivem. 

1. 4 |   SÍNTESE FINAL
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CAPÍTULO 2

2.1 /  introdução

2.2 /  para quem é que 
construimos?

2.3 /  os novos modos de vida e a 
flexibilidade na habitação

2.4 /  a casa do futuro

2.5 /  flexibilidade: um conceito 
antigo ou atual?

2.6 /  casos experimentais de 
flexibilidade

2.7 /  síntese final

UMA 
ARQUITETURA 
PARA 
UMA 
SOCIEDADE 
EM MUDANÇA 

//       “As espécies, sejam 
animais ou vegetais (...) 

devem adaptar-se ao 
seu meio, com o objetivo 
de sobreviver. O mesmo 

ocorre com a arquitetura. 
A arquitetura deve ser 

portanto adaptável, 
fléxivel, ter uma certa 

capacidade intrínseca 
para ser modificada ou 

transformada, para poder 
ser salva da destruição (...)”

Xavier González 1  

1   Cit, por PAIVA, Alexandra Luísa Severino de Almeida, Habitação 
Fléxivel: análise de conceitos e soluções, p. 51    //
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Aos aprendizes de arquitetura, colocam-se diversas 

e múltiplas questões, problematizam-se situações e 

florescem, no seu íntimo, muitas dúvidas acerca do 

significado deste domínio do conhecimento.

Uma das afirmações mais básicas e, porventura, de 

mais difícil resposta, relaciona-se com o significado 

de arquitetura.

É uma arte? É uma ciência? É um domínio? É uma 

técnica?

02
CAPÍTULO 2   

uma arquitetura 
para uma 

sociedade em 
mudança

2.1 / introdução 

Gorjão Jorge (2007), entre outros autores, aponta um caminho 
para esta dúvida fundamental. O autor salienta que a arquitetura é, 
simultaneamente, uma arte e uma técnica, na medida em que associa 
“artisticidade” e “plasticidade”. 
O arquiteto concebe o suporte físico do ambiente, representa-o e ao 
fazê-lo, está a determinar esse espaço; ou dito de outra forma “(…) se a 
arquitetura é representada, ela também representa”. (GORJÃO, 2007, p.36). 
Por isso, poder-se-á dizer que a arquitetura define a própria relação que 
o homem tem com o espaço representado. 

Por outro lado, e isso é importante como diferenciador de outra arte, existe 
uma ligação profunda entre a representação e a sua construtibilidade, 
não podendo dissociar-se essa atividade do seu contexto físico e 
do seu pragmatismo. “Como arte, a arquitetura responde a certas 
necessidades do Homem (…) e como técnica, ela vai assegurar que 
(…) serão mantidos os padrões de «habitabilidade» (GORJÃO, 2007, p. 38).

O homem tem capacidade de ação sobre o meio onde se insere e 
procura dar respostas às suas próprias necessidades. 
Reconhece-se, neste princípio, a ideia de que existe uma certa 
universalidade na assunção de que as necessidades existem e são 
comuns aos homens. Todavia, não podemos, de forma alguma, ignorar 
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que pessoas diferentes têm necessidades diferentes também. 

O arquiteto, por sua vez, quando elabora um projeto deverá ter em conta 

esta premissa de que o homem age em função das suas necessidades.

Mas a dúvida continua. Que necessidades são essas? Para quem 

construímos? Porque construímos? Com que finalidade? 

Marc Augé (2006), ao refletir sobre a razão pela qual vivemos, apresenta 

um ponto de vista acerca desta temática muito interessante. 

O antropólogo francês afirma que, independentemente da sua condição 

social, o homem vive na procura de felicidade. E embora seja, na sua 

opinião, difícil definir o conceito com rigor e clareza, existe aquilo a 

que ele designa de aptidão para a felicidade ou uma espécie de “um 

privilégio ou de uma esperança”, comum a todo o ser humano. (AUGÉ, 

M., 2006 p. 8)

Contudo, se a atual sociedade de consumo funciona para saciar 

as necessidades do indivíduo, este não é totalmente livre para 

escolher os bens desse consumo. Existe, em função da publicidade, 

de representações normativas de uma determinada época, um 

condicionamento das escolhas e do que poderá fazer e tornar o 

indivíduo verdadeiramente feliz. 

O autor acrescenta que essas representações se podem inscrever 

materialmente no espaço, por exemplo, e dão sentido à vida. 

É nesta interface entre o que é comum a todos e o que é individual em 

cada um de nós, que a arquitetura pode e deve ganhar significado. 

Todos os grupos humanos têm cosmologias, representações 
do universo, do mundo e da sociedade que fornecem aos seus 
membros pontos de referência que lhes permitem conhecer o 
seu lugar, saber o que lhes é possível e impossível, autorizado 
e interdito. 

(AUGÉ, 2006, p.  11
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O homem procura dar sentido e significado ao contexto que o rodeia. 
Constrói essa semântica com base nas suas vivências e memórias 
pessoais. A casa ocupa, assim, um papel importante enquanto local de 
refúgio, de proteção e de segurança do indivíduo. Contrariamente aos 
animais, para quem o território é apenas limitado por um comportamento 
estereotipado e instintivo, o homem assinala o seu espaço de forma 
personalizada, conferindo-lhe significação e simbolismo individuais.

A casa pode ser perspetivada como um prolongamento do “eu” e 
socialmente pode representar a imagem interna de cada indivíduo. 
É uma espécie de carapaça que é, ao mesmo tempo, um espaço de 
partilha e um espaço de isolamento, de solidão, de afastamento. 
Assim, estabelecer uma relação entre as construções e o homem 
que as constrói, entre o indivíduo sujeito e o indivíduo objeto é uma 
questão que pode revestir-se de um desafio pessoal e profissional muito 
interessante. 
Pensar se é o homem que define o espaço onde vive ou se é o espaço 
que influencia a qualidade de vida do homem, tem sido fonte de inúmeras 
discussões em diversos domínios que se estendem desde a arquitetura, 
passando pela sociologia, pela literatura e pela antropologia. 

Se o espaço da casa é tão importante na vida do indivíduo, a conceção 
de um projeto de arquitetura reveste-se de uma importância e de uma 
responsabilidade muito superior à que habitualmente lhe atribuímos. 
Então, poder-se-á questionar se um projeto de arquitetura é capaz de ir 
ao encontro da necessidade do individuo para o qual foi concebido ou, 
se porventura, ele não consegue dissociar-se da visão interna pessoal 
e individual que cada um de nós tem do significado de casa.
Será, a arquitetura capaz de satisfazer as necessidades internas, 
íntimas e únicas de cada pessoa? Será capaz de promover a felicidade 
do indivíduo? 

Na construção de um espaço, o arquiteto não pode deixar de ter em 
consideração estes aspetos e deve trabalhar em função do que poderá 

2. 2 |   PARA QUEM É QUE CONSTRUÍMOS? 

NUM MUNDO 
IDEAL, A 

FELICIDADE DE 
TODOS SERIA A 

CONDIÇÃO DE 
FELICIDADE DE 

CADA UM.

“

“

(AUGÉ, 2006, p. 24)
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tornar verdadeiramente feliz o indivíduo. 
Em último caso, e segundo as palavras de Marc Augé, a “definição 
mínima da felicidade é a ausência de infelicidade, a trégua, a pausa” 
(AUGÉ, M., 2006, p.7) e, tem-se dela consciência, na relação que se 
estabelece com o tempo e com os outros.

Atualmente, num mundo em constante mutação, numa revolução 
vertiginosa, num vai e vem de alterações sociais, económicas, políticas, 
familiares e pessoais, como poderemos caracterizar a sociedade? Para 
quem, de facto, estamos a projetar? 
Seria interessante poder estabelecer-se uma qualquer ponte ou ligação 
entre o individual e o coletivo. Projetar para o indivíduo, mas sem 
esquecer o seu contexto de vida, a sua origem social ou cultural, o seu 
enquadramento sociológico e grupal. 
Trata-se de uma visão mais sistémica ou ecológica da intervenção do 
arquiteto que tem em conta o indivíduo no seu habitat. 
Neste sentido, coloca-se a seguinte questão: será possível construir-se 
habitações que vão ao encontro de uma necessidade momentânea e 
circunstancial, e que poderão ser reutilizadas, noutras circunstâncias, 
ou por outras pessoas, posteriormente? 

Imagem 27
Bruno Munari, Búsqueda de 
comodidad en una butaca 
incómoda,1950
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O projeto que for elaborado para um indivíduo pode ganhar significado 
ou pertinência se o seu ocupante se alterar? Ou será que poderá 
ser relevante conceber a possibilidade de introduzir alterações ou 
mudanças que satisfaçam diferentes indivíduos?

Todas estas questões nos parecem essenciais no planeamento de um 
projeto de arquitetura. 
Principalmente no que diz respeito às dinâmicas das famílias, as 
mudanças sociais que se verificam de forma constante e rápida poderão 
ser um indicador a ter em conta na construção de uma habitação. 

Diferentes autores e variados pontos de vista abordam de forma 
interessante e reflexiva estes problemas. Sociólogos como Sandra 
Marques Pereira, Karin Wall e arquitetos como Ricardo Carvalho, 
José Adrião e Álvaro Siza Vieira lançam pistas essenciais para que 
se possa pensar na relação que existe entre a casa, o indivíduo e a 
rápida necessidade de resposta às mudanças sociais, desafiando-nos 
a pensar e a repensar os modelos arquitetónicos. 
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A socióloga Karin Wall (2005) tem desenvolvido diversas pesquisas, no 
âmbito da sociologia da família e das políticas sociais. 
A autora refere que, ao nível da população portuguesa, a família mudou 
muito, nas últimas décadas. Principalmente, nos anos 60 e 70 e, em 
particular, no período pós 25 de Abril sentiram-se profundas alterações 
na estrutura e na dinâmica das famílias. 
Num trabalho de investigação que desenvolveu para conhecer a 
diversidade, a complexidade e as especificidades das relações 
familiares na sociedade portuguesa contemporânea, K. Wall concluiu 
que existe uma estreita articulação entre a atual estrutura social e a vida 
familiar que importa também conhecer.
As transformações socioeconómicas, nomeadamente o papel do setor 
terciário e a entrada massiva das mulheres no mercado de trabalho, a par 
do despovoamento do interior do país e da concentração da população 
no litoral e nas grandes cidades, tiveram um impacto significativo na 
estrutura e na qualidade de vida das famílias. 
Tendencialmente, parecia existir uma maior vontade por parte dos 
jovens casais de formar família e de se afastar das famílias de origem, 
criando o seu próprio espaço. A casa passa, então, a ser vista como um 
local onde as interações sociais, conjugais e parentais se alteraram. O 
formalismo e as hierarquizações das relações de poder deram lugar ao 
companheirismo e à promoção de qualidade de vida dos filhos. Houve 
também um momento de privatização, como a autora lhe chama, que 
fez com que a família se fechasse sobre si própria. 
 

Sandra Marques Pereira (2012), também socióloga, acrescenta que, 
com a chegada do século XXI, a ideia de privatização, inicialmente 
identificada para a primeira metade do século XX, passou a adotar 
protagonistas diferentes. Começou a pensar-se mais no casal e no 
indivíduo e não na família enquanto grupo alargado. A casa, por sua 
vez, passou a corresponder ao reflexo de uma determinada ideologia 
de vida privada da família ou do indivíduo, sendo estas personagens 
“os alvos centrais da formatação da casa, os reis e senhores do espaço 

2. 3 |   OS NOVOS MODOS DE VIDA
E A FLEXIBILIDADE NA HABITAÇÃO
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doméstico”. (PEREIRA, S., 2012, p. 15)

Sobre esse mesmo assunto, discute-se, numa edição do Jornal 

Arquitetos (2006), a pertinência que o espaço doméstico tem vindo 
a adquirir na sociedade contemporânea. Questiona-se os paradigmas 
funcionais, culturais e disciplinares que estão por detrás da esmagadora 
maioria da habitação construída. Confronta-se o tema da habitação 
com a sociedade de hoje, em particular no caso português que é, na 
opinião dos autores do artigo, “pobre de significado e frágil em termos 
de capacidade de resposta.” (JORNAL ARQUITETOS, 2006, p. 2)

Numa conversa entre os diretores do jornal e simultaneamente 
arquitetos, José Adrião e Ricardo Carvalho e Álvaro Siza Vieira comenta-
se a possibilidade da habitação não se conseguir adaptar às atuais 
transformações da sociedade.

Siza Vieira reconheceu, nessa entrevista, que vivemos num mundo 
repleto de grandes transformações e mostrou-se preocupado com esse 
cenário que, possivelmente, na altura (ano de 2006), não seria tão grave 
quanto o é hoje, nove anos depois5. 

Estes factos reforçam a ideia de que se torna fundamental que o 
projetista olhe para a realidade, que a apreenda, que a conheça, que 
a estude, que a aproprie, senão correr-se-á o risco dessa realidade só 
existir na sua cabeça ou não corresponder, em absoluto, ao que existe. 
O arquiteto dá o exemplo da evolução das casas do Bairro da Malagueira, 
em Évora. (imagens 28, 29, 30 e 31)

Imagem 28, 29 e 30
Bairro da Malagueira, Évora, 

1977, Arq. Álvaro Siza

5 Siza Vieira comenta a 
possibilidade dos agregados 

familiares poderem vir a 
reduzir-se ao ponto da célula 

familiar ser uma pessoa só. 
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Procurando que a habitação seja o reflexo da pessoa que o habita, 
Siza Vieira acrescenta que a participação e o diálogo são dois métodos 
essenciais no desenrolar e no desenvolvimento de uma habitação 
doméstica. É importante construir-se de acordo com as necessidades 
internas do indivíduo que habita a casa, sem nunca esquecer as 
mutações sociais e familiares que estão a ocorrer na sociedade. Este, 
nem sempre é um trabalho fácil. O arquiteto refere que, muitas vezes, 
surgem desentendimentos entre o arquiteto e o cliente6, mas “(….) 
não há diálogo autêntico que não passe por conflito. O contrário é 
escamotear os desejos e o empenho das pessoas.” (JORNAL ARQUITETOS, 

2006, p. 60)

O arquiteto termina esta ideia afirmando que, num projeto de arquitetura, 
a participação das pessoas é sempre um trabalho bastante criativo.
 
Um outro exemplo curioso é a descrição que, Georges Perec (in PAIVA, 

2002), nos apresenta dum imóvel de habitação, em Paris. 

A Malagueira começou com um grupo que fazia parte do programa 
do S.A.A.L., uma associação de moradores, que se transformou 
em cooperativa. Tratava-se de pessoas com impossibilidade 
absoluta de construir uma casa. Mais tarde, com a evolução dos 
agregados familiares, muitas das casas que tinham a tipologia 
T1 foram, tal como estava previsto, transformados em T3.

Jornal Arquitetos,  2006, p. 6

Imagem 31
Esquissos para o Bairro da 
Malagueira, Arq. Álvaro Siza

Existe também o caso de se entregar uma obra a um arquiteto 
pelo seu nome. Por vezes, considera-se que esse arquiteto é tão 
competente que se torna intocável. Há pessoas que me pedem 
desculpa por darem a sua opinião. Eu digo que preciso dessa 
opinião porque senão faço a casa para mim!

6 O cliente pode ser um 
indivíduo, associação de 
moradores, cooperativa, 
empresa privada, entre outros.
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No texto de Perec que acima transcrevemos, é possível analisar um 
conjunto de vivências, de sentimentos e de emoções que diferentes 
pessoas têm, aparentemente, perante o mesmo espaço físico, um 
imóvel habitacional, em Paris, em meados dos anos 70. Uma espécie 
de retrato da vida dentro do edifício, por alguém que o está a observar 
da rua. Assim, temos a perspetiva do decorador, da dona de casa e da 
empregada sobre o espaço da cozinha, que não parecem coincidir ou 
ajustar-se.

O decorador inovou e apresentou uma projeção moderna e sofisticada 

Nesta habitação (...) a senhora Moreau decidiu instalar a sua 
cozinha. O decorador Henry Fleury concebeu-lhe uma instalação 
de vanguarda e começou a proclamar que seria o protótipo das 
cozinhas do século XXI: um laboratório culinário com avanço de 
uma geração sobre a sua época, dotado dos aperfeiçoamentos 
técnicos mais sofisticados, equipado com fornos micro-ondas, 
placas para aquecer invisíveis, robots electrodomésticos 
teledirígidos, capazes de executar programas complexos de 
preparação e de cozinhados (...)
A cozinheira da senhora Moreau, uma burguesa robusta, natural 
de Paray-le-Monial, que respondia pelo nome de Gertrudes, não 
se deixou enganar por aqueles grosseiros artifícios e advertiu 
em seguida a sua senhora que não guisaria nada numa cozinha 
semelhante, na qual nada estava no seu sítio e nada funcionava 
como ela sabia. Reclamou uma verdadeira cozinha, com bicos 
a gás, uma fritadeira de ferro, um tacho de madeira e sobretudo 
uma despensa para por as garrafas vazias, as canastras de 
queijo, as caixas de fruta, os sacos de batatas, os alguidares 
para lavar a verdura e o cesto de arame para escorrer a salada.      

Descrição de Georges Perec 

dum imóvel de habitação, em Paris in PAIVA,  2002, p. 247
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da cozinha, que, provavelmente, até terá agradado à Sra. Moreau, 
dona do imóvel. No entanto, a verdadeira utilizadora do espaço, a 
empregada, não só não gostou da ideia, como, se recusou a utilizá-la, 
naqueles termos. 

Ainda no que diz respeito ao tema das famílias, Alexandra Almeida e 
Paiva (2002), na sua tese final de Mestrado sobre habitação flexível, 
refere que as alterações mais marcantes e que, sem dúvida, influenciam 
o desenho da habitação, prendem-se com a diminuição do número de 
filhos e, consequentemente, com a alteração da família tradicional. 
No entanto, e apesar de se usar a ideia da família tradicional como o 
modelo principal, existe, porém, um número crescente de outros tipos 
de família com os quais devemos estar familiarizados. Casais com filhos 
de vários casamentos, pessoas divorciadas, solteiras ou sós, casais 
sem filhos, adultos que coabitam com e sem filhos e, ainda, pessoas 
idosas em casal ou sozinhas, são alguns dos exemplos. 

Este tipo de reflexão permite-nos questionar da potencial relação entre 
situações deste género e o fénomeno da flexibilidade na habitação. 
Será que não corremos o risco de, ao projetar, estarmos a potencializar 
problemas de desajustamento ou de oposição de perspetivas? Nada 
nos garante que, da mesma maneira que pensamos que, hoje em dia, o 
micro-ondas é um utensílio essencial, aconteça que nem toda a gente 
concorda ou siga esse padrão.
Os operadores da flexibilidade7 dão várias possibilidades ao espaço 
interior de uma habitação. Por exemplo, um teto falso pode ser um 
aliado na construção de um módulo habitacional, pois deixa esconder 
o uso de redes de instalações, libertando parte do espaço no interior. 
Combinados de forma estratégica, estes operadores conduzem-nos a 
propostas mais diversificadas de adaptabilidade e flexibilidade. 

Assumimos, portanto, que a flexibilidade na habitação, por abrir um 
maior leque de possibilidades, possa garantir, esperemos, a resposta 
eficaz às mutações sociais, demográficas, familiares e às mudanças 

7  Operadores de flexibilidade:
unidades base que, de acordo 
com diferentes combinações, 
permitem implementar 
estratégias de flexibilidade.
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que seguem de forma constante e rápida.

Acreditamos, também, que o papel do arquiteto passará por um trabalho 
conjunto, um compromisso, um entendimento estratégico, certamente 
difícil, muitas das vezes. Existirão, provavelmente, desentendimentos 
entre a vontade do arquiteto que idealiza o projeto e o cliente que, 
frequentemente, já tem ideias pré-concebidas daquilo que quer para o 
seu espaço. Tal como Siza Vieira, defendemos que a participação das 
pessoas é, sem dúvida, fundamental no desenvolvimento de um projeto 
principalmente, quando falamos em habitação, considerando a ideia de 
que a felicidade é um bem a alcançar pelo homem (AUGÉ, 2006) e que a 
casa é um prolongamento do Eu e deve estabelecer a ponte entre o que 
é individual e coletivo.
Assim, ao arquiteto resta-lhe o desafio de que, quando projeta uma casa, 
“a casa” deve ser capaz de ir ao encontro do sujeito e de condicionar o 
seu modo de a habitar.
Por outro lado, se ao fazer isto, construirmos uma organização de casa 
onde indivíduos possam verdadeiramente sentir o espaço como “seu”, 
então concluiremos que fomos capazes de obter uma resposta positiva 
a todas estas questões e passamos a considerar que o trabalho final foi 
bem sucedido. E, desta forma, “a arquitetura será, assim, uma forma de 
ilusionismo”. (GORJÃO, 2007, p. 110) 

Vivemos num período de incertezas. Esta nova forma de estar em 
casa juntamente com outras tantas que aparecerão, exige uma revisão 
urgente no modo como nós, arquitetos, concebemos as habitações. 
Mas, se existe uma verdade no meio de tantas dúvidas, certamente será 
a de que, “com realismo e sem presunções sociológicas (…) a «casa 
do futuro» erguer-se-á muito mais sobre as mudanças sociais, atuais e 
futuras.” (PEREIRA, 2012, p. 12)
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Sandra Marques Pereira (2012) estudou e documentou a forma como 
as mudanças sociais foram interferindo na conceção e idealização das 
casas, tendo em conta as projeções que a sociedade mantém, hoje, 
sobre os novos modos de habitar. 
A autora baseou-se num texto de um blog integrado no projeto de uma 
universidade portuguesa, cujo objetivo seria divulgar ideias sobre a 
flexibilidade na habitação e deu destaque ao tema, partilhando alguns 
aspetos curiosos. 

Quando pensamos na “casa do futuro”, idealizamos um conjunto de 
soluções utópicas que estão, muitas vezes, associadas a projeções 
pessoais e que, inevitavelmente, implicam a redução do esforço físico 
no realizar das tarefas domésticas. Poder ler um livro e mudar de janela 
conforme a posição do sol, clicar num botão e alterar a materialidade 
do chão ou utilizar ferramentas para montar mais um compartimento, 
são alguns desses exemplos. Nesse mesmo blog, somos convidados a 
imaginar situações que refletem aquilo que poderá vir a ser uma “casa 
do futuro”. 
Essas ideias poderão parecer demasiado excêntricas, mas não 
transmitem, nada mais, nada menos, a não ser soluções que fazem 
parte do imaginário comum da sociedade, os sonhos e as aspirações 
que, interiormente, cada um de nós vai construindo. 
Neste sentido, pressupõe-se que o espaço deverá poder responder a 
um conjunto de motivações e, em primeiro lugar, às necessidades do 
homem. 
Ao pensar na projeção da casa tendo em conta o sujeito e as relações 
que este estabelece com os outros no “seu” espaço, estamos, 
simultaneamente, a responder às suas necessidades, expetativas 
e características e a condicionar a qualidade dos seus outros 
relacionamentos sociais e interpessoais que ultrapassam a “fachada” 
desse espaço. 

No capítulo anterior, vimos que Edward T. Hall (1986) aborda o modo 
como o Homem se relaciona com o espaço em três diferentes tipos de 

2. 4 |   A CASA DO FUTURO
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organização: rígida (ou fixa), semi-rígida (ou semi-fixa) ou informal. 
O espaço de organização fixa constitui um dos quadros mais 
importantes para a atividade humana. Por exemplo, o interior de uma 
casa ocidental comporta uma organização fixa do espaço. Existem 
divisões particulares que correspondem a funções específicas, desde a 
preparação e confeção dos alimentos até às atividades mais relaxantes 
do sono e repouso. 

Um outro autor, Philippe Ariès (in HALL, 1986, p. 122), enuncia que as 
divisões não tinham funções específicas e fixas até ao século XVII. Tendo 
em conta as dimensões das casas, os membros da família não podiam 
isolar-se como fazem hoje, pois não existiam compartimentos privados. 
Pessoas estranhas ocupavam o espaço de forma completamente livre. 
Entravam e saíam quando queriam e armavam e desarmavam as camas 
à sua maneira. 
No século XVIII, a estrutura da casa mudou. Passou a distinguir-se o 
quarto da sala. O corredor ou hall dispunha as divisões que, por sua 
vez, separava funções distintas, tal como uma rua se separa de uma 
casa. A partir daí, os ocupantes passaram a deslocar-se dentro da casa 
sem ter que atravessar todos os compartimentos. 
Por outro lado, a organização semi-rígida está diretamente relacionada 
com o modo como o homem se comporta no espaço, tendo em conta a 
sua cultura. 
A estruturação do espaço resulta das relações humanas, das atividades, 
da afetividade e da cultura. Daí ser extremamente relevante questionar, 
na arquitetura, o modo como o homem se relaciona com o seu ambiente 
e consigo próprio na construção arquitetónica e que tipo de variáveis 
intervêm e interferem no processo. 

Poder-se-á dizer que um espaço fixo não tem que ser necessariamente 
bom ou mau, mas no que diz respeito à sua versatilidade, o conceito 
de um lugar mais adaptável responderá muito melhor a todas as 
necessidades e interesses. 
É neste sentido que surge o conceito de flexibilidade na habitação. 
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Por flexibilidade entende-se um espaço que se possa adaptar e 
readaptar ao sujeito que o habita. Será este um tema atual? Será que só 
agora é que o Homem sentiu necessidade de se ver refletido e adaptado 
no seu próprio espaço? Vejamos. 

Imagens 32 e 33 
My Space, um conceito 
desenhado por Liya Mairson. 

Este brinquedo em cartão, 
desenhado para crianças, 
permite que se formem vários 
espaços através do uso de 
diferentes portas e aberturas.
Nas imagens que se seguem, 
podemos visualizar os vários 
tipos de uso que o brinquedo 
pode adotar, de acordo com a 
visão de cada criança. 



P.56

São vários os estudos e as investigações realizadas acerca do conceito 
de flexibilidade na habitação: o que é, quais os vários tipos de operadores 
e que exemplos é que podem ser encontrados na arquitetura. 
Porém, existe uma pergunta para a qual a maior das investigações não 
dá uma resposta clara relacionada com o momento de emergência 
do tema na arquitetura. Daí, nos questionarmos, sobre o facto da 
flexibilidade só agora ter surgido? É, ou não é, a flexibilidade um tema 
que surge, só agora, na arquitetura?  
Se fizermos um pequeno exercício de brainstorming rapidamente 
chegamos à conclusão de que termos como inovação, modernidade 
e atualidade fazem parte das respostas dos participantes no exercício. 
Não obstante, Paiva (2002) afirma que o conceito é antigo se nos 
reportarmos aos primórdios da habitação. Acrescenta, no entanto, que 
se trata, simultaneamente, de uma temática atual. 

Esta socióloga relembra-nos que, durante séculos, o homem construiu o 
seu próprio espaço, de acordo com os recursos que tinha disponíveis, 
personalizando-o e adaptando-o à sua maneira. Inconscientemente, ao 
fazê-lo, estava a construir um espaço à sua medida: logo, um espaço 
flexível.
Embora sem aprofundar os desenvolvimentos histórico-temporais da 
habitação flexível, a autora mostra a evolução do conceito ao longo dos 
tempos. Refere ainda que há momentos em que a ideia da flexibilidade 
parece afastar-se, ciclicamente, do discurso arquitetónico. Atualmente, 
vivemos uma fase coincidente com o retorno da temática à arquitetura. 
Esta mudança parece estar associada às alterações sociais e familiares 
vividas e à implementação de novos modos de vida. 

Paiva diz-nos que, o aparecimento da Revolução Industrial e a migração 
da população em grande escala, coincide com uma diminuição da 
abordagem ao tema da flexibilidade. A habitação começou a ser 
perspetivada com conceitos rígidos e a construção passou a estar 
associada ao crescimento em massa, deixando de parte qualquer 
conceito de flexibilidade, até então estudado. 

2. 5 |   FLEXIBILIDADE: 

UM CONCEITO ANTIGO OU ATUAL?
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8  Arquitetura Moderna: 
designação para o 
conjunto de movimentos e 
escolas arquitetónicas que 
caracterizaram grande parte 
da arquitetura do século 
XX (especialmente entre as 
décadas de 10 e 50), inserida 
no contexto cultural e artístico 
do Modernismo. 
Um dos princípios básicos foi 
a renovação e a rejeição de 
toda a arquitetura anterior ao 
movimento, principalmente a 
arquitetura do século XIX.

Por forma a equilibrar a discrepância que começou a existir entre o 
homem e o seu habitat, a flexibilidade foi introduzida no debate da 
produção da habitação, nomeadamente com o Movimento Moderno8. 
As mutações sociais e familiares começaram a acelerar e a serem, cada 
vez mais, percecionadas, o que faz retomar a ideia de adaptação à 
habitação, algures entre a década de 60 e 70, do século XX.
Nos anos 80, o tema voltou novamente. Contudo, não se verificaram 
grandes desenvolvimentos práticos e o conceito ficou muito aquém do 
que poderia ter acontecido, estando a flexibilidade localizada, apenas, 
na participação das pessoas nos acabamentos das casas. 

Assim, podemos concluir que a ideia de versatilidade não vem de agora, 
nem surgiu do nada. O homem, desde sempre, construiu o espaço 
para si próprio, tendo em conta as suas necessidades mais pessoais e 
internas. Com o passar do tempo, no entanto, isso deixou de acontecer 
de forma tão intencional. Atualmente, as cidades parecem crescer muito 
de acordo com a especulação imobiliária e, segundo os interesses e 
os desejos dos promotores, esquecendo-se, muitas vezes, dos seus 
verdadeiros utilizadores. E, no diz respeito ao campo específico da 
flexibilidade, a transposição do mundo das ideias para a prática não 
tem sido muito fácil. Hoje em dia, parece haver uma certa estagnação: 
os conceitos são pouco abrangentes e muitas ideias ficam no papel. 

2. 5. 1  |    Experiências ou experimentações? 

Ao referir-se à renovação da arquitetura, ao nível da habitação, em 
França, na década de 70 e 80, do século XX, Jean-Michel Léger (2001) 
oferece-nos um ponto de vista, muito interessante, acerca da conceção 
dos modos de habitar. 
O autor salienta a importância da experimentação realizada, nessa 
altura, onde se teve a oportunidade de conjugar os conhecimentos do 
arquiteto com os saberes do sociólogo. 
Como paradigma desta situação, o autor debruça-se sobre as relações 
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que existiram entre Le Corbusier e os construtivistas, à frente explicada.
A Unidade de Habitação de Marselha (Le Corbusier, 1945-1952) permitiu 
uma ampla experimentação técnica e social. 

Na arquitetura, o Movimento Moderno amadureceu, por volta de 
1920, como resposta tardia às questões formuladas no século XIX, 
relativamente à relação do homem com a máquina, com a cidade 
e, ainda, com o novo modo de vida da sociedade. Foram quatro as 
principais vertentes deste movimento arquitetónico. 
A primeira delas, chamemos de purismo, foi a denominação atribuída 
por Le Corbusier, criador do movimento juntamente com Amedée 
Ozanfant. Apoiado em slogans futuristas, Le Corbusier construiu uma 
fundamentação clara e objetiva para os edifícios, projetando pilotis, 
terraços, janelas e promenades. A casa passaria, então, a ser vista 
como uma autêntica “máquina de viver”.9 

A segunda vertente, o Neoplasticismo de Mondrian e Theo van Doesburg 
foi a mais abstrata das quatro e a menos arquitetónica, mas, porventura, 
a responsável pela carta de princípios, os “dezassete pontos da 
arquitetura neoplástica”, publicado na revista De Stji, em 1925. 
Estes dois movimentos, o purismo e o neoplasticismo, constituíram 
o viés pictórico do movimento moderno. Eram ideias formuladas por 
pintores de formação que, por isso mesmo, apostaram no aspeto visual 
da arquitetura. Por outro lado, as restantes duas vertentes, formuladas 
por arquitetos, comprometiam-se muito mais com o lado construtivista, 
nomeadamente com os materiais e com as estruturas. 
Relativamente às terceira e quarta vertentes, conhecidas como 
movimentos construtivistas, importa salientar a Bauhaus, não em termos 
de escola, mas do ponto de vista das experimentações de arquitetos 
como Mies, Gropius, Breuer, Hannes Meyer e Mart Stam. 
O Construtivismo Soviético, por sua vez, foi também de grande 
importância, mas não operou de acordo com as ideias de Le Corbusier. 
Pelo contrário, utilizou indicações concretas para se fazer a arquitetura 
do seu tempo: expor as máquinas, os elevadores, as antenas de rádio, 

9  Para Le Corbusier uma 
casa deveria ser bonita e 
confortável, mas também 

lógica, funcional e eficiente, 
uma ‘máquina de viver”, 
como o próprio arquiteto 

afirmava, apta para satisfazer 
as necessidades dos seus 

ocupantes.
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os elementos estruturais e, ainda, explorar, ao máximo, os diferentes 
usos dos novos materiais e técnicas, até distender as estruturas ao seu 
limite. A ousadia, era a sua imagem de marca. 

Léger afirma que, o eco da construção face aos novos modos de 
vida propostos pelos construtivistas russos, em 1920, fizeram emergir 
nas ruas slogans como “changer la vie, changer la ville” ou, ainda, 
“arquitetura e revolução” que invadiram França, até meados de 1968. 
Depois de 1920, iniciava-se uma ação cultural de grande impacto que 
tentava explicar à população o objetivo da revolução. 
Com isto, arquitetos revolucionários, arriscaram ideias novas na 
arquitetura da habitação, em contraponto às ideias dos construtivistas. 

Tomemos como exemplos, as trocas entre os duplex invertidos que Le 
Corbusier “emprestou” a Sobolev e a Ivanov e os pilares e o telhado-
terraço retomados de Le Corbusier por Ginzburg. 
Léger recorre a estes exemplos para afirmar que os “tristes construtivistas” 
não só inspiraram arquitetos como Le Corbusier, como, posteriormente, 
este veio a inspirar, outros tantos, de gerações seguintes. 

Com o projeto da Unidade de Marselha (1945-1952), Le Corbusier foi, 
efetivamente, o primeiro arquiteto a comprometer o tema da habitação 
com uma nova e dupla experimentação técnica e social. (imagem 34)

A Unité d’habitation foi considerado, por muitos, o edifício mais 
significativo do pós-guerra. Consistia na síntese de todo o mecanismo 
de agregação das células habitacionais, desde a casa Dom-Ino, mas 
aplicado a uma nova e arrojada solução habitacional. Com um piso 
de serviços comuns e uma cobertura com piscina e zonas de jogos, a 
solução baseia-se numa galeria central que faz a separação das células 
duplex que dão para as duas fachadas do edifício. As células, devido à 
sua dimensão mínima, apresentavam soluções flexíveis, no seu interior, 
como, por exemplo, painéis de correr entre os dois quartos e painéis 
entre o quarto e a banda de transição, na fachada, que ampliava um 

Imagem 34
Unidade de Habitação de 
Marselha, Arq. Le Corbusier 
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espaço aparentemente pequeno. 
Le Corbusier não foi o primeiro a tentar e a idealizar uma investigação 
teórica, mas certamente contribuiu para que, muitos outros arquitetos, 
pudessem ser mais arrojados, no que, ao tema da habitação e da sua 
flexibilidade, diz respeito. 

Curiosamente, ao longo dos anos 50 e 60, a Unidade de Marselha foi o 
modelo mais copiado em todo o mundo.  
Léger acrescenta que a arquitetura deverá ser vista como o “espaço 
das possibilidades”, afirmando que, sem flexibilidade, estas inovações 
arquitetónicas do uso diferenciado do espaço nunca poderiam ter 
acontecido. Assim, comprova-se que “as investigações mostram que 
o quadro de correspondências entre tipologias e práticas contém um 
número ilimitado de soluções (….)”(LÉGER, Jean-Michel, 2001, p. 49)

As diferentes combinações nas formas de habitar, aliadas às mais 
variadas soluções arquitetónicas são, na verdade, uma matriz ilimitada. 
Até agora, nenhum projeto de arquitetura foi capaz de estabelecer 
um modelo global, pronto a responder às necessidades de todas 
as sociedades (se tal for possível). Porém, são vários os exemplos 
encontrados que, melhor ou pior, tentam ir ao encontro das mudanças 
sociais e familiares sentidas. E, sem dúvida alguma, sem flexibilidade, 

É precisar adaptar à arquitetura a noção de experimentação que 
não é senão uma metáfora do trabalho de laboratório e da relação 
de ida e volta entre teoria e prática, entre conceptualização e 
experiência in situ. Num grande número de situações, a inovação 
e a experimentação aparecem, assim, como uma interpretação 
pelos observadores, de práticas que os arquitetos integram no 
seu trabalho.

LÉGER, 2001, pp. 46 e 47
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isso não seria possível.  
O tempo não pára, as vontades mudam e a arquitetura, enquanto 
arte e técnica deverá, dentro desta panóplia de condições sociais, 
sociológicas e antropológicas, responder aos atuais problemas da 
sociedade. 
Assume-se, portanto, que a procura de um espaço flexível poderá 
constituir um dos principais focos deste trabalho. Existe uma vontade 
em equilibrar diferentes variáveis, diferentes perspetivas, para que, 
no final, possa existir um compromisso e um equilíbrio entre o espaço 
pessoal e individual e o espaço de partilha com os outros, o chamado  
espaço público. 
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2. 6 |   CASOS EXPERIMENTAIS DE FLEXIBILIDADE

Da mesma maneira que são vários os arquitetos, ou aprendizes de 
arquitetura que, todos os dias, põem em prática ideias novas, são 
também diversos os exemplos de flexibilidade que podemos encontrar, 
principalmente, no que diz respeito a este tema. 

Nas páginas que se seguem apresentamos uma seleção de alguns 
exemplos que, direta ou indiretamente, contribuíram para o resultado 
final deste projeto. É de salientar que, alguns deles foram construídos e 
existem, atualmente. Outros não passaram da fase das ideias. 

Imagem 35
Operadores de flexibilidade: 
Unidade de Habitação de 
Marselha, Arq. Le Corbusier 
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A tradição construtiva japonesa faz parte de um dos grandes 
exemplos onde a adaptabilidade dos usos do quotidiano ocorre. Essa 
flexibilidade é conseguida através da separação entre os elementos 
fixos (a cobertura e a estrutura) e os elementos móveis. Desta forma, os 
espaços interiores da casa podem ser facilmente transformáveis com 
pequenas manipulações. 

Para facilitar este processo, é corrente desenhar-se uma malha no 
chão que permite a criação de espaços, mais ou menos pequenos, 
mediante a disposição que as esteiras do tatami10 podem proporcionar. 
O mobiliário, leve e móvel, também pode ser facilmente removido ou 
deslocado para outra divisão, dando ao espaço a possibilidade de 
poder ser utilizado para as mais variadas atividades: dormir, sentar, 
trabalhar, entre outros. Em contrapartida, no ocidente, as divisões das 
casas são, muitas vezes, associadas a funções específicas. 
Na casa tradicional japonesa, a função não é mais importante que o 
espaço criado, daí ser tão comum encontrar-se zonas de uso neutro 
que materializam diferentes compartimentos, conforme a necessidade 
dos seus ocupantes. 
  
Perante isto, levanta-se uma questão importante. Poderá, então, a não 
especificidade de compartimentos, responder a alguns dos problemas 
habitacionais vividos? Poderá ser esta a solução a adotar numa 
habitação no mundo ocidental?

2. 6. 1 |    A casa tradicional japonesa (séc. XVII - XVIII)

Imagem 36
Diferentes utilizações de um 

compartimento numa casa  
tradicional japonesa 

10 O termo tatami deriva do 
verbo tatamu que significa 

dobrar. É um tipo de tecido 
de palha entrelaçada, usado 
como tapete ou revestimento 

na construção tradicional 
japonesa. Por ser um material 

leve, pode ser facilmente 
dobrado e empilhado quando 

não é usado.
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LEGO, os blocos de construção modular para crianças (mundialmente 
conhecidos) não são, nada mais, nada menos, que uma analogia, em 
ponto pequeno, das tecnologias de construção pré-fabricadas. 

Inventado por um carpinteiro dinamarquês, Ole Kirk Christiansen, em 
1932, LEGO foi inicialmente fabricado em madeira. Só mais tarde, em 
1947, é que se passou a adotar a forma que, hoje em dia, todos nós 
conhecemos: a de plástico. 

Originalmente, conhecido como “Automatic Binding Brick”, este 
tradicional bloco corresponde a uma caixa oca com umas saliências 
redondas que permite o encaixe eficaz das peças umas nas outras, de 
acordo com uma grelha base de 8 mm. As possíveis variações entre 
peças, são infinitas. Por exemplo, uma coleção de apenas oito tijolos de 
2-por-4, em cinco cores diferentes, pode produzir mais de oito triliões 
de combinações. 

Na arquitetura, são vários os arquitetos que, todos os dias, se inspiram 
neste brinquedo e nas mais variadas soluções de agregação que este 
pode originar. 
O projeto “Water Block House Fragments” de Kengo Kuma and 
associates é um desses exemplos. Os blocos são em plástico e foram 
inspirados na LEGO. Devido à sua modularidade, estes blocos podem 
produzir diferentes projetos.

2. 6. 2 |    LEGO (1932)

Imagem 37
LEGO

Imagem 38
Render de um water block

Imagem 39
Water Block House Fragments, 
Kengo Fuma and associates 
(render) 
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A Nakagin Capsule Tower, obra do arquiteto Kisho Kurokawa, terminou 
a sua construção após o fim do movimento metabolista japonês. 
Não obstante isso, foi, na mesma, uma das obras construídas mais 
emblemáticas deste movimento.
Como seria de esperar nas propostas arquitetónicas do Metabolismo, 
esta torre corresponde a uma super-estrutura onde podem ser agrupadas 
várias unidades habitacionais pré-fabricadas. O acesso vertical é 
realizado no centro do edifício, sendo que, em redor do mesmo, estão 
posicionados os espaços para a instalação das cápsulas. 
Construída em Tóquio, no Japão, este projeto foi inicialmente pensado 
como um hotel que estaria preparado para um público-alvo muito 
específico: homens de negócios que não têm tempo para regressar a 
casa.
Cada cápsula corresponde a uma caixa de aço em treliça de 2,5 por 
4m, revestida com paineís de aço galvanizado e, ainda, uma tinta spray 
anti-ferrugem.  
Uma das principais ideias para este projeto era as cápsulas poderem 
ser removidas ou substituídas individualmente. Agrupando diferentes 
módulos também se poderiam criar espaços interiores maiores, embora, 
na realidade, isso nunca tenha acontecido. Curiosamente, também 
nunca se substituiu nenhuma das cápsulas. 
Hiperdensa e com conceitos um pouco “anti-família”, estas cápsulas 
serviram para se testar a flexibilidade num organismo pesado como o 
de uma torre, possibilitando a acomodação de futuras versões que dão, 
à fachada, dinamismo e movimento. 

2. 6. 3 |    Nakagin Capsule Tower (1968 - 1972)

Imagem 40
Interior de uma cápsula,

Tokyo, 2014

Fotografias de Matthew 
Pillsbury
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Imagem 41
Nakagin Capsule Tower, 
Tóquio
Arq. Kisho Kurokawa
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José Pinto Duarte, arquiteto e antigo aluno da Faculdade de Arquitetura 
de Lisboa, iniciou uma investigação sobre processos de produção de 
habitação que se baseou em dois conceitos: o “tipo” e o “módulo”11.  

Esta investigação, que o autor iniciou no final de 1994, partiu da 
definição de um programa para o ano escolar em questão que incidia, 
precisamente, sobre edifícios de habitação multifamiliares. 
O trabalho era relativamente simples: um edifício urbano com cinco 
pisos do tipo esquerdo/direito. 
Em virtude da simplicidade implícita e pouco aliciante do trabalho, 
Pinto Duarte viu que esta proposta não era mais que uma repetição do 
projeto do ano anterior, exceto em alguns aspetos. Em primeiro lugar, 
era pedido um edifício não para uma família, mas sim para várias e, em 
segundo lugar, localizava-se na cidade e não no campo. 
Perante isto, as hipóteses de habitação de um edifício e as diversas 
soluções que poderiam surgir, geraram algumas dúvidas ao, então, 
aluno. 

O arquiteto compreendeu que, numa cidade, existem diferentes tipos de 
família que têm, inevitavelmente, diferentes estilos de vida. Apercebeu-
se, igualmente, que essas famílias teriam de escolher a sua habitação, 
obrigatoriamente, em função de dois critérios pré-definidos: o seu gosto 
ou a quantidade de divisões que a casa apresentava. Este mecanismo 
de imposição, segundo Pinto Duarte, era errado, não dando margem 
de liberdade de escolha ao utilizador da habitação. A formatação 

2. 6. 4 |    Tipo e Módulo (1995)

11 Tipo é o termo que o autor 
utiliza para designar “tipologia” 

e módulo significa “unidade 
básica” que é a unidade de 

um sistema modular que se vai 
criar.

Como seria possível projetar as habitações sem se saber quem 
iria viver nelas?
Que tipos deveriam ser adoptados? Depois, não sendo a família 
uma unidade social mutável, mas antes uma entidade social 
em constante mutação, como garantir que as habitações se 
adaptariam a essas mutações?

DUARTE, 1995, p.2
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dos interesses coletivos e uniformes dos indivíduos pareceu, a este 
então aprendiz de arquitetura, algo profundamente inadequado. Esta 
perspetiva conduziu-o à investigação sobre tipo e módulo.
 
Orientou o seu estudo para o desenvolvimento de um sistema modular 
baseado na ideia de que este pode e deve adotar diferentes combinações, 
para satisfazer diferentes condições humanas e diferentes condições 
geográficas. Através da utilização de sistemas modulares, poderia 
garantir-se, verdadeiramente, a participação das pessoas na edificação 
do seu habitat, da mesma maneira que, sendo este um espaço mutável, 
poderia adaptar-se a diferentes alterações familiares.

O projeto baseia-se num sistema construtivo que é formado por dois tipos 
de módulos: os módulos estruturais e os módulos de preenchimento. 
Através da combinação desses diferentes tipos, pode obter-se diversas 
soluções. Para além disso, foram adotadas outras técnicas que, aliadas 
a este sistema construtivo, permitiram a implementação da flexibilidade 
no seu interior. Exemplo disso é a planta livre de matriz indiferenciada, 
o dinamismo nas fachadas, a separação total da estrutura e da 
compartimentação e, ainda, a concentração das instalações e dos 
blocos térmicos na mesma zona (cozinhas e casas de banho).      

Imagem 42
Combinação de componentes. 
Tipo e módulo, José Pinto 
Duarte
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2. 6. 5 |    Cellophane House (2007 - 2008)

“Architecture should be consider building holistically” 12

O projeto da Cellophane House pertence aos arquitetos Kieran 

Timberlake Associates. Preocupados não com a construção de uma 

imagem arquitetónica icónica ou bela, os arquitetos preferiram lançar 

toda a sua energia no estudo do uso das novas tecnologias para a 

criação de um edifício altamente flexível e reversível. 

Os arquitetos descrevem o projeto como se de um quadro se tratasse, 

escolhido e pintado conforme a decisão do seu cliente. Através de 

pequenas alterações, esta casa pode adaptar-se a uma grande 

variedade de condicionantes.

Ao contrário de alguns exemplos de casas pré-fabricadas, em que 

a originalidade e a especificidade do local podem ser perdidos no 

processo de fabricação, a Cellophane House corresponde a um 

sistema flexível de construção que permite diversos resultados. O 

projeto pode acomodar uma variedade de materiais para atender às 

diferentes necessidades, gostos e orçamentos e a casa pode adaptar-

se a diferentes locais e a diferentes fatores climáticos, do mesmo modo 

que a planta do interior da casa também pode ser facilmente alterada. 

O processo de montagem do edifício baseia-se na lógica de construção 

do automóvel. As diferentes peças são fabricadas noutro local que não 

o da construção e entregues, posteriormente. A montagem é realizada 

no próprio local e num espaço de seis dias, cerca de oitenta por cento 

da obra, está concluída. 

Este projeto esteve exposto no MoMA13 e o experimento final foi a 

sua desmontagem. A casa foi empilhada e desmontada sem deixar 

qualquer rasto e, cem por cento da energia incorporada nos materiais, 

foi recuperada. A sua desmontagem demorou apenas dois dias. 

13  MoMA: Museum of Modern 
Art em Nova Iorque

12 BERGDOLL e 
CHRISTENSEN, 2008, p. 224
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Imagem 43
Cellophane House, Kieran 
Timberlake Associates
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2. 6. 6 |    Habitações Satélite (2010)

O grupo Habitar corresponde a um grupo de investigadores de projetos 
arquitetónicos da Universidade Politécnica da Catalunha (UPC) que se 
interessa pelo estudo do comportamento humano face às novas formas 
de vida. 

Este grupo faz-nos pensar e repensar os edifícios de habitação de uma 
forma particularmente interessante. 
Para estes investigadores é essencial que as habitações possam 
crescer espacial e temporalmente, conforme as necessidades dos seus 
inquilinos. A esta ligação entre habitações do mesmo edifício atribuem 
o nome de “habitações satélite”. 
Uma habitação pode melhorar, substancialmente, através de pequenas 
alterações, ou no seu interior, ou nas acessibilidades, por exemplo. 
Contudo, a possibilidade de se poder aumentar o número de usos e 
divisões da casa, para que estes se adaptem às necessidades dos 
habitantes, é algo que não pode ultrapassar o chamado espaço entre 
quatro paredes. 
As propostas das “habitações satélite” proporcionam-nos ideias 
acerca da possibilidade de readaptar e “rehabitar” os espaços de uma 
habitação.
 
A ideia consiste em se poder “adotar” diferentes módulos habitacionais, 
ao longo do mesmo edifício, por exemplo, um no piso superior e 
outro no piso inferior. E de que maneira é que isso poderá resolver as 
necessidades de um habitante? A resposta é muito simples. 
Conforme a necessidade de cada indivíduo, este conceito permite a 
extensão da casa para um outro módulo habitacional, ainda que, por 
um período de tempo limitado. Uma vez desnecessário, esse módulo 
poderá ser ocupado por outras pessoas, até do mesmo prédio. 
O grupo dá alguns exemplos práticos de como é que isso pode 
acontecer no dia-a-dia. Imaginemos a emancipação de um filho ou 
um filho adulto que se divorciou e regressa a casa dos pais. Ambos 
poderão pretender ter um espaço diferente, mas isso não significa que 
tenham que estar, espacialmente, muito longe uns dos outros. Alugando 

Imagem 44
Exemplificação das 
habitações satélite
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um módulo do mesmo prédio, poderiam habitar perto dos pais e, ao 
mesmo tempo, usufruir de um espaço só seu. Ou imaginemos, ainda, o 
pai de uma família que necessita de um espaço de trabalho que não o 
seu espaço da casa. 
Não se trata de uma questão de mais ou menos área, mas sim das 
potencialidades que uma habitação autónoma pode oferecer. 
Por exemplo, na cidade do Chile, a necessidade de mais um espaço 
na casa gerou situações extremas com a ampliação autoconstruída 
de mais um compartimento. Aqui, a vontade de fazer crescer a casa, 
ultrapassa qualquer lei ou regulamentação. (imagem 45)

Este grupo catalão acrescenta que, isto não quer dizer que, as casas 
com mais autonomia nunca tenham existido, anteriormente. Pelo 
contrário, apenas não olhamos para elas com o devido olhar. 
Os próprios edifícios da Baixa Pombalina, em Lisboa (séc. XVIII), 
caracterizam-se por ter um compartimento que, simbolicamente, 
corresponde àquilo que o grupo chama de “quarto independente”. 
Este compartimento situa-se em frente à escada de acesso e pode ser 
acedido por uma porta que não a porta para a restante habitação. 
Bastava que esse compartimento tivesse disponível todos os serviços 
mínimos e indispensáveis de habitabilidade (casa-de-banho e cozinha) 
para que a sua utilidade e independência, em relação ao resto da 
casa, fosse muito maior. Seria, então, uma espécie de “bolha de ar” da 
habitação. Em termos práticos, podemos imaginar um T1 que, quando 
agregado, corresponde a um T3. Quando isolado, são duas habitações 
independentes: um T1 e um T2.   

As habitações do edifício, número 25, da Avenida de Versailles 
(Berthold Lubetkin e Hermann Ginsberg, 1928-31), em Paris, também 
apresentam um compartimento fora da casa principal. Trata-se de um 
pequeno estúdio que dispõe de uma casa-de-banho e pode ser acedido 
através do acesso vertical principal. Esta organização de se poder ter 
um estúdio anexado à casa, relembra as habitações de alguns artistas 
parisienses do final do século XIX. 

Imagem 45
Ampliação autoconstruída de 
uma habitação do Chile
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2. 6. 7 |    Casa Polikatoikea (2011)

“Casa Polikatoikea: viver numa cápsula por mil euros.” 14

O projeto da casa Polikatoikea, baseado nos princípios de espaços 
mínimos a baixo custo, foi premiado com o primeiro lugar no concurso 
de ideias Origami - Rebuild Open Ideas Competition, em 2011, cujo 
objetivo seria repensar e reconstruir a cidade do Porto, em Portugal.

Este projeto da autoria de dois arquitetos portugueses, Filipe Magalhães 
e Ana Luísa Soares, tem cerca de seis metros quadrados e baseou-se 
na ideia de construção de uma cápsula habitacional. 
Partiu do conceito existente na lei grega da polikatikia que acentua que, 
qualquer proprietário pode utilizar o espaço superior à construção da sua 
habitação, vendendo-o ou alugando-o. Este mecanismo legal pretendia 
criar uma cidade densa, mas organizada por camadas horizontais, 
mesmo que cada camada pertencesse a proprietários diferentes.
Os autores pretendiam, sobretudo, criar uma solução que resolvesse o 
problema da desertificação dos centros urbanos sem a tradicional casa 
de paredes fixas e hall de entrada. Não se preocupam tanto, por isso, 
com as questões estruturais da solução que apresentam.
Contrariando a ideia de que uma casa no centro da cidade tem de ser, 
necessariamente, um luxo, o desenho para este módulo foi inspirado 
na filosofia do IKEA que comercializa todo o tipo de mobiliário com um 
design contemporâneo, dentro dos padrões da moda e a baixo custo. 

O projeto resultou numa cápsula que pesa pouco mais que meia 
tonelada e é, facilmente, transportável. Pode ser instalada, por exemplo, 
em terraços ou em telhados de construções já existentes ou, ainda, em 
vazios urbanos. 
A estrutura é metálica e revestida com lã de rocha que garante um bom 
isolamento térmico e acústico. 
Reduzindo o espaço privado ao mínimo, este projeto incentiva as 
pessoas a utilizarem, mais vezes, o espaço público em prol de uma 
cidade mais dinâmica.

14  Publicado no jornal Público 
a 24 de Fevereiro de 2012 cit. 

por TEIXEIRA, 2013, p. 67

Imagem 46
Casa Polikatoikea, Filipe 

Magalhães e Ana Luísa Soares 
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Imagens 47 e 48
Casa Polikatoikea
Filipe Magalhães e Ana Luísa 
Soares
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2. 7 |   SÍNTESE FINAL

Resumidamente, podemos salientar a importância de associar a 
arquitetura ao conhecimento da realidade social envolvente, às 
mudanças na estruturação sociofamiliar e às alterações económico-
funcionais do contexto de vida do homem. 
Desse estudo, dessa reflexão, nasce, em certa medida, a resposta à 
questão “para quem construímos?”. 

As ciências sociais, como a Antropologia e a Sociologia, definem a 
necessidade intrínseca de felicidade como sendo o motor principal da 
motivação do ser humano. 
A casa, que é para o indivíduo, a sua “sweet home” assume um papel 
crucial e, nesta perspetiva, o arquiteto deve projetar para que o homem 
se sinta nesse espaço, íntimo e pessoal, verdadeiramente feliz.

No caso específico da sociedade portuguesa, a socióloga Sandra 
Marques Pereira e o arquiteto Siza Vieira acabam por salientar, em 
momentos e em perspetivas diferenciadas, que existem mudanças 
na estrutura da família e da sociedade em geral, que não podem ser 
ignoradas. 

A própria noção de casa foi-se alterando ao longo da história do 
homem e revela que a flexibilidade sempre existiu, na medida em que 
o homem sempre fez adaptações ao espaço que considera como sua 
propriedade. 

Da conceção das ideias à sua operacionalização e concretização em 
termos de habitabilidade, existem vários exemplos a mostrar que é 
possível adaptar as casas a diferentes realidades sociais, a diferentes 
lugares, a diferentes épocas e a diferentes finalidades. Transpõe-se o 
domínio da experiência para a experimentação e, nalguns casos, de 
forma muito bem sucedida. 
Importante ressaltar que se projeta uma casa para um potencial 
morador que é uma pessoa com interesses, motivações e desejos 
próprios. Por isso mesmo, não podemos ignorar, do nosso ponto de 
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vista, a importância do conhecimento da realidade sociodemográfica, 
socioeconómico e psicossocial do indivíduo/cliente.
Esta forma de colocar o problema pode ser, para alguns, uma 
imposição ou um entrave à criatividade. Discordámos desta perspetiva 
e consideramos que, o contrário, pode conduzir a uma espécie de 
“alucinação projetista”. Elabora-se um projeto muito interessante, com 
uma solução nunca até então vista, mas que não é prática, pragmática, 
exequível ou que não vai ao encontro daquela pessoa em concreto. 

Finalmente, cabe referir que, por vezes, se associou a flexibilidade 
ao mundo da fantasia, do imaginário e a da ilusão. Não é verdade e, 
retomando as primeiras linhas deste capítulo, destacamos a opinião 
de Gorjão Jorge (2007) de que a arquitetura resulta da interface bem 
sucedida entre a arte e a técnica, a “artisticidade” e a “plasticidade” que 
deve resultar num projeto de habitação plausível, concreto, habitável e 
promotor de felicidade do seu ocupante. Uma autêntica “máquina de 
viver”, como diria Le Corbusier. 
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CAPÍTULO 3

//       “(...) cada problema, 
surge sob o signo da 

contingência do tempo, 
do lugar e dos fins, como 
são sempre valores não-

artísticos - ideias, emoções, 
sentimentos que motivam e 
inspiram os atos artísticos.

A regra nasce, isso sim, 
da infatigável atenção aos 

factos da vida em cada dia 
que passa, e do apego às 

três condições de liberdade 
que são: o Querer, o Saber, 

o Fazer.”

1   TAINHA, Manuel - Textos do Arquiteto Manuel Tainha. O arquiteto 
deve saber falar daquilo que está a fazer, p. 90    //

3.1 /  introdução

3.2 / a leitura do lugar e a sua 
contextualização territorial

3.3 /  a estratégia urbana: 
primeira fase do trabalho 

3.4 /  a proposta individual: 
segunda fase do trabalho

3.5 /  síntese final

A 
PROPOSTA 
DE TRABALHO
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03
CAPÍTULO 3 

a proposta de 
trabalho

3.1/ introdução

Neste ponto da nossa dissertação, cabe a 

apresentação da proposta arquitetónica para o Vale 

do Rio Seco.

O tema para este trabalho inscreve-se na proposta 

académica “Periferias Centrais – Estratégias de 

Consolidação e Densidade” e a área de intervenção 

é o Vale do Rio Seco, uma zona da cidade de Lisboa.

O trabalho partiu de uma leitura do lugar objeto de intervenção.
Pretende-se compreender, enquadrar e valorizar os pontos mais e menos 
fortes da área, para que se possa ir ao encontro das necessidades dos 
indivíduos, dos que já lá habitam e dos outros que possam vir a fazê-lo.

Esta investigação teve como suporte o documento LX-Europa 2020 
(CâMARA MUNICIPAL DE LISBOA, 2012), o contacto direto com a população da 
zona e uma observação in loco do terreno. 

O trabalho de projeto está organizado em duas etapas.

A primeira etapa é uma fase de grupo/turma, naquela que pode ser 
considerada uma estratégia urbana.
Face a um terreno, aparentemente descontextualizado e “descontínuo” 
da cidade de Lisboa, foi pedido uma ideia arquitetónica que desse um 
novo sentido a esse espaço. Se quisermos e, na linha do que atrás 
fomos salientando, criar uma outra dinâmica, sobretudo no que diz 
respeito ao espaço público. 

Na segunda fase da proposta apresentada, entramos no domínio mais 
específico do nosso trabalho de projeto. Destaca-se, neste ponto, o 
cariz individual , subjetivo, criativo e a leitura pessoal e personalizada 
que fazemos da situação proposta. 
Procuraremos explicar a escolha do território e apresentar o seu 
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programa e as suas ideias.

Posteriormente, centrar-nos-emos no desenho do espaço público e, por 
último, no desenho dos dois blocos habitacionais. 



P.82

A cidade de Lisboa apresenta-se como um organismo urbano 
simultaneamente consolidado, heterogéneo, coeso e uno, capaz de 
sustentar uma vasta diversidade de funções de apoio à vida dos seus 
habitantes, se adotarmos uma visão global e distanciada do seu espaço. 
No entanto, quando nos dispomos a uma análise mais aproximada, 
mais microscópica, essa aparente uniformidade acaba por se revelar 
fragmentada como se de uma unidade repartida se tratasse, onde o todo 
não corresponde à soma das partes e, numa perspetiva gestaltista, é 
muito mais do que o simples somatório dos seus fragmentos. Passamos 
a conhecer áreas desconectadas entre si, no seu próprio interior e, 
comparativamente a outros pontos da cidade, revelou-se-nos áreas com 
personalidade própria, onde o decurso natural das atividades humanas 
fica impedido ou alterado. 

O Vale do Rio Seco, zona da nossa intervenção urbana, caracteriza-se 
por ser, um exemplo deste último tipo de território, na cidade de Lisboa. 
Em função de todos estes dados, o trabalho desenvolveu-se em duas 
fases distintas.

Em primeiro lugar, e em contexto de turma, com a definição de uma 
estratégia urbana para o Vale do Rio Seco e, em segundo lugar, numa 
abordagem mais individual, com a intervenção num território à escolha. 
Em cada um dos momentos da implementação deste trabalho faseado, 
procurou-se sempre colocar algumas questões arquitetónicas como 
ponto de partida da investigação, nomeadamente com uma primeira 
definição imediata, no interior dos limites de cada território, dos edifícios 
que pretendíamos manter, recuperar, transformar ou demolir. 
O início do trabalho não seria possível sem, antes de mais, ter sido feito 
uma contextualização e uma leitura sobre o lugar. O principal objetivo 
seria conhecer o sítio e entender como é que a criação de um novo 
parque, tema central da proposta urbana, poderia, nascer nesta zona, 
em particular. 

O Vale do Rio Seco está enquadrado, a norte, pelo Parque Florestal de 

3. 2 |   A LEITURA DO LUGAR

E SUA CONTEXTUALIZAÇÃO TERRITORIAL
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Monsanto e, a sul, pelo rio Tejo. Contudo, e apesar da esplêndida vista 
que tem sobre a cidade, não existe qualquer ligação física, emocional 
ou poética entre ambos os espaços. 

O Parque Florestal de Monsanto, corresponde a cerca de 10% do 
concelho de Lisboa o que dá, na totalidade da sua área, cerca de 
1000 hectares. Os seus limites, bem definidos e vincados, não deixam 
qualquer dúvida acerca da sua existência, quando se observa o mapa 
da cidade. 
A sua construção deve-se ao Engenheiro Duarte Pacheco que, mesmo 
sabendo da existência de alguns espaços verdes em Lisboa, considerou 
importante a criação de um novo parque para a cidade que, pela sua 
dimensão e características, se assumiria como uma espécie de pulmão 
verde. E assim, em 1938, realizou-se o plano geral de arborização e de 
equipamentos que deu origem à definição do parque que, atualmente, 
conhecemos.

A conceção de Duarte Pacheco para este espaço como um ponto 
dinamizador de várias e diferentes atividades (caminhadas, desportos, 
concertos, peças de teatro ao ar livre,…) falhou redondamente. 
Contrariamente ao que sucedeu com o Hyde Park em Londres ou o 
Central Park em Nova Iorque, o Parque Florestal de Monsanto deu 
origem a uma massa arbórea densificada que não se constituiu como 
um espaço aglutinador de vivências sócio-familiares. O mesmo se pode 
dizer da área envolvente mais próxima. 
 
O Polo Universitário da Ajuda, área que antecede a entrada para o 
Parque de Monsanto, mostra-se “urbanamente” frágil, no sentido em que 
não só parece desintegrado da cidade, como, também, aparenta estar 
desligado do parque, pois não tem, com ele, qualquer tipo de relação. A 
sua composição gera vários problemas, no que diz respeito à qualidade 
do espaço público e, consequentemente, isso produz consequências 
nefastas. O pólo é composto, atualmente, por três faculdades (o Instituto 
Superior de Ciências Sociais e Políticas, a Faculdade de Arquitetura e a 
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15  Bairro do Alvito, Bairro Novo 
de Belém, Bairro do Camarão, 

Bairro do Casalinho da Ajuda e 
o Bairro 2 de Maio

Faculdade de Medicina Veterinária, da Universidade de Lisboa) e, ainda, 
por uma cantina comum e um centro desportivo. De salientar, também, 
que estes complexos são atravessados por uma grande avenida onde 
o automóvel adquire, do nosso ponto de vista, erradamente, um papel 
principal.

Acompanhando a leitura do território no sentido norte-sul, chegamos 
até à zona do Palácio Nacional da Ajuda. Esta zona, marcada pela 
presença do Palácio e da Torre do Galo, caracteriza-se por ser uma 
zona de interesse patrimonial, mas que carece de consolidação e 
coerência formal. A comprovar isto, repare-se no largo da Torre que 
parece completamente desintegrado da envolvente em redor.
 
O Bairro da Ajuda, adjacente ao palácio, é uma zona composta por 
uma topografia acentuada que apresenta uma belíssima vista para 
o rio, anterior e historicamente ocupada por quintas, palácios e 
conventos. Por ter sido uma das áreas menos afetadas pelo terramoto 
de 1755, sofreu um progressivo aumento da população que resultou 
em intervenções pouco planeadas. Com o passar do tempo, estas 
construções fizeram do Alto da Ajuda um lugar marcado pela presença 
de bairros desagregados entre si15 e uma constante presença de vazios 
urbanos que se estendem até ao rio e dão origem a uma escassez de 
unidade.

Terminando a análise no ponto territorial mais a sul, paramos na Rua da 
Junqueira, eixo que se tornou fundamental para a burguesia. Na altura 
em que a família real decidiu fixar-se na Ajuda, a corte instalou-se nesta 
rua, fazendo deste local, um dos principais e um dos mais procurados 
pontos da cidade de Lisboa. 
Junto ao rio, por sua vez, situavam-se essencialmente armazéns e 
instalações navais e a Cordoaria Nacional, ainda atualmente existente.
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Na primeira fase do trabalho, foi feito um estudo sobre a zona no sentido 

de procura de modelos de continuidade, contextualizando o território 

estudado até aos seus limites urbanos mais consolidados, permitindo 

que este “pedaço” se pudesse coser à cidade e, consequentemente, 

fazer parte dela. 

A ideia partiu da assunção de se trazer de volta o Rio Seco à cidade de 

Lisboa. A ativação deste canal de água poderia ser uma oportunidade 

de se criar um parque natural que se estendesse do coração da cidade 

(Monsanto) até ao rio Tejo. Estaria, então, criada uma “ligação verde”, 

entre estes dois pontos.  (imagens 49 e 50) 

A intenção da proposta, como vimos anteriormente, partiu de uma visão 

global do território para outra mais particular como se, metaforicamente, 

estivéssemos a retratar um jogo de matrioskas russas. O conceito 

baseia-se no pressuposto de se apropriar a grande zona do Vale, 

segundo uma sequência de outros pequenos espaços que se contêm 

uns nos outros, sem nunca esquecer o tema principal da turma: o novo 

Parque Urbano do Rio Seco.

A estratégia urbana destaca-se pela mancha verde proposta que se 

assume como o seu elemento fundamental. 

O desenho do parque exige uma análise cuidada e constante em cada 

um dos momentos das diferentes escalas de intervenção. Ter-se-á 

em consideração que, os territórios que acolhem este novo “pulmão”, 

deverão fazer a ponte entre o que é novo e o que existe anteriormente, 

do ponto de vista urbano. 

Importa por fim referir que, para além da construção do parque 

propriamente dito, urge o aparecimento de uma nova linha de elétrico 

que acompanhará este eixo verde (sentido norte-sul), bem como a 

construção de zonas de caminhadas pedestres e ciclovias, importantes 

para a implementação de atividades sociais. 

3. 3 |   A ESTRATÉGIA URBANA:
PRIMEIRA FASE DO TRABALHO

Imagens 49 e 50
Esquemas conceptuais da 
cidade de Lisboa: a estrutura 
verde existente e o novo 
corredor verde proposto.

Desenhos de:
Maria João Pereira, 2015
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Numa segunda fase do trabalho, foram definidos os limites da área do 
Vale do Rio Seco, dividindo o terreno em parcelas que foram atribuídas 
aos diferentes alunos da turma, numa ótica final de encaixe por 
fragmentos individuais, mas, simultaneamente, complementares entre 
si. 

3. 4. 1 |   A escolha de um território, o programa e as ideias

Habitualmente, existe dificuldade na escolha de um território para a 
demonstração de uma intenção projetual. No entanto, neste projeto, 
isso não se verificou. 

A zona junto ao Palácio Nacional da Ajuda sempre nos suscitou uma 
certa curiosidade e, talvez por isso, despertou a vontade de a trabalhar. 
Passar por lá, todos os dias, no percurso de autocarro casa-faculdade, 
faculdade-casa (autocarro 760) justificará, certamente, o nascimento 
de um olhar diferente sobre esta zona. 
Talvez pela localização junto a um palácio, um elemento que por si 
só nos induz histórias, lendas e magias, estivéssemos expectantes 
quanto ao simbolismo e misticismo dos espaços envolventes. Todavia, 
não podia ser mais falso, o pressuposto. A paisagem com que nos 
confrontamos não é nem mágica nem histórica ou poética. Trata-se, 
apenas, de um conjunto de terrenos vazios (alguns fechados entre 
muros), sem qualquer função ou utilidade no seu interior.  

A área da nossa intervenção está delimitada, a norte, pelo Largo da 
Ajuda, a nascente, pela rua Guarda-Jóias, a sul, pela Travessa das 
Florindas e, a poente, pela Rua Dom Vasco.
Para um conhecimento mais pormenorizado e cuidadoso do lugar 
da intervenção arquitetónica procedeu-se à análise cartográfica e 
fotográfica do território e, ainda, à observação in loco do terreno, numa 
perspetiva mais socio-antropológica.
Resumidamente, trata-se de uma zona de interesse patrimonial pela 

3. 4 |   A PROPOSTA INDIVIDUAL:
SEGUNDA FASE DO TRABALHO
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proximidade que tem com o Palácio da Ajuda e com a Torre do Galo, mas 
encontra-se descaracterizada e desarticulada do contexto territorial em 
redor. Corresponde a um vazio urbano.  (imagens 51 a 54) 

Em função dos problemas e das potencialidades encontradas no 
terreno, elaboramos o nosso programa no qual consideramos importante 
a requalificação do espaço público exterior.

De referir que, no terreno adjacente, a sudeste, existe uma zona de 
pendente muito acentuada que corresponde a uma antiga pedreira, 
um monumento geológico natural com particular interesse. Enquanto 
peça arqueológica natural, esta gruta deveria apresentar-se como um 
elemento único na natureza, mas acaba por sofrer uma ação negativa 
por parte do Homem com uma construção habitacional, no seu topo, de 
seis pisos, que, neste local, não deveria existir, na nossa opinião. 
Desta forma, dar-se-á a oportunidade de, nesta zona da gruta, poder 
acolher parte do novo Parque Natural do Rio Seco, resolvendo os 
problemas anteriormente referidos e trazendo qualidade, quer ao 
espaço quer à vida dos seus habitantes.

Assim, em função dos dados referidos, procurar-se-á arquitetar, nesta 
zona de intervenção, dois blocos habitacionais. 

Imagem 51
Área de intervenção individual

1

2

Legenda:  1. Palácio Nacional da Ajuda  |  2.  Gruta do Rio Seco
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Imagens 52, 53 e 54
Área de intervenção individual

Fotografias de:
Maria João Pereira 

Lisboa, Janeiro 2015
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O primeiro bloco será destinado ao grupo populacional que ocupa 
atualmente o território próximo (edifícios por cima da gruta). Trata-se de 
um processo de realojamento, procurando que as pessoas que habitam 
o local se possam transferir para este novo espaço. 
O segundo, e último bloco, ao qual daremos maior destaque a nível 
projetual, incluirá um espaço habitacional flexível. Esta será uma forma 
de responder a uma sociedade que vive em constante mudança, às 
alterações tecnológicas, à mobilidade urbana e às alterações sócio-
familiares que, se têm manifestado, de forma rápida.
Dar-se-á também relevo ao espaço público situado entre ambos os 
espaços habitacionais. Este local poder-se-á constituir como uma zona 
de convívio, de lazer, de vida e de relações interpessoais. A interação 
entre espaço público e espaço privado pode ser uma abordagem 
interessante, no sentido de se compreender a interdependência entre 
ambos os espaços.

3. 4. 2 |   O desenho do espaço público

Para além da ideia de se trazer o novo Parque Urbano do Rio Seco à 
cota superior da gruta, a nossa proposta urbana assenta, também, no 
pressuposto de se criar um caminho que une dois pontos cruciais do 
terreno: o parque e a zona junto ao Palácio Nacional da Ajuda. 
Procurando dar ênfase ao contexto sociocultural e histórico da zona, 
o desenho do espaço público reflete também uma preocupação em 
promover e valorizar um património local.

Procurou-se criar percursos entendidos não apenas como simples 
caminhos, mas como zonas capazes de oferecer condições de 
entretenimento, de interação e comunicação, entre moradores e 
transeuntes, entre os diferentes pontos de interesse local. (imagem 55)

Constrói-se uma nova itinerância no espaço. Uma estratégia que 
propicia a criação de um caminho com princípio, meio e fim, capaz 
de se assumir como um espaço diferente. Novo, porque passa a ser 

Imagem 55
O desenho do Passeio 
D’Ajuda em concordância 
com o desenho dos blocos 
habitacionais

Desenho de: 
Maria João Pereira, 2015
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apreciado por todos e, por isso, passa a ser uma “novidade”. Um 
caminho sem a presença dos carros, rejuvenescido porque rompe 
com o passado recente e nos convida a viver, a habitar, a trabalhar e a 
passear. Desenha-se, assim, o nosso Passeio D’Ajuda. 

Lembremos o caso do Passeio dos Clérigos, na cidade do Porto, 
e do modo como a criação de um espaço a céu aberto veio alterar, 
radicalmente, a dinâmica desta zona, no centro histórico da cidade. 
Até à data da sua intervenção, era um espaço sem vida e, depois de 
2012, ganhou, do ponto de vista da interação social e das relações 
interpessoais, uma diferente atitude e uma nova forma de estar. 

Sennett (1989) e Gehl (2011) defendem, complementarmente, o modo 
como se deve cuidar do espaço público, dando-lhe tanta ou mais 
importância como ao espaço privado e habitacional. 
Manuel Graças Dias (2012) salienta o quanto devemos valorizar as ruas 
pedonais. Contrariamente ao que pode ocorrer em espaços ocupados 
por automóveis, nesses locais, é possível que as pessoas parem, 
conversem entre si, que realizem atividades de cariz lúdico com os 
outros, uma espécie de ágora, como Sennett refere. 
Hall diria que este espaço deveria ser sociópeto e que a sua conceção 
influenciará, certamente, a qualidade de vida dos seus utilizadores. E, 
ao fazê-lo, o próprio espaço ganhará “vida própria”. 

Em Nova Iorque, com o High Line, a transformação da via férrea num 
passeio pedestre, também veio alterar a perceção que, as pessoas, 
tinham desse espaço. 
Ambos os exemplos relatados mostram que, a valorização do espaço 
público, pode ser fundamental no sucesso de um projeto. 
O nosso Passeio D’Ajuda, de forma também semelhante, visa constituir-
se como um novo exemplo. Pretensioso, dirão alguns. Nós consideramos 
realista.

Este passeio corresponde a um caminho largo que atravessa os edifícios 
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habitacionais e onde pode ocorrer vários tipos de atividades, tais como: 
caminhadas, atividades sociais ou desportivas, feiras temporárias, 
peddypapers, art performances, teatros de rua, concertos ao ar livre, 
entre outros. Pontualmente, vão surgindo zonas de descanso com 
bancos que se soltam da estereotomia do pavimento (construído em 
lajetas pré-fabricadas de betão) e, também, pequenas zonas com terra 
onde a vegetação poderá crescer e dar um novo tom e cheiro a este 
passeio. A lavanda, planta aromática, é um dos exemplos de vegetação 
a utilizar que pode sugerir, pela cor e pelo cheiro, relaxamento, frescura 
e qualidade de vida.

Este Passeio pedestre eleva-se da cota do solo, parecendo estar 
suspenso num outro nível. É como se desse a hipótese às pessoas 
de se afastarem do seu mundo “habitual” e penetrarem num campo 
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O Passeio D’Ajuda e a sua 
pormenorização 

Desenho de: 
Maria João Pereira, 2015
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diferente de relaxamento e de descompressão. Os transeuntes podem, 
ainda, observar a cidade de Lisboa com o Cristo Rei e o rio Tejo ao 
fundo, neste “miradouro”. 

A iluminação foi pensada para cumprir uma dupla função: por um lado, 
para se criar pontos de iluminação e envolvência e, por outro lado, para 
funcionar como um espaço seguro, principalmente à noite. (imagens 56 e 

57)

Imagine-se que, por razões diversas, não seria possível a construção 
deste bloco habitacional. Pensámos, por isso, na possibilidade de 
manter este passeio como uma estrutura independente. Este caminho 
faria a ligação dos diferentes pontos do terreno. Na nossa opinião, fará 
todo o sentido porque, mesmo não havendo habitação, pode haver 
atividades de diversão e de lazer. 
O Passeio D’Ajuda é verdadeiramente, neste contexto, um espaço 
público. 
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3. 4. 3 |   O desenho dos blocos habitacionais

Relativamente à conceção da habitação foi planeado dois conjuntos 
de blocos habitacionais: um, no domínio no realojamento e, o outro, 
abordando a temática da habitação flexível. 

O primeiro complexo de habitações (imagem 58), destinado ao 
realojamento da população da gruta, é estruturado a partir da lógica 
de um quarteirão que é rasgado pelo Passeio D’Ajuda. Corresponde a 
um quarteirão que, quebrado, dá origem a dois blocos em forma de “L”. 

A escolha da forma do quarteirão recaiu em dois aspetos importantes: 
em primeiro lugar, por estarmos a intervir junto do Bairro da Ajuda, 
onde as formas visualizadas são, precisamente, a de quarteirões; e, 
em segundo lugar, por parecerem formas geométricas que dão origem 
a vazios conformados que, quando trabalhados, podem dar resultados, 
em termos de vivências espaciais muito interessantes.

Relativamente ao realojamento, esta ideia não é certamente nem 
inovadora nem nova. A expansão dos territórios é algo que acontece 
com alguma frequência e obriga as pessoas a deslocarem-se, não só 
a nível dos hábitos da sua vida quotidiana, mas também, no sentido de 
mudança de residência, por diversos fatores.
Os processos de realojamento são sempre um desafio para o arquiteto, 
na medida em que este tem de por à prova a sua sensibilidade 
sociológica e antropológica para compreender o significado do espaço, 
das dinâmicas sociais em jogo, das transformações e das alterações 
individuais e coletivas que isso implica. 

É importante referir que as opções tomadas partiram, numa primeira fase, 
de uma observação, no próprio local, onde se estabeleceu um primeiro 
contacto com a população a realojar. Pretendia-se compreender as 
potencialidades e os problemas da zona, as características do espaço 
mais valorizadas pelos indivíduos e os benefícios que pudessem ir ao 

Imagem 58
Indicação do primeiro 
complexo de habitações
(a cinza)

Desenho de: 
Maria João Pereira, 2015



P.94

encontro das expetativas e dos desejos dos moradores. Posteriormente, 
foram realizadas algumas entrevistas aos habitantes dos edifícios. 
 
Da observação in loco e das entrevistas que mantivemos com os 
moradores da zona, foi possível retirar algumas ilações. As pessoas 
reconhecem a existência de uma zona verde na cota inferior da 
gruta, mas não a utilizam. Justificam essa situação, afirmando que, a 
acessibilidade é difícil. Não existe qualquer ligação, quer por escadas, 
quer por elevador, até ao local. Todavia, dizem que gostam de viver 
naquele espaço. Muitos indivíduos têm, com ele, uma ligação emocional 
bastante forte: nasceram e sempre aí viveram. Um outro aspeto referido, 
que nos pareceu interessante, relaciona-se com a circunstância das 
pessoas passarem o fim de semana em casa porque dizem não ter, nem 
sítios nem atividades, próximas do local de residência que os convidem 
a sair.
A cota inferior da gruta é um espaço escuro que não é ocupado de 
forma positiva e deixa transparecer insegurança.
Este é o exemplo de um espaço público que perdeu a sua vivência, que 
se tornou num local desconfortável, inseguro e sem vida. 

Então, uma das primeiras prioridades para o projeto, passou a ser dar 
resposta ao problema do acesso (com escadas e elevadores) até à 
cota inferior da gruta. Após esta decisão, tornou-se particularmente 
interessante, poder acolher parte do novo Parque do Rio Seco na cota 
superior da gruta onde, atualmente, existem os blocos habitacionais 
que, na nossa opinião, não deveriam estar aí instalados. 

Este quarteirão, rasgado pelo Passeio d’Ajuda, apresenta espaços, 
no seu interior, que estão abertos à cidade e à sua população, numa 
espécie de jogo entre o estar dentro e o estar fora. 
Os pátios constituem-se em pequenas comunidades. Uma espécie de 
microcosmo dentro de um macrocosmo que é a cidade. Quem vier a 
viver nos edifícios deverá sentir-se atraído por este espaço que está 
pensado para transmitir uma dupla sensação: às vezes, parece que 

Nota: 
As entrevistas foram realizadas 

informalmente num café da 
zona. O objetivo não seria 

recolher dados estatísticos, 
mas antes estabelecer um 

contato com a população e 
perceber o seu estilo de vida e 

os problemas da zona.
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estamos na rua, noutras dentro de casa, numa distinção entre espaços 
muito ténue. 
Pretende-se que o espaço público passe a ser o motor de arranque 
para um vasto conjunto de atividades e vivências, recordando a 
ideia apontada por Jan Gehl (2011) de que a vida entre os edifícios é 
fundamental e essencial para o desenrolar de atividades sociais. 

As tipologias habitacionais deste edifício correspondem a T1’s que, 
quando agregados com o do lado, podem transformar-se em T2. Os 
acessos verticais são do tipo esquerdo/direito. Foi importante manter 
esta lógica de acesso, uma vez que os edifícios que propomos demolir 
correspondem, também, a tipologias deste tipo e, isso, seria algo que 
gostaríamos de preservar no quotidiano destas pessoas. Não nos 
esqueçamos que existe, nos indivíduos, uma imagem mental interna 
do espaço que foi construída na relação que estabeleceram com 
essa organização espacial (HALL, 1986). Alterar este esquema, pode 
provocar confusão e, justificar até, uma inadequada adaptação ao novo/
velho lugar que, de modo algum, se pretende. 
Existe uma outra razão explicativa para a escolha do tipo habitacional. 
De acordo com as entrevistas realizadas no local, verificámos que, 
muitos dos apartamentos, eram habitados apenas por uma pessoa 
(principalmente idosos) ou por casais mais velhos cujos filhos já não 
vivem com os pais. O desemprego, o divórcio, por exemplo, são razões, 
cada vez mais conhecidas, como responsáveis pelo retorno dos filhos 
a casa dos progenitores. Neste sentido, pareceu-nos razoável propor 
tipologias T1 que poderiam, caso necessário, dar origem a T2.
Procurou-se dar destaque aos acessos verticais que aparecem isolados 
à cota do quarteirão, dando uma maior permeabilidade ao espaço e 
permitindo a transição entre o espaço público e o espaço privado. Cada 
acesso é assinalado com uma letra diferente (A, B, C, D, ...) dando 
a possibilidade, facilmente, de cada pessoa, poder identificar o “seu” 
espaço. 
Existem algumas exceções no edifício. Por ser um terreno muito 
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inclinado algumas das tipologias a norte são dedicadas a espaços de 
trabalho (ou lofts), uma vez que não recebem tanta luminosidade na 
fachada norte.

Relativamente ao segundo complexo de habitações (imagem 59), ao qual 
daremos maior destaque a nível projetual, este não tem como ponto 
de partida um grupo habitacional concreto, como acontece no caso 
anterior. Pretende-se a criação de um espaço habitacional flexível. 
Concebemos a ideia de módulos que poderiam ser encaixados no 
edifício para que fosse possível alterar a sua estrutura interna, indo ao 
encontro do seu caráter funcional, de acordo com as pessoas às quais 
se destina. 

O edifício apresenta uma estrutura com perfis de aço em I, nomeadamente 
perfis HEB 240 (240x240 mm) onde, posteriormente, serão encaixados 
esses módulos pré-fabricados. Conforme o agregado familiar, é possível 
a união de mais do que um módulo, dando a possibilidade de se fazer 
crescer o espaço habitacional. 
A ideia seria a própria pessoa ter algum poder de decisão na escolha 
do seu módulo habitacional (ou de trabalho) e optar pela quantidade 
de compartimentos/divisões ou decidir que materiais quer, no interior 
do seu espaço. Consideramos importante a participação do cliente na 
decisão do seu espaço pessoal. É o momento de levar em consideração 
as ideias de nomes da arquitetura, mundialmente reconhecidos e 
premiados, como o caso de Siza Vieira que, não tem dúvida, que é 
nesta envolvência do cliente que o projeto ganha maturidade. A casa 
não é feita para nós, arquitetos (Siza Vieira, in Jornal Arquitetos, 2006) 
e contribuirá para tornar a pessoa feliz (AUGÉ, 2006) 

O acesso às habitações, no seu plano horizontal, é feito através de uma 
galeria que se encontra no meio no edifício e que faz a divisão, para um 
lado e para o outro, dos módulos. 

Temos um edifício composto por um “esqueleto” de pilares e vigas que 

Imagem 59
Indicação do segundo 

complexo de habitações 
(a cinza)

Desenho de: 
Maria João Pereira, 2015
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Imagem 60
Dom-Ino, Le Corbusier

possibilita inúmeras e diferentes apropriações do espaço, semelhante 
à ideia que Le Corbusier apresentou no projeto “Dom-Ino” (imagem 60) ou 
na Unidade de Marselha (1945-1952). 

Foi importante considerar-se uma malha estrutural regular, uma vez que 
estamos a trabalhar com módulos de medidas pré-determinadas que 
são, posteriormente, “encaixados” na fachada.
A malha estrutural do edifício é de 6,30x6,30m2 que permite a entrada, 
nesse espaço, de uma unidade habitacional (ou de um estúdio de 
trabalho), preparada para uma ou duas pessoas no máximo (cerca de 
28 m2). 
Este sistema modular permite um programa que, conforme a separação 
ou agregação de módulos, possibilita a ampliação ou diminuição (no 
plano horizontal ou vertical) para satisfazer diferentes necessidades de 
usos, em função de diferentes agregados familiares. 
Por exemplo, juntando dois módulos individuais passamos a ter o dobro 
da área (58m2) que faz com que esse mesmo módulo, agora ampliado, 
possa receber não apenas duas pessoas, mas sim três ou quatro. 
Tomemos como exemplo uma família tradicional: um casal e um filho. 
O filho desempregado volta a morar em casa dos pais e o casal que, 
entretanto, tinha mudado para uma casa mais pequena, necessita de 
ampliar o espaço.

As zonas húmidas (casas-de-banho e cozinha) prevê-se situarem-se 
junto à galeria onde está instalada uma courette técnica que fará a 
ligação ao módulo, após a sua instalação. Trata-se, portanto, de uma 
banda servidora, o “motor” da casa que dá apoio às necessidades 
básicas dos seus habitantes, libertando a restante área que pode ser 
utilizada como a pessoa pretender.  

Na galeria, e mais especificamente na parede das courettes, imaginamos 
uma estrutura que pode albergar bicicletas e cuja originalidade reside 
no facto de ser um banco que é aproveitado como espaço semi-exterior, 
de leitura, por exemplo. 
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Alguns dos espaços do edifício foram pensados como módulos de 
trabalho que podem ser utilizados pelas pessoas que habitam este 
edifício ou, ainda, por outras pessoas que os aluguem, por exemplo, por 
apenas por algumas horas. Estes espaços acontecem principalmente 
à cota onde o Passeio D’Ajuda encosta no edifício (cota 67, zona da 
ponte), não só por serem zonas que estão em contacto com um caminho 
pedonal exterior público, mas também por serem convidativas a serem 
“habitadas”. O facto de ser uma área de passagem pode justificar 
esta apropriação das pessoas que, na sua passagem, se apercebem 
da existência destes espaços que podem satisfazer necessidades 
circunstanciais ou pontuais. François Ascher (2010) referia-se a este 
tipo de situação dizendo que os edifícios podem e devem ser, cada vez 
mais, multifuncionais.  

Por serem espaços habitacionais de caráter flexível, projetou-se, 
as zonas de tratamento de roupas fora da área do módulo, por duas 
razões. Em primeiro lugar, para o módulo não perder área útil para outro 
tipo de espaços e, em segundo lugar, porque seria um peso extra na 
estrutura. Assim sendo, foram pensadas zonas de lavandaria comum 
ao longo do edifício que podem ser utilizadas, a qualquer hora, pelas 
pessoas do prédio. 
O mesmo acontece com a zona dos lixos. Existem pontos de conduta, 
nalgumas zonas do edifício. 
É de salientar, ainda, que para permitir a ventilação e a iluminação 
natural do piso da garagem, afastamos o edifício cerca de 2m do terreno 
criando, desta forma, um fosso para esse fim.

Destaca-se, também, a forma como este edifício foi disposto no espaço. 
Existe uma praça, virada para o novo Parque do Rio Seco e que se 
constitui como um ponto de encontro, um local comercial e um espaço 
de restauração com esplanada exterior. Dar a quem chega uma espécie 
de boas vindas, criando um clima de “segurança”, de “colo”, de “apoio. 
E nada mais significativo, para representar mentalmente essa ideia do 
que a imagem de um “abraço”. Em planta, essa zona assemelha-se a 

Imagem 61
Módulos de trabalho junto à 

ponte e zona da praça 

Desenho de:
Maria João Pereira, 2015
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um “C”. (imagem 61)

A fachada do edifício, por sua vez, ganha um dinamismo diferente 
conforme a apropriação (ou não) dos módulos. Isto é, quando existe 
módulo, existe fachada. Quando o contrário acontece, a fachada 
compõe-se por vazios, uma espécie de “moldura” para a cidade, para 
o cenário ou para a perspetiva que lhe é dada. 
Para quem caminha na rua, facilmente se pode aperceber de quais é 
que são os lugares ocupados e quais é que, ainda, faltam preencher. 

Pensou-se que, estando o módulo encaixado na fachada e sendo este 
composto por grandes vãos envidraçados, seria importante aplicar-se 
uma segunda pele. Assim, e após a introdução do módulo no edifício, 
seriam afixados uns painéis compostos por uma grelha metálica em 
tom de bronze que, por vezes, se pode confundir com madeira. A 
referência utilizada para a fachada do nosso edifício foi o projeto “Luna 
Apartments”, na Austrália, dos arquitetos Elenberg Fraser. (imagem 62)

Estes dispositivos podem ser regulados, diretamente pela pessoa,  no 
interior do módulo, para gerir a quantidade de luz que quer dentro do 
espaço. Este sistema pode ser considerado um operador de flexibilidade, 
uma vez que permite a criação de fachadas neutras (quando os paineís 
estão fechados) ou de fachadas dinâmicas (quando os painéis estão 
abertos). 
Têm também uma característica interessante. Do lado exterior, estes 
painéis não deixam ver para o interior do módulo. Por seu lado, quem 
está no interior do módulo apercebe-se de todo o movimento da rua. É 
um sistema que regula a distância entre o espaço pessoal e o espaço 
público, manipulado pelo indivíduo. É um estar dentro e fora de uma 
forma controlada.  

Dedicamos algum estudo exploratório relativamente aos materiais a 
adotar na construção do próprio módulo.  
Tornou-se particularmente interessante estudar um material para o 
revestimento exterior dos módulos que, e apesar de pouco utilizado 
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Imagem 62
Fachada do edifício Luna 

apartments, Austrália
Arq. Elenberg Fraser
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na arquitetura, acredita-se que possa vir a ser, cada vez mais 
frequentemente utilizado: a fibra de carbono. 

A fibra de carbono caracteriza-se por ser um material extremamente 
leve que, num projeto deste tipo, é um aspeto fundamental a ter em 
consideração, pois não só facilita o processo de montagem, como 
também o processo de deslocação e encaixe, dos módulos, no edifício.
Trata-se de um sistema eficiente, de rápida aplicação e, por ser leve, 
não aplica tanto peso na malha estrutural do edifício, em comparação 
com outros materiais convencionais. Para além disso, tem uma elevada 
resistência à tração e uma grande flexibilidade de aplicação, uma vez 
que pode adaptar-se às mais diversas e variadas formas. 
Acredita-se que este material possa a vir a ser muito utilizado, nos 
próximos dez anos. Porém, já se conhece um exemplo arquitetónico 
que foi construído, pela primeira vez, com fibra de carbono.

Leve e compacta, a estrutura móvel do BMW Guggenheim LAB (de 
Berlim) foi projetada pelo atelier Bow Tokyo-Wow e a ideia partiu do 
conceito de se criar uma “caixa de ferramentas de viajar”.  (imagem 67)

A estrutura do projeto foi feita em fibra de carbono. Mark Fiedler 
(um dos arquitetos que acompanhou a concretização do trabalho no 
terreno) afirma que, nunca nada, na arquitetura, foi realizado com este 
material. Martin Marciano (também arquiteto) acrescenta que, este 
exemplo arquitetónico, abre um leque de oportunidades de utilização 
deste material e é, sem dúvida, um precedente para muitas outras 
oportunidades (in https://www.youtube.com/watch?v=iX80TF-SlL4). 

O BMW Guggenheim LAB corresponde a um laboratório sobre vida 
urbana que começou com uma iniciativa da Fundação Solomon R. 
Guggenheim e do grupo BMW. Entre 2011 e 2013, esta “caixa” viajou 
para diferentes cidades do mundo.
O atelier Bow Tokyo-Wow  descreve este projeto como “a very light 
architecture”. 
Por ser uma estrutura muito leve, é muito fácil de mover e pode ser 

Imagens 63, 64, 65 e 66
Lab Design: Carbon Fiber: 
Opportunity for innovation

“ The main structure is carbon 
fiber. It’s very easy to move 
or easy to change. And also 
this carbon fiber would be 
very easy to travel all over the 
world.” 

(in https://www.youtube.com/
watch?v=iX80TF-SlL4).
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Interior do BMW Guggenheim 

LAB, Berlim: 
estrutura em fibra de carbono
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transportada para qualquer parte do mundo. (imagens 63 a 66)

Um dos grandes objetivos do atelier foi poder testar, fisicamente, este 
material na arquitetura, algo que, até então, nunca tinha acontecido. 

Na sequência desta ideia, pensou-se na possibilidade da estrutura 
exterior do nosso módulo poder ser fabricada em fibra de carbono. 
Por sua vez, no interior, e como isolamento térmico e acústico, seriam 
aplicados tijolos de cortiça. Desta forma, associar-se-ia um material de 
alta tecnologia (high tech) a um outro material reciclável. 
Para esta fase do trabalho, foi importante desenhar um exemplo 
de um possível módulo habitacional a uma escala de arquitetura 
mais aproximada, escala 1:25. Estudou-se, ainda, alguns detalhes 
construtivos, para se poder perceber como é que este sistema iria 
funcionar. 
A fibra, por ser um material extremamente leve, não ocupa quase 
espaço nenhum no revestimento exterior do módulo, o que lhe confere 
beleza e leveza. 

O módulo não encosta, em circunstância alguma, na estrutura do 
edifício. Em ambos os lados, foi deixado um espaço livre (cerca de 18 
cm para cada lado) que é necessário para a manobra de encaixe dos 
módulos que será realizada com a ajuda de uma grua.
O transporte é feito por camiões especiais. Uma vez que as medidas de 
um módulo habitacional não permitem o seu transporte por inteiro, este 
terá de ser dividido em, pelo menos, duas partes. Uma vez no local, 
ambas as partes são unidas e o módulo está pronto a ser afixado na 
estrutura. 
No piso da garagem foi planeado um pequeno espaço onde se poderá 
fazer o restauro de peças dos módulos, caso necessário.

Construir um edifício com base nesta ideia de módulos pode ser 
vantajoso economicamente. Passamos a justificar o porquê disto. 
Em primeiro lugar, constrói-se a estrutura de base que implica um 
investimento único e imediato. Investe-se no piso da garagem e no 

Imagem 68
Esquema conceptual de 
transporte e montagem dos 
módulos

Desenho de: 
Maria João Pereira, 2015



P.104

piso da praça, que são de betão armado, que oferecerem serviços e 
equipamentos à população, tais como zonas comerciais e zonas de 
restauração.  

O esquema de módulos é construído, faseadamente, em consonância 
com a necessidade das pessoas. Pode construir-se um módulo de 
pequenas dimensões, numa fase inicial, e depois, com o aumento da 
família, aumentar o seu espaço. Cada proprietário assume o custo das 
operações que realiza, só e se necessitar.
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3. 5 |   SÍNTESE FINAL

Em suma, este trabalho procurou, acima de tudo, ter as pessoas como 
princípio, meio e fim da arquitetura, sem descurar o saber da história e 
a riqueza das zonas que envolvem esta área de intervenção. 

Assume-se, neste trabalho, uma visão ecossistémica, onde o individual 
se mistura com o coletivo, com o contexto social, cultural, físico, etc. 
Existe uma vontade em equilibrar diferentes variáveis, diferentes 
perspetivas, para que, no final do lado ou da perspetiva que assumamos 
do problema, possa existir um compromisso, um equilíbrio entre o 
espaço pessoal e individual e o espaço de partilha com os Outros, o 
espaço público.
Não obstante a realidade e as alterações sociofamiliares de que 
vamos tendo conhecimento, este trabalho procurou olhar em frente 
e investir em soluções habitacionais que vão ao encontro destas 
mutações constantes e aceleradas. Esta forma de encarar o problema 
da flexibilidade na habitação e da importância do desenho do espaço 
público poderão vir a ser uma perspetiva muito comum na arquitetura a 
curto ou a médio prazo. 
 
Pode imaginar-se, nesta lógica de construção flexível, a possibilidade 
de transportar o nosso espaço, a nossa “casa” de um local para 
outro, encaixando-o num edifício como este que projetamos. É como 
a construção de um puzzle na nossa infância, que permitiria sonhar 
diferentes cenários, diferentes histórias, sempre com a mesma 
personagem. Ou até imaginarmos um caracol com a casa às costas... 
Hoje aqui. Amanhã acolá. E de repente, muda-se de vida, muda-se de 
profissão, muda-se de parceiros, mas não se muda de casa. 
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O projeto final de mestrado intitulado “A Flexibilidade na Habitação: 
realidade ou utopia? A propósito do Parque Urbano do Rio Seco” 
procurou dar resposta a um desafio de apresentar uma estratégia 
urbana para este local, situado entre o Parque Florestal de Monsanto e 
o rio Tejo, na cidade de Lisboa. 

Decidimos trabalhar a temática da flexibilidade na habitação e 
organização do espaço público. Em função da análise e do estudo prévio 
que fizemos sobre estas questões, considerámos muito interessante 
tentar elaborar um projeto onde pudéssemos colocar em prática muitas 
das conceções, aí apresentadas. 
Investimos, particularmente, na elaboração de dois blocos habitacionais, 
sendo que um deles se refere ao realojamento da população (que 
atualmente ocupa o espaço de intervenção próximo) e, o outro, se 
centra, mais especificamente, na criação de habitação flexível. 

Assumimos, desde o início, que o segundo bloco habitacional e a 
intervenção no espaço público (a que atribuímos o nome de Passeio 
D’Ajuda) seriam os focos fundamentais do nosso trabalho e da nossa 
apresentação em termos de projeto. 
Esta decisão não foi fácil nem tomada de ânimo leve. Teve que ver, 
sobretudo, com o timing disposto para a elaboração deste trabalho 
final de mestrado. Todavia, não nos são completamente indiferentes 
os problemas de realojamento e, pode ser até, futuramente, objeto 
de um outro estudo, noutro patamar, do nosso percurso académico e 
profissional.

A partir de um conjunto de entrevistas que, informalmente, realizamos 
no local, concluímos que as pessoas tinham uma ligação afetiva com 
o lugar e que pretendiam manter-se nessa zona, independentemente 
dos problemas que reconheciam existir aí. A falta de espaços públicos 
e sociais foram os aspetos mais frequentemente apontados como 
negativos. A nossa intervenção teve em consideração esta análise 
aquando da abordagem ao passeio pedestre. Quanto às casas 

CONCLUSÃO FINAL
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propriamente ditas procuramos pensar num esquema que pudesse 
funcionar de modo a manter a estrutura habitacional que as pessoas 
reconheciam e apenas inovamos quanto à transformação de T1’s para 
T2’s.

Importa agora tentar, de forma conclusiva, apresentar as ideias 
fundamentais do nosso projeto, acentuando os seus aspetos fortes, 
mas não descurando aqueles que serão mais frágeis e que poderão ser 
alterados em futuras intervenções. 

O edifício habitacional programado para ser flexível e adaptado a 
diferentes pessoas, a diferentes situações, parece ter resultado numa 
solução interessante. Conseguimos um compromisso, do nosso ponto 
de vista, bem conseguido, entre eficácia, exequibilidade, economia, 
funcionalidade e estética. 
A flexibilidade surge, sobretudo, pela possibilidade de, em cada 
módulo, o seu ocupante poder gerir o seu espaço interior, quer ao 
nível do número de divisões que pretende ter, quer ao nível do uso 
dos materiais que satisfaçam os seus interesses, os seus gostos e lhe 
proporcione bem-estar e felicidade.

Criámos um protótipo do módulo, construído em fibra de carbono, um 
material que, pelo menos do nosso conhecimento, não tem sido muito 
utilizado, até ao momento, no campo da arquitetura.
É um material leve, resistente e pode ser adaptado a diferentes modelos.  
No que diz respeito à construção, uma vez criada a estrutura fixa, o 
sistema de encaixe dos módulos, é vantajoso. Pressupõe um sistema de 
pré-fabricação que pode levar a uma economia de tempo, a rigor na sua 
execução, num maior controlo de qualidade da construção evitando, 
por isso mesmo, patologias que ocorrem, habitualmente, na construção 
tradicional. 

O edifício tem uma característica que nos agrada particularmente: a 
sua reversibilidade. Com isto, pretendemos dizer que ele pode ser 
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transformado em função das necessidades dos seus utilizadores e, essa 
dimensão, fica registada na sua fachada. Por exemplo, se numa dada 
secção não houver ocupação, a fachada fica vazia. Noutra zona,  pode 
acontecer que se a família se alterar e passar a haver mais moradores, 
o módulo alarga-se para a esquerda ou para a direita, para cima ou 
para baixo, e completa a fachada. 
Se quisermos levar esta ideia de módulo para outro qualquer local, pode 
ser possível. Constrói-se a estrutura base e os módulos são aí colocados, 
com as necessárias adaptações ao contexto sócioantropológico 
da zona. Damos, agora, um exemplo prático desta possibilidade de 
transformação. 
O nosso edifício tem uma segunda pele na fachada que foi concebida 
para contornar melhor a separação entre o espaço interno da casa e 
o espaço exterior público e para controlar e regular a quantidade de 
luz do local. Imaginemos que o nosso projeto é proposto num local 
onde os painéis em rede metálica em tom bronze não se enquadram 
esteticamente e podem, até, não serem necessários porque não há 
muita luz. Aí, poderiam ser  substituídos por um outro material mais 
adequado às circunstâncias. 

No que diz respeito ao espaço público entre os blocos habitacionais, a 
solução apresentada, o Passeio D’Ajuda, parece-nos bem enquadrada, 
neste local. Criámos uma espécie de percurso turístico que tem ínicio na 
cota mais alta da gruta (o novo Parque do Rio Seco) e termina junto dos 
jardins do Palácio Nacional da Ajuda. Além disso, este espaço assume 
uma dinâmica de funcionamento que pretende ser um auxílio, uma ajuda 
à reanimação desta zona da cidade de Lisboa (e daí, metaforicamente, 
o nome escolhido) que é um vazio urbano. 

A largura do passeio, a disposição dos locais de paragem, a iluminação 
escolhida, o uso dos materiais selecionados e a escolha do tipo de 
vegetação são fatores que poderão transformar este passeio público, 
à semelhança do que aconteceu, no Porto, com o Passeio dos Clérigos 
ou, em Nova Iorque, com o High Line. Mostra ser um espaço com 
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singularidade, com princípio e fim e com potencial para regenerar esta 
zona. 

Demos igualmente resposta à inacessibilidade da cota superior 
da gruta, que as pessoas não usavam porque era de difícil acesso, 
permitindo que o novo Parque Urbano do Rio Seco também adquira 
uma nova dinâmica e possa condicionar, positivamente, a vida dos seus 
utilizadores. 

Do ponto de vista dos aspetos que poderão suscitar mais dificuldade, 
destaca-se o material utilizado. A fibra de carbono é pouco conhecida 
na arquitetura e, por isso mesmo, torna-se complicado ter uma visão 
realista e concreta da sua utilização em obra. Não havendo termos 
de comparação próximos, tornou-se complicado, ao nível do sistema 
construtivo, a pormenorização correta dos detalhes do projeto. 

Por último, e respondendo à questão, flexibilidade: realidade ou utopia, 
diremos o seguinte. É possível criar habitações flexíveis, com soluções 
realistas, fugindo do preconceito e das ideias pré-concebidas de que, 
uma casa deste tipo, tem de ser algo do domínio do futurismo e, logo, 
excêntrica. Este tipo de projeto pode ser inovador, arrojado, elevar os 
padrões de criatividade e responder, simultaneamente, às mudanças 
sociofamiliares que se vão verificando na sociedade de forma rápida e 
constante. 

Modernidade e funcionalidade não são, neste contexto, conceitos 
antagónicos, bem pelo contrário, devem ser, na nossa opinião, 
complementares. As casas flexíveis são uma resposta possível às 
necessidades pontuais das pessoas. Hoje assim, amanhã, quem sabe? 
O arquiteto projeta para pessoas cujo estilo e qualidade de vida são 
muito diferentes de outros momentos da história do homem, assim ele 
deve ser capaz de se adaptar e de readaptar a estas mudanças.
Se são assim tão importantes e eficazes estes espaços flexíveis, 
questionamo-nos, então, porque não se usa este domínio do 
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conhecimento da arquitetura na construção das casas? Porque 
insistimos em manter os padrões de habitação “normal” se concluímos 
que a flexibilidade é uma resposta positiva e eficaz às necessidades 
dos indivíduos e às alterações sociais? Uma resposta definitiva poderá 
constituir um novo e diferente desafio de uma outra investigação. 
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anexosta
ANEXO 1 /  processo de trabalho

ANEXO 2 /  peças desenhadas (documento provisório)
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anexo I ta
PrOCEssO DE TrABALHO: 
desenhos, maquetes de estudo e vistas tridimensionais

O conjunto de desenhos que aqui apresentamos representa 
uma pequena seleção do processo de trabalho desenvolvido 
ao longo do semestre. Por mais diferentes que, os primeiros 
esboços ou maquetes, possam parecer do resultado final, 
foram essas mesmas tentativas que nos permitiram chegar ao 
resultado final deste Projeto Final de Mestrado. 
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Maquete de turma 
Estudo do Vale 
do Rio Seco

Materiais utilizados: 
cartão cinzento 1 mm
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Maquete de Estudo 
Estudo de volumetrias 

Materiais utilizados: 
cartão cinzento 1 mm; 

moldes em gesso
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Maquete de Estudo 
Estudo de volumetrias 
e do Passeio D’Ajuda

Escala 1.1000

Materiais utilizados: 
cartão cinzento 1 mm;

cartolina branca
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Maquete de Estudo 
Estudo do volume, 
do Passeio D’Ajuda e da praça
Escala 1.200

Materiais utilizados: 
cartão cinzento 2 mm; 
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Maquete Final 
de Apresentação

Edifícios junto à praça
Escala 1.200

Materiais utilizados: 
cartão canelado 1,6 mm;

cartão madeira
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Maquete Final 
de Apresentação

Escala 1.500

Materiais utilizados: 
cartão canelado 1,6 mm;
balsa 2 mm
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Maquete Final 
de Apresentação

Encaixe dos módulos numa 
parte da estrutura do edifício

Escala 1.100

Materiais utilizados: 
cartão madeira 2,2mm,

cartolinas coloridas
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Maquete Final 
de Apresentação

Encaixe dos módulos numa 
parte da estrutura do edifício
Escala 1.100

Materiais utilizados: 
cartão madeira 2,2mm,
cartolinas coloridas
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Maquete Final 
de Apresentação

Corte pelo edifício
Escala 1.50

Materiais utilizados: 
cartão prensado 3 mm
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Maquete Final 
de Apresentação

Corte pelo edifício
Escala 1.50

Materiais utilizados: 
cartão prensado 3 mm
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Escolha dos materiais 

Estrutura metálica: 
pilar e viga HE 240B (e respetivos 

parafusos de ligação)

Pormenorização à escala real
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Escolha dos materiais 

Cortiça para isolamento térmico 
e acústico do módulo de 5 cm de 
espessura

Pormenorização à escala real
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anexo IIta
PEÇAs DEsENHADAs
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DESENHOS GERAIS

01.  
02.  
03. 

PROPOSTA URBANA

04. 
05. 
06.

07.  
08.  
09.  

PROPOSTA ARQUITETÓNICA

10. 
11. 
12.

13. 
14. 
15. 

ÍNDICE DE DESENHOS 

Diagramas de Enquadramento - Escala da Cidade

Diagramas de Enquadramento - O Parque Urbano - Escala 1.5000

Enquadramento Urbano - Escala 1.1000

Planta de Cobertura - Escala 1.500

Planta do Piso da Cota 60 e Planta do Piso da Cota 64 - Escala 1.500

Planta do Piso da Cota 70.2 e Corte AA’  - Escala 1.500

Planta do Piso da Cota 73.2 e Corte BB’ - Escala 1.500

Planta do Piso da Cota 76.2 e Corte CC’ - Escala 1.500

Planta do Piso da Cota 79.2 e Corte DD’ - Escala 1.500

Proposta Arquitetónica - Planta e Alçado - Escala 1.200

Proposta Arquitetónica - Cortes e Alçados - Escala 1.200

Proposta Arquitetónica - Cortes e Alçados - Escala 1.200

Proposta Arquitetónica - Possibilidades de Agregação - Escala 1.50

Proposta Arquitetónica - Pormenorização - Escala 1.25 e 1.10

Proposta Arquitetónica - Pormenorização e Visualizações Tridimensionais

(REDUZIDOS PARA FORMATO A3)


