


 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Tudo evolui; não há realidades eternas"1 

 

 
Friedrich Nietzsche, 1878 
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1 NIETZSCHE, Friedrich. Humano, demasiado humano. 1878. 
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Resumo 

 
 
A presente dissertação constitui uma reflexão acerca da temática da flexibilidade 
habitacional no contexto da reabilitação de bairros sociais/municipais. Esta problemática 
ganhou expressão com o Movimento Moderno e tem vindo a ser alvo de um novo interesse 
na contemporaneidade, centrada agora nos novos modos de vida em constante mutação e 
aceleração. 
Actualmente, deparamo-nos cada vez mais com a degradação dos bairros sociais em 
Lisboa. Parte desta degradação surge associada à ampliação das habitações, feita pelos 
habitantes, numa tentativa de melhorar as condições de habitabilidade a longo prazo. 
Devido à falta de condições económicas, aos materiais empregues, à auto-construção e à 
consequente falta de manutenção, foi iniciado um processo de constante degradação destes 
bairros. 
No seguimento de um estudo que se debruça sobre o território do Bairro Padre Cruz, em 
Lisboa, pretende-se desenvolver um projecto de habitação flexível no contexto da 
reabilitação deste bairro social.  
O objectivo principal deste estudo é reunir um conjunto de estratégias de flexibilidade 
espacial que permitam desenvolver habitações, que possam responder às necessidades de 
cada família, ao longo do tempo, e de acordo com as suas condições financeiras.  
Esta investigação distingue duas fases: a pesquisa e o projecto. A primeira fase incide, 
especialmente, na construção de um estado da arte sobre a temática da habitação flexível, 
recorrendo, por um lado a uma visão historicista do problema e, por outro, a uma visão mais 
operativa que procura definir alguns princípios e estratégias de flexibilidade habitacional, 
bem como exemplos de aplicação. A segunda fase é relativa ao desenvolvimento do 
projecto, no qual se aplica um conjunto de estratégias e princípios de flexibilidade à 
reabilitação do Bairro Padre Cruz. 
Entre as conclusões há a destacar a necessidade de previsão de possíveis alterações dos 
agregados familiares, aplicada ao projecto, para que este possa responder com eficiência às 
necessidades de cada família.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Habitação Flexível, Habitação Evolutiva, Estratégias de flexibilidade, 
Extensão, Habitação Social. 



CONSTRUIR NO CONSTRUÍDO  
Habitação Flexível em Bairros Municipais. Projecto para o Bairro Padre Cruz. 
 

IV 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSTRUIR NO CONSTRUÍDO  
Habitação Flexível em Bairros Municipais. Projecto para o Bairro Padre Cruz. 

 

V 
 

TO BUILD ON THE BUILT 
Flexible Housing in Municipal Neighborhoods. Project to Bairro Padre Cruz.  
 
Catarina Loução Correia 
Orientador Científico: Professora Auxiliar Cristina Soares Ribeiro Gomes Cavaco 
Co-Orientador Científico: Professor Doutor Pedro Dias Pimenta Rodrigues 
 
Mestrado em Arquitectura 
Outubro de 2011 
 

Abstract 
 
This dissertation is a reflection about the theme of flexible housing in context of social 
neighborhoods rehabilitation. This issue gained expression with Modern Movement and has 
been the object of contemporary interest, now focused on new ways of life, constantly 
changing and in acceleration.  
Currently, we are faced, more and more, with the degradation of social neighborhoods. Part 
of the degradation appears associated to housing expansion, made by inhabitants, in an 
attempt to improve living conditions, in the long term. Due to lack of economic conditions, 
materials employed, self-construction and consequent lack of maintenance, has been started 
a process of constant degradation on this neighborhoods. 
Following a study that focuses the territory of Bairro Padre Cruz, in Lisbon, we intend to 
develop a flexible housing project in context of this social neighborhood rehabilitation. 
The main goal of this study is to gather a set of spatial flexible strategies that allow to 
develop social housing that can meet the needs of each family, over time, and according with 
their financial conditions. 
This research distinguishes two phases: the research and the project. First phase focuses, 
especially, on the construction of an art state, about the theme of flexible housing, using, one 
hand to a historicist view of the problem and, on other hand, a more operative view that aims 
to define some flexible housing principles and strategies and using examples. The second 
phase is about the project development, which applies a set of flexible strategies and 
principles to Bairro Padre Cruz rehabilitation. 
Among the conclusions of this research, we must highlight the need to predict possible 
changes in households, applying it to the project, so that it can respond with efficiency to 
each family needs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key-words: Flexible Housing, Evolutionary Housing, Flexibility Strategies, Extension, Social 
Housing. 
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I.  INTRODUÇÃO 
 

A presente dissertação constitui uma reflexão acerca da temática da flexibilidade 

habitacional no contexto da reabilitação de bairros sociais/municipais. Esta problemática 

ganhou expressão com o Movimento Moderno e tem vindo a ser alvo de um novo interesse 

na contemporaneidade, centrada agora nos novos modos de vida em constante mutação e 

aceleração. 

Actualmente, deparamo-nos cada vez mais com a degradação dos bairros sociais de 

Lisboa. Parte desta degradação surge associada à ampliação das habitações, feita pelos 

habitantes, numa tentativa de melhorar as condições de habitabilidade a longo prazo. 

Devido à falta de condições económicas, aos materiais empregues, à auto-construção e à 

consequente falta de manutenção, foi iniciado um processo de constante degradação destes 

bairros. 

 

I.1 Objectivos 
 

No seguimento de um estudo que se debruça sobre o território do Bairro Padre Cruz, em 

Lisboa, pretende-se desenvolver um projecto de habitação flexível no contexto da 

reabilitação deste bairro social.  

O objectivo principal deste estudo é, através de um conjunto de estratégias de flexibilidade 

espacial, desenvolver habitações sociais, que possam responder às necessidades de cada 

família, ao longo do tempo, e de acordo com as suas condições financeiras.  

Tendo em conta as análises feitas no decorrer da investigação, verificou-se que grande 

parte dos bairros sociais com habitações unifamiliares, estão sujeitos a modificações 

relacionadas com a construção de anexos. Estas modificações ocorrem porque as 

habitações de carácter social, respeitavam originalmente, princípios relativos a áreas 

mínimas. O facto das habitações não se adaptarem às modificações do agregado familiar, 

levou a que as próprias famílias fizessem ampliações, proporcionando, quase sempre, mais 

um ou dois quartos à habitação.  

No caso específico do Bairro Padre Cruz, constatou-se que este tipo de modificações teve 

um impacto negativo na funcionalidade e no conforto ambiental das habitações, além de ter 

afectado negativamente o espaço público, pelo estreitamento das ruas. 
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Posta esta problemática relativa aos bairros sociais/municipais, a habitação flexível surge 

como proposta de solução para a reabilitação do Bairro Padre Cruz, tendo em conta a 

articulação entre o existente e a possibilidade de melhorar, não só as habitações, como 

também o espaço público. 

O projecto de habitação flexível para o Bairro Padre Cruz pretende melhorar as condições 

de habitabilidade não só nas habitações como também no espaço público, que vai ser 

tratado como uma extensão da habitação. 

Pretende-se que a habitação possa responder às necessidades do agregado familiar, 

evoluindo a par da evolução da família, quer em termos de densidade quer 

economicamente.  

Relativamente à reabilitação do espaço público, com o fim de melhorar as relações de 

convivência e de apropriação do espaço, pretende-se a integração de comércio e serviços 

aliados a um espaço público de permanência. 

Ambiciona-se a criação de um conjunto habitacional flexível e sustentável que integre as 

exigências de habitabilidade contemporâneas. 

 

I.2 Metodologia 
 

A metodologia a adoptar nesta investigação distingue duas fases: a investigação e o 

projecto. Embora sejam abordagens distintas, procurou-se uma constante 

complementaridade entre elas. A primeira fase incide, especialmente, na construção de um 

estado da arte sobre a temática da habitação flexível, recorrendo, por um lado a uma visão 

historicista do problema e, por outro, a uma visão mais operativa que procura definir alguns 

princípios e estratégias de flexibilidade habitacional, bem como exemplos de aplicação. É 

direccionada através da recolha documental, nomeadamente com recurso a bibliografia 

relacionada com a temática em questão. A segunda fase é relativa ao desenvolvimento do 

projecto, no qual se aplica um conjunto de estratégias e princípios de flexibilidade, 

estudados na fase de investigação. Nesta segunda abordagem, começa-se por fazer uma 

investigação sobre a habitação evolutiva em bairros sociais, seguida de uma resenha 

histórica acerca do Bairro Padre Cruz, com especial incidência sobre o “bairro de alvenaria”.  
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É feito, também, um levantamento da documentação relativa ao local de estudo, 

nomeadamente, a carta dos BIP/ZIP2 e o Plano Director Municipal de Lisboa, para perceber 

quais as estratégias previstas para o local.  

 

De seguida, é feita uma reflexão acerca da aplicação de um conjunto de pressupostos ao 

projecto que vai ser traduzida graficamente, em peças que se situam entre a escala 1/1000 

e 1/20. Estas peças abrangem: 

- Delimitação da zona de intervenção; 

- Caracterização e revitalização do plano urbano; 

- Reabilitação da habitação; 

- Revitalização do bairro através da inserção de novos pontos de comércio e serviços. 

 

I.3 Estrutura 
 

O presente relatório estrutura-se em quatro capítulos.  

A investigação começa com o enquadramento da Habitação Flexível (estado da arte) onde 

se procura, com base na história, fundamentar uma pesquisa em torno da problemática da 

flexibilidade no espaço habitacional. 

Depois de assimilados os conceitos que dão origem à flexibilidade, o desenvolvimento da 

investigação divide-se em duas vertentes. É nestes dois capítulos que se encontram as 

premissas que vão fundamentar o projecto. 

A primeira vertente do desenvolvimento denomina-se Flexibilidade no Espaço Habitacional. 

Neste capítulo é feita, primeiramente, uma reflexão acerca do conceito de flexibilidade, 

estabelecendo os parâmetros base de caracterização de uma habitação flexível. São 

esclarecidos, também, alguns dos princípios construtivos da flexibilidade espacial, que 

advêm do exemplo da arquitectura dos edifícios de escritórios. Estes edifícios constituem 

um modelo de flexibilidade máxima, pela independência da sua estrutura, pela construção 

por layers separáveis e pela simplicidade e legibilidade, que possibilitam uma apropriação 

mais rápida e eficaz do espaço. 

 

 

                                                            
2 Programa para a requalificação dos “Bairros de Intervenção Prioritária” e “Zonas de Intervenção Prioritária” de 

Lisboa, surgido no âmbito dos objectivos do Programa Local de Habitação (PLH) aprovado pelos órgãos 

autárquicos em 2009. 
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Por fim, aborda-se a temática da habitação flexível, através da reunião de um conjunto de 

estratégias. Estas estratégias vão actuar, individualmente ou em conjunto, na habitação, 

permitindo que esta seja alterada ao longo do tempo, consoante as necessidades dos 

utentes. Destacam-se estratégias como a Indeterminação espacial, a Distribuição e 

circulação e a Mutabilidade, com exemplos de aplicação prática em projectos. 

A segunda vertente do desenvolvimento denomina-se Tipologia Habitacional Evolutiva. 

Trata-se de um capítulo no qual são apresentados princípios para a evolução habitacional, 

que constituem uma consequência da aplicação de estratégias de flexibilidade. São estes 

princípios a agregação, a divisão e a extensão. 

 

Tendo em conta as características da evolução habitacional, é desenvolvido um subcapítulo 

relativo à integração da habitação evolutiva a nível urbano. A aleatoriedade visual intrínseca 

à habitação evolutiva faz com que muitos arquitectos defendam que, a par da evolução 

habitacional, nos bairros sociais, exista também a evolução das estruturas físicas da 

urbanização. 

O quarto capítulo estabelece a coordenação entre a investigação e a sua aplicação a um 

caso de estudo específico, ou seja, a sua aplicação ao caso do Bairro Padre Cruz. Divide-se 

em três subcapítulos. O primeiro subcapítulo trata a problemática da habitação evolutiva em 

bairros sociais, com especial enfoque sobre a zona de Lisboa, estabelecendo a causa da 

origem da evolução habitacional destes bairros e as suas consequências, em termos de 

habitabilidade e qualidade urbana. 

Em seguida, é feita uma contextualização do Bairro Padre Cruz e uma análise crítica, que 

vai fazer a introdução ao projecto. No último subcapítulo, reflecte-se acerca das soluções 

para a reabilitação do bairro, tendo como base a introdução de flexibilidade nas habitações, 

bem como a implementação de condições que vão permitir conforto ambiental no interior 

destas. 

Por último, as considerações finais, pretendem responder às questões levantadas, com 

base numa reflexão crítica dos resultados obtidos. Pretende-se demonstrar que é possível 

aplicar as estratégias de flexibilidade à habitação e que é uma alternativa benéfica para a 

habitação no contexto dos bairros sociais/municipais. 
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II. HABITAÇÃO FLEXÍVEL 
 

II.1 Enquadramento 
 
Depois da Primeira Guerra Mundial, a Europa foi confrontada com uma procura de 

habitação urbana sem precedentes, destinada maioritariamente às classes trabalhadoras. 

O aumento desmedido da população levou à degradação e insuficiência do parque 

habitacional nas cidades, impondo a sua renovação rápida e económica, tendo em conta, 

também, as condições de vida da época.  

Anteriores planos de habitação urbana, baseados em blocos de apartamentos destinados à 

burguesia, ou moradias unifamiliares, não iam de encontro às necessidades económicas, de 

densidade e de escala. “ (…) a procura de uma forma de habitar mais livre e individual, 

associada à necessidade de limitar ao essencial tanto o espaço doméstico como os recurso 

financeiros utilizados, levou muitos arquitectos a explorar o tema da casa flexível. Os 

espaços de uso não específico, a planta livre independente da estrutura (Corbusier, Maison 

Dominó, 1914), a variação de esquemas tipológicos e a possibilidade de diferentes 

combinações espaciais através da variação no afastamento dos eixos dos pilares, foram 

algumas das estratégias propostas.”3  

Estas estratégias começaram a ser desenvolvidas, científica e tecnicamente, durante o 

Movimento Moderno que afirmou, no seu conjunto, a eficácia de novos materiais, de novos 

métodos e meios construtivos (esqueleto estrutural em aço ou betão, fachadas sem função 

sustentadora). 

Ao aplicar critérios mais racionalistas e funcionalistas, o movimento Moderno caminhou no 

sentido de uma nova concepção espacial, que procurou responder a um modo de vida de 

um tempo novo. 

 
II.1.1 Nova concepção do espaço4 

 

A intenção geral da arquitectura moderna foi proporcionar ao Homem uma nova habitação 

que satisfizesse as suas necessidades de conforto, identificação e compreensão do espaço 

e que fosse a expressão de harmonia entre o Homem e a sua envolvente. 

                                                            
3 ABREU, Rita. Estratégias de flexibilidade na habitação colectiva: o caso holandês, Lisboa: Instituto Superior 

Técnico, 2005. Texto policopiado. Tese de Mestrado. Pp. 27. 
4 NORBERG-SCHULZ, Christian. Los principios de la arquitectura moderna: sobre la nueva tración del siglo XX. 

Barcelona: Reverté, 2005. Traduzido por Jorge Sainz. 
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Num artigo intitulado O novo mundo, o arquitecto Hannes Meyer escreveu “Each age 

demands its own form. It is our mission to give our new world a new shape with the means of 

today.  But our knowledge of the past is a burden that weighs upon us, and inherent in our 

advanced education are impediments tragically barring our new paths”.5 Como 

consequência, alguns arquitectos e teóricos defendiam que a arquitectura deveria começar 

de novo, quebrando com as tradições arquitectónicas académicas. 

No geral, a moderna e nova concepção do espaço concede uma importância primordial à 

abertura e à continuidade, em contraste com os espaços isolados e semi-independentes que 

constituíam um princípio para a construção tradicional do passado. 

A arquitectura moderna define novas concepções do espaço e da forma. Essas concepções 

têm origem na arquitectura do ferro e do vidro do século XIX e foram referidas por Frank 

Lloyd Wright antes de 1900, quando tentava estabelecer uma gramática coerente para os 

seus projectos. Em 1914, Le Corbusier projectou a casa Domino (fig. 1.1), concedendo-lhe 

uma estrutura de esqueleto, com intenção de libertar o espaço das paredes estruturais e 

permitir inúmeras combinações de distribuições interiores e de fachadas.   
 

 

Fig. 1.1 – Casa Domino, 1914. Le Corbusier. 

 

 

 

                                                            
5 MEYER, Hannes. The new world (1926). In Modernist Architecture: a database of modernist architectural 

theory. [Consult. 3 Junho 2011]. Disponível em WWW: <URL: 

 http://modernistarchitecture.wordpress.com/2010/10/20/hannes-meyer%E2%80%99s-%E2%80%9Cthe-new-

world%E2%80%9D-1926/>  

“Cada época exige a sua própria forma. A nossa missão é dar ao novo mundo uma nova forma com os meios de 

hoje. Mas o nosso conhecimento do passado é um fardo que nos pesa e, juntamente com a nossa educação 

avançada, torna-se uma restrição aos novos percursos.” Trad. Livre. 
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Em 1926, escreve Os cinco pontos da Nova Arquitectura, definindo as suas ideias 

contributivas para o Movimento Moderno. Entre os cinco pontos encontra-se a planta livre, 

um termo que desde então tem tido uma importância fundamental na teoria da arquitectura 

moderna. 

 

II.1.2 A planta livre 
 

A planta livre é a materialização de uma nova concepção do espaço. Ainda que seja um 

conceito novo, as suas raízes fundem-se com o passado. O desenvolvimento da 

organização espacial desde o Renascimento até ao Barroco e a inspiração proveniente de 

outras culturas – casa tradicional japonesa -, aponta para a origem da planta livre e para o 

início da exploração do tema da flexibilidade. 

A casa tradicional japonesa constitui um dos primeiros exemplos de flexibilidade na 

arquitectura da habitação. Com base na estratégia da polivalência, os espaços da casa 

japonesa encontram-se ligados fisicamente, não tendo qualquer especificação em termos de 

usos. Para obterem a divisão de espaços recorrem a mobiliário como biombos alternando, 

assim, as configurações espaciais ao longo do dia. 

A partir do modelo da casa tradicional japonesa começou-se a explorar o conceito da 

permeabilidade espacial e a estudar as possíveis configurações espaciais que o uso de 

painéis amovíveis viria a permitir.6 

No princípio do século XX, influenciado pela cultura japonesa7, Frank Lloyd Wright explorou 

o conceito de polivalência através da planta livre. “A casa libertou-se e tornou-se mais 

vivida. A espacialidade interior começou a emergir.”8 

A planta livre é um princípio ou um método de organização espacial, e é fruto de uma 

interpretação particular das estruturas em geral.  

 

 

 

 

                                                            
6 ABREU, Rita, Estratégias de flexibilidade na habitação colectiva: o caso holandês, Lisboa: Instituto Superior 

Técnico, 2005. Texto policopiado. Tese de Mestrado. Pp. 26. 
7 Depois de uma visita ao Japão em 1905. 
8 Frank Lloyd Wright (1910), citado por ABREU, Rita, Estratégias de flexibilidade na habitação colectiva: o caso 

holandês, Lisboa: Instituto Superior Técnico, 2005. Texto policopiado. Tese de Mestrado. Pp. 27. 
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A organização espacial das épocas passadas concedia, geralmente, uma importância 

primordial a um centro claramente definido que representava os valores básicos da forma de 

vida em questão. Este método de organização espacial conduz de maneira natural a 

composições simétricas e estáticas que podem ser mais ou menos complexas. 

A planta livre abandona o equilíbrio estático das simetrias; o seu espaço está relacionado 

com centros dominantes. Portanto, as composições do passado dão lugar a uma 

simultaneidade de lugares integrados, que se encontram num estado de equilíbrio 

dinâmico.9 A coerência compositiva é garantida pela continuidade e interpretação, ao invés 

da sequência e hierarquia. Em termos mais concretos, pode afirmar-se que a planta livre 

implica o estabelecimento de novas relações interactivas entre o interior e o exterior, e até 

mesmo a abolição de qualquer distinção nítida.  

Frank Lloyd Wright expressava esta intenção dizendo que queria destruir a caixa; isto é, 

queria substituir as unidades espaciais delimitadas e estáticas do passado por uma 

totalidade contínua.10  

Assim, a planta livre é um conceito geral e não pode reduzir-se a nenhuma das suas 

possíveis consequências como a flexibilidade.11 A flexibilidade é uma propriedade 

subordinada da planta livre, exposta pela primeira vez em 1924, por Gerrit Rietveld com a 

casa Schröder 12 (fig. 1.2, 1.3 e 1.4), na Holanda.  

 

 

Fig. 1.2 – Casa Schröder, 1924. Holanda. Gerrit Rietveld. 

 

                                                            
9 NORBERG-SCHULZ, Christian. Los principios de la arquitectura moderna: sobre la nueva tración del siglo XX. 

Barcelona: Reverté, 2005. Traduzido por Jorge Sainz. Pp. 45 e 46. 
10 COLQUHOUN, Alan. Modern Architecture. Oxford History of Art, 2002. Pp. 51-55. 
11 NORBERG-SCHULZ, Christian. Los principios de la arquitectura moderna: sobre la nueva tración del siglo XX. 

Barcelona: Reverté, 2005. Traduzido por Jorge Sainz. Pp. 46. 
12 SHENEIDER, Tatjana; TILL, Jeremy. Flexible Housing, Oxford: Architectural Press, 2007. Pp. 57. 
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Os elementos flexíveis, os elementos móveis, nunca podem chegar a ser dominantes numa 

planta livre, pois a liberdade não implica a abolição da identidade. A liberdade só pode 

existir em relação a um marco de referência definido. Portanto, a planta livre pôr-se-á em 

prática em cada caso concreto como uma interpretação da situação, relacionando assim o 

problema circunstancial com a visão geral de cada época. 

 

Fig. 1.3 e 1.4 – Casa Schröder, 1924. Holanda. Gerrit Rietveld. Piso 0 – uso diurno e uso nocturno. 
 

O conceito de flexibilidade associado à planta livre foi, assim, inventado relativamente tarde, 

como resposta aos novos padrões de vida impostos pelo fim da Primeira Guerra Mundial. A 

necessidade de proporcionar um grande número de habitações para responder à procura 

desmedida fez com que os padrões espaciais fossem reduzidos dramaticamente e tornados 

matéria de legislação, recebendo assim a atenção de muitos arquitectos europeus.  

 

II.1.3 A flexibilidade e a “Habitação Mínima” 
 

O segundo congresso do CIAM, em Frankfurt em 1929 teve como tema a Habitação Mínima 

a Custo Mínimo (Die Wohnung Für das Existenzminimum) e nele foram debatidas soluções 

que dessem resposta aos novos padrões de espaço mínimo. Uma das respostas foi a 

introdução da noção de flexibilidade. Se há menos espaço, então que esse espaço seja 

usado da forma mais eficiente e flexível possível. Isto levou a que os arquitectos 

desenvolvessem novas formas de organização espacial e novas tipologias, muitas das quais 

continham elementos móveis. A mutabilidade dos interiores das habitações foi a chave para 

este trabalho, conduzido pelo desejo de projectar habitações de dimensões mínimas, o mais 

económicas possível e com qualidade. 
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Entre muitas propostas apresentadas, pode referir-se a proposta de Rietveld cujo projecto 

aplicava os princípios de elementos móveis na busca da flexibilidade. Na casa Schröder13, 

Rietveld adaptou as premissas da flexibilidade aos constrangimentos do espaço mínimo, em 

edifícios de habitação colectiva.  

Le Corbusier defendeu a autonomização da estrutura relativamente à compartimentação 

interior, demonstrando que seria possível desenvolver o interior, independentemente do 

sistema estrutural. Refere ainda que os padrões mínimos da habitação são, de certa forma, 

um apelo à certeza científica que supera os costumes da tradição e assim, a flexibilidade 

torna-se uma alavanca essencial que permite aos arquitectos reinventar os padrões de vida 

tradicionais.14 

Plantas versáteis e flexíveis, para os arquitectos e utilizadores, significaram o verdadeiro 

início do modernismo, impulsionado pela necessidade e pela forte crença de que estas 

plantas trariam liberdade. O edifício, bem como as unidades residenciais individuais, foram 

também abordados como algo que poderia e deveria mudar ao longo do tempo. 

Assim, a flexibilidade tornou-se uma das muitas ferramentas da arquitectura moderna, 

assinalando um desafio progressivo. 

Aliando a flexibilidade às forças culturais, a habitação flexível torna-se tanto social, na mente 

dos modernistas, como moralmente imperativa na medida em que dá uma resposta 

pragmática às intensas exigências da crise habitacional europeia de então.  

A implantação da flexibilidade, no que viria a ser conhecida como habitação mínima, 

enveredou por dois caminhos. Primeiro, a noção de que a flexibilidade poderia ser 

alcançada através da provisão de espaços cujo uso é indeterminado. Em vez de serem 

prescritos certos usos a espaços específicos, como acontecia nas casas destinadas à 

burguesia, estas plantas permitem que seja o habitante a decidir como a sua casa vai ser 

ocupada. O segundo método para alcançar a flexibilidade na habitação mínima moderna 

seria através de elementos arquitectónicos que dão resposta a diferentes necessidades 

dentro do mesmo espaço. Móveis que dobram, inicialmente desenhados para cabines em 

comboios ou barcos, são agora incorporados nas habitações. Diferentes funções foram 

impostas ao mesmo espaço e aquilo que seria uma sala de estar durante o dia poderia 

tornar-se – através da mutabilidade mecânica – um quarto durante a noite.  

 

                                                            
13 SHENEIDER, Tatjana; TILL, Jeremy. Flexible Housing, Oxford: Architectural Press, 2007. Pp.57. 
14 BOUNDON, Philippe. Pessac de Le Corbusier : 1927-1967 : 10 tal socio-architecturale, Paris: Dunod, 1985. 

Pp.33. Citado por SHENEIDER, Tatjana; TILL, Jeremy. Flexible Housing, Oxford: Architectural Press, 2007. Pp. 

17. 
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Desde 1928 que Le Corbusier produz séries de projectos baseados em cenários dia/noite, 

como as Maisons Loucheur (fig. 1.5). 

 

Fig. 1.5 – Maisons Loucheur, 1928/29. França. Le Corbusier. Diferenças entre o uso diurno e o uso nocturno. 
 

O que se verifica nesta primeira explosão de interesse pela flexibilidade na década de 1920 

e início dos anos 1930 é uma tensão entre as realidades da flexibilidade e da retórica da 

flexibilidade, uma tensão que permanece connosco até hoje. Por um lado, uma resposta 

pragmática às necessidades da habitação mínima, por outro uma postura mais polémica 

que alia flexibilidade a novos modos de viver e à mecanização do espaço habitacional, 

sendo que ambos são vistos como traços de progresso da modernidade. 

Nestas primeiras experiências modernistas, como em muitas desde então, a palavra 

flexibilidade por vezes significa mais do que ela pode proporcionar. O que se encontra 

também, nestas experiências, é a tensão entre a flexibilidade, como redução do domínio do 

arquitecto, e a vontade de controlo da “arquitectura”. 

 

II.1.4 Flexibilidade no Pós-Guerra 
 

Enquanto a industrialização teve um profundo efeito na vida do século XIX, o seu emprego 

na habitação foi largamente atrasado até ao início do século XX. No entanto, expandir a 

capacidade técnica juntamente com a crescente procura de habitação, levou ao aumento do 

interesse na estandardização da produção habitacional. Confrontados com a crise 

habitacional do Pós Primeira Guerra Mundial, os arquitectos começaram a desenvolver 

projectos para habitações que pudessem ser produzidas massivamente, por meio da pré-

fabricação industrial.  
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A partir de 1914, Le Corbusier, um dos adeptos mais fervorosos da produção industrial, 

começou a desenvolver projectos que poderiam ser produzidos em série: Maison Domino 

(1914), Maison Voisin (1920), Maison Citrohan (1922) (fig. 1.6), e depois as Maisons 

Loucheur (1928).15 

 

Fig. 1.6 – Maison Citrohan, 1922. Le Corbusier. 
 

A produção massiva destas habitações prende-se com o argumento de que elas são 

inerentemente flexíveis, especialmente a Maison Domino e as Maisons Loucheur.  

No entanto, a motivação fundamental por trás do conceito de estandardização na produção 

de habitação, não é apenas o desafio de encontrar meios técnicos para resolver a crise da 

habitação, mas sim o desafio intelectual e criativo inerente ao desenho da habitação em si. 

A modularidade e a padronização, na forma de uma série de componentes organizados 

hierarquicamente em que cada componente é claramente definido como se fosse um 

elemento, fornece um enquadramento claro, formal e ordenado.  

A relação da flexibilidade com os muitos sistemas pré-fabricados é baseada no princípio de 

que os componentes podem, potencialmente, ser organizados de infinitas maneiras. Para o 

arquitecto da habitação flexível, esta é uma vantagem óbvia durante a fase de projecto. 

Habraken16 defendia que a resolução dos problemas da habitação passava pelas soluções 

tecnológicas que permitiam a construção em massa e que ao mesmo tempo permitissem 

dar ao futuro habitante um papel mais activo no processo de decisão. Isto queria dizer que a 

tecnologia da construção poderia oferecer uma grande variedade de soluções de uma forma 

racionalizada, industrializada e com qualidade. 

 

                                                            
15 COLQUHOUN, Alan. Modern Architecture. Oxford History of Art, 2002. Pp. 137-157. 
16 ABREU, Rita. Estratégias de flexibilidade na habitação colectiva: o caso holandês, Lisboa: Instituto Superior 

Técnico, 2005. Texto policopiado. Tese de Mestrado. Pp. 36. 
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A partir do final de 1960 em diante, existe um crescente número de projectos que 

desenvolvem os princípios da habitação flexível no contexto da participação do habitante. 

Esta solução foi vista, de uma forma geral, como a democratização e a descentralização do 

processo de planeamento arquitectónico. 

O objectivo maior seria proporcionar uma habitação que possibilitasse ao utilizador fazer 

modificações, tanto no processo de projecto, com o arquitecto, como durante a vida útil da 

habitação, tendo por base as premissas deixadas pelo arquitecto. 

 

II.1.5 Flexibilidade na contemporaneidade 
 
Actualmente, de acordo com novos padrões de vida, instáveis e em constante mudança, 

com a crescente heterogeneidade social e com as diferentes necessidades de expressão 

individual, é cada vez mais necessário encontrar uma resposta para todas estas variáveis.  

A flexibilidade é, hoje, resposta para várias realidades sociais e para vários contextos, entre 

os quais habitação social e habitações mínimas em zonas urbanas de alta densidade. 

Jeremy Till e Tatjana Schneider17 são dois dos autores que têm abordado, actualmente, a 

temática da habitação flexível. Em 2007, investigaram, de certa forma, o passado, o 

presente e o “futuro” da habitação flexível, dando a conhecer, num livro dedicado apenas ao 

tema da flexibilidade espacial, cerca de 160 casos de estudo de habitação flexível. Abordam 

a habitação flexível como modo de ajustar as necessidades dos habitantes em constante 

mudança e integrar as novas tecnologias emergentes e sustentáveis.  

Numa abordagem um pouco distinta, José Larcher, tem abordado a temática da habitação 

flexível em bairros de interesse social, com especial enfoque para o território brasileiro.  

Este autor tem explorado a vertente da expansibilidade e flexibilidade em projectos de 

interesse social.18 

Numa vertente prática, diversos projectos que actualmente exploram a flexibilidade espacial, 

num contexto de habitação social, servem-nos de referência na construção do estado da 

arte. 

 

 

                                                            
17 SHENEIDER, Tatjana; TILL, Jeremy. Flexible Housing, Oxford: Architectural Press, 2007. 
18 LARCHER, José. Directrizes visando a melhoria de projectos e soluções construtivas na expansão de 

habitações de interesse social. Texto policopiado. Tese de Mestrado. [Consult. 5 Abril 2011]. Disponível em 

WWW: <URL: http://www.prppg.ufpr.br/ppgcc/sites/www.prppg.ufpr.br.ppgcc/files/dissertacoes/d0068.pdf>. 
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Distinguem-se várias abordagens práticas relativamente à habitação social contemporânea, 

nomeadamente, o projecto ELEMENTAL (fig. 1.7 e 1.8) de Alejandro Aravena19. Neste 

projecto Aravena faz uma abordagem de habitação evolutiva, na qual são dados, aos 

habitantes, um módulo habitacional inicial que estes têm oportunidade de expandir para 

espaços já destinados a essa evolução.  

 

Fig. 1.7 e 1.8– ELEMENTAL, 2001. Alejandro Aravena. A primeira imagem mostra o estado inicial do projecto. A 

segunda imagem mostra-nos já as diferentes apropriações do espaço livre. 

 

Relativamente a habitações mínimas em zonas urbanas de alta densidade, o arquitecto 

Gary Chang desenvolveu, em Hong Kong, segundo a abordagem da mutabilidade, com 

paredes móveis, um apartamento de 32 m2 (fig. 1.9 e 1.10) que dá a possibilidade de ter 

vinte e quatro disposições diferentes e optimizadoras do espaço20. Para este arquitecto a 

introdução da flexibilidade, em espaços de áreas mínimas, significa eficiência.  

 

Fig. 1.9 e 1.10 – Life in 32sqm, 2006. Gary Chang. A primeira imagem demonstra os 24 esquemas diferentes de 

flexibilidade. A segunda imagem, mostra um exemplo de parede móvel no interior do apartamento. 

 

                                                            
19 ARAVENA, Alejandro. Ver site http://www.alejandroaravena.com/obras/vivienda-housing/elemental/ 
20 J, Sebastian. Gary Chang: life in 32sqm. [Consult. 10 Setembro 2011]. Disponível em WWW: <URL: 

http://www.archdaily.com/59905/gary-chang-life-in-32-sqm/>. 
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Com o avanço da ciência e da tecnologia, as possibilidades de aplicação da flexibilidade na 

habitação têm aumentado, no entanto, estas possibilidades também se vêem condicionadas 

por factores mais fortes como as questões económicas, sociais, culturais e até estéticas. 

Segundo a arquitecta Rita Abreu, “(…) pode prever-se que a flexibilidade virá a associar-se 

à inteligência tecnológica, a formas mutáveis (que implicam a inovação construtiva) ou, 

ainda mais, ao mercado de consumo, passando a habitação a ser vista como um produto ou 

um bem portátil.”21 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
21 ABREU, Rita. Estratégias de flexibilidade na habitação colectiva: o caso holandês, Lisboa: Instituto Superior 

Técnico, 2005. Texto policopiado. Tese de Mestrado. Pp. 39. 
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III. FLEXIBILIDADE NO ESPAÇO HABITACIONAL 
 
III.1 Reflexão acerca do conceito de flexibilidade 
 

A definição geral de “habitação flexível” corresponde à habitação que pode ser ajustada 

consoante as necessidades ou padrões de mudança, quer sociais quer tecnológicas. Estas 

necessidades de mudança podem ser pessoais (aumento da família), práticas 

(envelhecimento da família) ou tecnológicas (uma actualização de serviços – energia, gás, 

etc.). Os padrões de mudança podem ser demográficos, económicos (por exemplo o 

aumento do mercado de arrendamento), ou ambientais (reestruturar a casa para que esta 

possa responder às exigências energéticas, por exemplo). 

Segundo a arquitecta Rita Abreu “o conceito de flexibilidade do espaço doméstico, pode ser 

entendido como a capacidade do espaço físico se adaptar ao processo dinâmico do habitar, 

i.e. uma condição inerente à própria forma arquitectónica. Implícito neste conceito está o 

entendimento de que o uso do espaço doméstico é um processo variável e dinâmico. 

Variável porque os usos praticados estão relacionados com os estilos de vida dos 

moradores i.e., com os seus valores, níveis culturais e singularidades, e portanto, não são 

universais. Dinâmico porque os usos acompanham a evolução da sociedade e como tal não 

se mantém fixos no tempo.”22 

A habitação flexível tem como potencial a diversidade na organização interna dos espaços, 

tanto numa pré-ocupação como numa pós-ocupação, possibilitando aos habitantes o ajuste 

da habitação ao longo do tempo. 

Numa pré-ocupação, a habitação flexível, vai permitir aos seus futuros habitantes a 

possibilidade de escolher a organização espacial das suas habitações. Depois da ocupação 

permite aos habitantes ocupar as suas casas de uma maneira muito diversa, não havendo 

vinculação a espaços com designações específicas e possibilitando sempre adaptações nas 

habitações. A longo prazo, a habitação flexível permite, aos proprietários, a adaptação das 

unidades habitacionais e a modificação da organização espacial interior, consoante as 

capacidades económicas de cada agregado familiar. 

 

 

 

                                                            
22 ABREU, Rita; HEITOR, Teresa. Estratégias de flexibilidade na arquitectura doméstica Holandesa.[Consult. 4 

Março 2011]. Disponível em <URL: http://infohabitar.blogspot.com/2007/01/estratgias-de-flexibilidade-na.html> 
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Na sua essência, a habitação flexível é aquela que pode responder à volatilidade da 

habitação. Faz isso sendo flexível ou adaptável, ou ambos. Estes dois termos são muitas 

vezes confundidos ou usados para descrever a mesma coisa. A distinção mais clara entre 

as duas expressões é feita por Steven Groák, que define habitação adaptável como capaz 

de diferentes usos sociais e habitação flexível como capaz de diferentes disposições 

físicas.23 

A adaptabilidade é alcançada através do desenho de espaços que podem ser usados de 

variadas formas, através da maneira como estes estão organizados, dos padrões de 

circulação ou através da designação específica dos espaços. Segundo Herman 

Hertzberger24, a adaptabilidade abrange a polivalência, termo utilizado para descrever 

espaços que podem ser usados de diversas formas, geralmente sem fazer alterações físicas 

à habitação. A flexibilidade, por outro lado, segundo a definição de Groák, é alcançada 

através da alteração física do edifício: juntando dois espaços ou unidades, expandindo-as, 

através de paredes deslizantes ou em fole, etc. A flexibilidade, portanto, é um termo 

aplicado a mudanças interiores e exteriores, a mudanças temporárias (paredes deslizantes) 

ou permanentes (evolução da habitação para o exterior). Enquanto a adaptabilidade é 

baseada em questões de uso, a flexibilidade envolve questões de forma e técnica. 

Segundo Jeremy Till e Tatjana Schneider25, existe uma associação simples entre a 

flexibilidade e o progresso: uma coisa que se pode mover escapa ao entrave que a tradição 

pode ser, uma coisa que pode mudar é sempre nova. 

Durante o século XX, a habitação flexível tem vindo a sofrer contrariedades: ora é muito 

discutida pelos arquitectos, ora é relegada para segundo plano.  

Três das soluções existentes, surgidas ao longo do século XX, influenciaram o 

desenvolvimento da habitação flexível: 

- A primeira surgiu em 1920, da necessidade da habitação social europeia garantir um 

número massivo de habitações. A mudança resultante da diminuição dos padrões 

dimensionais do espaço, bem como os novos métodos construtivos, levou a que os 

arquitectos desenvolvessem projectos que permitissem a flexibilidade, para que os 

habitantes não fossem constrangidos pelos novos padrões espaciais mínimos. 

                                                            
23 GROÁK, Steven. The Idea of Building: thought and action in the design and production of buildings, Londres: E 

& FN Spon, 1994. Pp. 15. 
24 HERTZBERGER, Herman. Lessons for Students in Architecture, Rotterdam: Uitgeverij 010 Publishers, 1991. 

Pp. 126-151. 
25 SHENEIDER, Tatjana; TILL, Jeremy. Flexible Housing, Oxford: Architectural Press, 2007.  
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- A segunda solução, iniciada entre 1930 e 1940, e cujos princípios se têm mantido até ao 

presente, surgiu da crença de que a pré-fabricação e as tecnologias emergentes poderiam e 

deveriam proporcionar a solução para a construção da habitação em massa. Pensou-se que 

a flexibilidade poderia estar relacionada com os edifícios sistematizados e pré-fabricados 

industrialmente. 

- Em terceiro, o movimento de participação e envolvimento do habitante, nas décadas de 

1960 e 1970, conduziu a um renovado interesse pela habitação flexível. O facto de serem os 

habitantes a poderem decidir parte da organização espacial das suas habitações, levou a 

um crescente interesse pela habitação flexível. Economicamente, esta torna-se mais viável, 

pois, por exemplo, possíveis alterações na dimensão do agregado familiar já não implicam 

uma mudança de habitação. O envolvimento do habitante no projecto da sua casa 

proporciona, ainda, uma maior apropriação e identificação com a sua habitação. 

Aparentemente, destas três soluções de desenvolvimento da habitação flexível, esta última 

tem maior sucesso na resposta às pressões sociais reais. Tem muito menos sucesso 

quando tratada como uma disciplina independente, empregada pelos arquitectos como um 

fim em si, ao contrário de um meio para um fim. 

Ainda que estas soluções influenciem em grande parte o desenvolvimento da habitação 

flexível em termos conceptuais e projectuais, em termos construtivos a habitação flexível vai 

buscar inspiração a diferentes princípios arquitectónicos, como os aplicados na arquitectura 

dos escritórios, que até ao Movimento Moderno não se julgavam passíveis de aplicação à 

habitação. 

 

III.2 Princípios construtivos da flexibilidade 26 

 
Os princípios construtivos da flexibilidade assentam na arquitectura dos edifícios de 

escritórios. Os meios construtivos standard, ou seja, inflexíveis, estão tão impregnados na 

indústria da construção habitacional que é necessário olhar para além da habitação para 

obter a flexibilidade. 

Grande parte dos princípios construtivos da flexibilidade teve a sua génese no Movimento 

Moderno, bem como as suas primeiras aplicações. 

Nos edifícios de escritórios a flexibilidade não é apenas um pormenor, mas sim uma 

necessidade; um edifício de escritórios tem de possuir um futuro potencial no que toca à 

mudança, de modo a que os utilizadores do espaço possam adaptá-lo e modificá-lo a 

qualquer altura, em termos de layout ou de serviços. 
                                                            
26 SHENEIDER, Tatjana; TILL, Jeremy. Flexible Housing, Oxford: Architectural Press, 2007. Pp. 164. 
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No projecto habitacional Immuebles Lods27 (1972) (fig. 2.1 e 2.2), de Jean-Philippe Rameau, 

em França, a tecnologia construtiva dos edifícios de escritórios é explicitamente usada. Os 

blocos de habitação foram construídos com um sistema industrial denominado GEAI 

(Groupement d’Et. Pour une Architecture Industrialisée) que possibilita a transformação de 

um edifício de escritórios em habitação, através da existência de um bloco técnico central e 

espaços totalmente livres, conferindo o máximo de flexibilidade às habitações. 

 

Fig. 2.1 e 2.2 – Immuebles Lods, 1972. França. Groupe Jean-Philippe Rameau. 

 

III.2.1 Estrutura 
 

A construção da habitação flexível aceita que uma determinada solução arquitectónica a 

certa altura seja modificada. Em vez de trabalhar a partir do específico, a construção flexível 

começa a partir do comum a todos os edifícios, ou seja, a estrutura. Conceptualmente e do 

ponto de vista da estrutura, esta deve ser sempre separada das paredes, quer interiores e 

exteriores, das divisórias, serviços e acabamentos. 

A estrutura é concebida como um elemento permanente, enquanto os outros elementos têm 

diferentes períodos de vida útil e podem ser adaptados ao longo do tempo, ou mesmo 

totalmente substituídos28.  

Nos edifícios de escritórios a estrutura é a base de sustentação do projecto, possibilita uma 

variedade de formas e permite evolução. 

 

 

 

                                                            
27 SHENEIDER, Tatjana; TILL, Jeremy. Flexible Housing, Oxford: Architectural Press, 2007.  Pp. 213. 
28 Idem. Pp. 192. 
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No sentido de explicitar o conceito de estrutura, Bernard Leupen cita o arquitecto e filósofo 

francês, Bernard Cache: “The three abstract functions of the frame presuppose a form that is 

independent of its content. An interval separates the order of causes from that of effects. But 

the more a frame shows itself to be independent from its content or its function, the more one 

must bring out the principles of its formal autonomy”29. 

Uma característica fundamental da estrutura é que esta possibilita que as paredes sejam 

libertadas do seu carácter de paredes portantes e possam ser posicionadas livremente 

dentro do espaço, de modo a que este se torne mais flexível. Segundo Leupen, “(…) it is the 

unchangeable that creates conditions for changeability, the permanent that frees the 

temporary. This permanent aspect is the frame, and it defines the space within which change 

can occur.”30 

Os edifícios de escritórios, quase por definição, fornecem um espaço geral e indeterminado, 

ao contrário da habitação comum, que nos oferece um espaço definido e específico. 

Leupen defende que é precisamente o carácter permanente da estrutura que permite dar 

liberdade ao espaço, ao ponto deste ser alterado, alargado ou usado de diferentes 

maneiras. Segundo o mesmo autor, “Freedom for Hegel was the recognition of necessity. In 

that sense, the frame is a necessity that generates freedom. Recognition of the necessities 

of dwelling from a particular perspective leads to recognition of what the frame is and what 

kinds of freedom it generates.”31  

 

 

 

 

 

                                                            
29 LEUPEN, Bernard. Frame and Generic Space, Rotterdam: 010 Publishers, 2006. Pp. 22. 
“As três funções abstractas da estrutura pressupõem que a forma seja independente do seu conteúdo. A ordem 

das causas distancia-se da ordem dos efeitos. Mas quanto mais a estrutura se mostra independente do seu 

conteúdo ou função, mais se devem evidenciar os princípios da sua autonomia formal.” Trad. Livre. 
30 Idem.  Pp. 23. 
“É o imutável que cria condições para a mutabilidade, o permanente que liberta o temporário. Este aspecto 

permanente é a estrutura e define o espaço onde a mudança pode ocorrer a mudança.” Trad. Livre. 
31 Idem. Pp. 225. 

“A liberdade, para Hegel, é o reconhecimento da necessidade. Neste sentido a estrutura é a necessidade que 

gera a liberdade. O reconhecimento das necessidades de uma habitação a partir de uma determinada 

perspectiva leva ao reconhecimento do que é a estrutura e quais o tipos de liberdade que ela vai gerar.” Trad. 

Livre. 
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Um edifício, normalmente, é separado em estrutura portante e estrutura não portante e, esta 

divisão introduz o potencial da modificação. Esta distinção foi introduzida no século XIX, 

pelo arquitecto e teórico Eugéne Viollet-le-Duc, cujos princípios estruturais racionalistas 

“definiram a estrutura construtiva como uma necessidade”32, distinguindo entre os elementos 

primários, a estrutura e os mecanismos do edifício, e entre os elementos secundários, as 

paredes, os revestimentos e outros tipos de enchimentos.  

Um dos primeiros exemplos europeus que deixa transparecer a estrutura é o edifício de 

Auguste Perret, o bloco de apartamentos 25 Rue Franklin33 (fig. 2.3), em Paris. A estrutura 

visível é destacada através de um tratamento material diferente, demonstrando que a 

parede poderia ser um elemento secundário e potencialmente substituível. 

 

Fig. 2.3 – 25 Rue Fraklin, 1903. França. Auguste Perret. 
 

III.2.2 Layers/Camadas 
 
Ao seguir o princípio da estrutura comum, surge a ideia das layers. Os diferentes elementos 

construtivos têm, inevitavelmente, diferentes períodos de vida útil, quer devido à sua 

construção quer à sua utilização. Assim a estrutura irá ter um período de vida útil muito 

alargado, enquanto, por exemplo, a cozinha vai ter um período de vida útil mais curto. É, 

então, melhor separar estes elementos construtivamente de maneira a que essa layer do 

sistema possa ser adaptada ou mudada sem afectar as outras. A construção comum tende 

a agregar todos os níveis, em conjunto, pelo que mudar uma layer significa interferir com 

todas as outras34. 

                                                            
32 SHENEIDER, Tatjana; TILL, Jeremy. Flexible Housing, Oxford: Architectural Press, 2007. Pp. 165. 
33 Idem. Pp. 203. 
34 Idem. Pp. 169-172. 
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Segundo Leupen, “Every building may be regarded as an assemblage or composition taken 

from a set of architectural elements which include stairs, windows walls, roofing, piping and 

ducting, switches and kitchens. A number of such elements can play a particular role in a 

particular situation.”35. 

É com o inicio do modernismo que o tema das layers se introduz com mais convicção na 

linguagem construtiva, com uma grande diversidade de interpretações nas quais os 

arquitectos tinham tendência para separar, ordenar e depois categorizar diversos elementos 

construtivos. 

Existem uma série de variações acerca do tema das layers que servem para uma melhor 

compreensão do tema geral. 

Remontado ao século XVIII, o arquitecto francês Laugier, teoriza a cabana primitiva (fig. 

2.4). Na sua análise do abrigo, Laugier distingue duas composições de elementos 

arquitectónicos, cada uma com um papel importante no conjunto: os troncos de suporte e as 

folhas que protegem. Para Laugier, as layers estrutural e protectora da cabana primitiva, são 

a base de toda a arquitectura36. 

 

Fig. 2.4 – Cabana primitiva, 1755. Marc-Antoine Laugier. 

                                                            
35 LEUPEN, Bernard. Frame and Generic Space, Rotterdam: 010 Publishers, 2006.  Pp. 26 e 27.  

“Cada edifício pode ser entendido como uma composição tirada de um conjunto de elementos arquitectónicos 

que inclui escadas, janelas, paredes, telhado, canos e ductos, interruptores eléctricos e cozinhas. Uma série de 

elementos podem desempenhar um papel particular em cada situação” Trad. Livre. 
36 Idem. Pp. 27. 
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No século XIX, o arquitecto alemão Gottfried Semper, com base na cabana primitiva das 

Caraíbas, apresentada na Grande Exposição de 1951, distingue quatro elementos. Na sua 

perspectiva, os quatro elementos constituíam a base da arquitectura: hearth – lareira -, 

earthwork – terraplanagem -, roofwork – telhado (incluindo a estrutura do mesmo) – e, 

enclosure – a “pele” do edifício ou a membrana protectora37. 

Meio século depois, Adolf Loos laborou as ideias de Semper de uma forma mais focada, 

investigando, inicialmente, a relação entre o revestimento e a estrutura de um edifício38.  

Em 1990, Francis Duffy, arquitecto inglês, com base nos edifícios de escritórios desenvolve 

uma categorização da temática das layers39. Identifica as layers como shell – invólucro - , 

para a estrutura e a pele do edifício, services – serviços -, scenery – paredes interiores, 

divisórias e acabamentos -, e set – mobiliário -. A abordagem de Duffy é baseada no 

princípio da modificação e usa os princípios base dos edifícios de escritórios para 

desenvolver um vasto argumento acerca da flexibilidade na arquitectura ser suficiente para 

lidar com as dinâmicas da ocupação.  

Stewart Brand, desenvolve um sistema semelhante ao de Duffy. Desenvolve os 4 S’s 

definidos por Duffy e acrescenta outras layers, da sua autoria, de forma a criar o diagrama 

das camadas de mudança: site, structure, skin, services, space plan e stuff40 (fig. 2.5). 

Os termos usados por Brand, site (earthowork), structure (o elementos estruturais), skin (a 

cobertura e a pele protectora do edifício) e services (hearth), vêm renovar claramente o 

sistema de layers definido por Semper. 

 

Fig. 2.5 – Diagrama das camadas de mudança (layers) de Stewart Brand. 

 

                                                            
37 LEUPEN, Bernard. Frame and Generic Space, Rotterdam: 010 Publishers, 2006.  Pp. 28. 
38 Idem.  Pp. 29. 
39 SHENEIDER, Tatjana; TILL, Jeremy. Flexible Housing, Oxford: Architectural Press, 2007. Pp. 170. 
40 LEUPEN, Bernard. Frame and Generic Space, Rotterdam: 010 Publishers, 2006.  Pp. 30. 
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Leupen, por sua vez, retira os dois extremos – site e stuff -, por defender que eram duas 

layers que não se relacionavam directamente com o edifício e acrescenta o sistema de 

acessos – escadas, corredores, galerias e elevadores -, tratando-se de um princípio que 

conduz o projecto à flexibilidade41.  

Todos os edifícios devem de ser vistos como uma assemblagem de layers. Não é um facto 

exacto que a construção por layers conduza à flexibilidade, no entanto, as layers devem ser 

dissociáveis e, de preferência, legíveis, ou seja, deve ser possível desagregar uma layer 

sem afectar as outras. 

 

III.2.3 Simplicidade e Legibilidade 42 

 
Se o objectivo da flexibilidade é a adaptabilidade da habitação ao longo do tempo, é 

importante que o sistema construtivo seja legível e simples. 

A simplicidade e legibilidade na construção significam que as modificações futuras podem 

ser feitas sem análises muito específicas e sem especialistas. Deve ser possível, por 

exemplo, distinguir paredes estruturais de paredes não estruturais. 

O princípio das layers introduziu a lógica da legibilidade, mas até nos sistemas de layers 

pode haver complicações, por exemplo, quando os materiais se tornam obsoletos ou 

quando são demasiado inovadores e precisam de especialistas para serem modificados.  

O processo participativo na arquitectura e a possibilidade dos habitantes se envolverem no 

projecto e na construção das suas habitações, constitui um método de avaliação da 

simplicidade e legibilidade da habitação que permite ver até que ponto um habitante leigo 

consegue fazer alterações físicas à sua casa.  

O projecto para Honor Oak Park (fig. 2.5), de Walter Segal43, constitui um exemplo de 

simplicidade e legibilidade. Nele são desenvolvidas uma série de habitações por auto-

construção, nas quais um sistema construtivo modular permite aos habitantes, não só 

construir as suas casas como também adaptá-las ao longo do tempo.  
 

 

 

 

 

 

                                                            
41 SHENEIDER, Tatjana; TILL, Jeremy. Flexible Housing, Oxford: Architectural Press, 2007. Pp. 31. 
42 Idem. Pp. 172 e 173.  
43 Idem. Pp. 101. 
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Fig. 2.5 – Honor Oak Park, 1987. Reino Unido. Walter Segal, Jon Broome e auto-construtores. 

 

Neste caso, a abordagem de Walter Segal é essencialmente modular, mas os seus módulos 

consideram os problemas da ocupação social, ou seja, são simples e encontram-se 

facilmente disponíveis, sendo consistentes com a flexibilidade. 

A simplicidade e legibilidade podem alcançar-se na arquitectura através, também, da 

modularidade e da pré-fabricação44. A modularidade refere-se a edifícios que são uma 

composição de diversos componentes, separados e repetidos. Estes componentes podem, 

ou não, ser pré-fabricados. A pré-fabricação refere-se aos edifícios que são, em maior ou 

menor escala, fabricados e montados fora do local.  

Apesar da modularidade e da pré-fabricação serem processos construtivos que apelam à 

inovação tecnológica, o desenvolvimento de sistemas especializados e inovadores podem 

causar alguns entraves à simplicidade e legibilidade que se quer como princípio construtivo 

da flexibilidade. É inevitável que na arquitectura e na procura da sua identidade própria, o 

especial e a unicidade sejam privilegiados relativamente ao comum e ao genérico. No 

entanto, vários estudos revelam que as habitações flexíveis de maior sucesso foram as que 

utilizaram princípios construtivos comuns e genéricos, simples e legíveis, baseados nos 

antecedentes e não na inovação tecnológica. 

 
III.3 Estratégias para a flexibilidade no espaço habitacional 
 

Devido ao facto de existirem diversas variáveis de condicionamento para a arquitectura da 

habitação – culturais, sociais, técnicas, económicas –, a habitação flexível não se resume 

apenas a uma solução ou abordagem. A análise de projectos de flexibilidade sugere que se 

for escolhida apenas uma solução de flexibilidade, esta não irá de encontro às diferentes 

necessidades de uma grande diversidade de habitantes.  

 

 

                                                            
44 SHENEIDER, Tatjana; TILL, Jeremy. Flexible Housing, Oxford: Architectural Press, 2007. Pp. 174-177. 
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Existem uma grande variedade de estratégias e tácticas que podem ser aplicadas a cada 

contexto particular. Isto porque nem todas as abordagens de flexibilidade são compatíveis e 

algumas chegam mesmo a ser incompatíveis com determinados projectos (algumas 

soluções são mais indicadas para habitação unifamiliar e outras para habitação colectiva, 

por exemplo). 

Segundo alguns autores, “as estratégias de flexibilidade espacial estão directamente 

relacionadas com a evolução dos processos construtivos e em particular, com o grau de 

subordinação estabelecido entre as diferentes layers que constituem um edifício.”45  

O conceito de layer, já referido anteriormente, introduzido por Francis Duffy e desenvolvido, 

mais tarde, por Stewart Brand46, defende que o edifício é constituído por vários elementos 

que podem ser desassociados por níveis de durabilidade: terreno, estrutura, fachada/pele, 

instalações técnicas, espaço interior e mobiliário. 

De acordo com Stewart Brand, é a independência construtiva entre as diversas layers que 

vai definir a condição principal para que a vida funcional de um edifício seja mais longa e 

permita, consequentemente, o melhor desempenho de estratégias de flexibilidade.  

É a condição de independência entre camadas que vai permitir que estas possam sofrer 

renovações, serem removidas ou reconstruídas sem interferir com as outras partes do 

edifício. 

O conceito de flexibilidade tem vindo a ser subdividido de diversas formas, consoante os 

autores, mas existem pelo menos duas noções base assumidas: flexibilidade inicial e 

flexibilidade permanente ou contínua47.  

A flexibilidade inicial entende-se como uma possibilidade de participação que permite ao 

futuro habitante contribuir, juntamente com o arquitecto, para o programa funcional que a ele 

mais se adequa. É referente à fase de projecto e permite desde logo a introdução de 

soluções flexíveis na habitação. 

 

 

 

 

                                                            
45 ABREU, Rita; HEITOR, Teresa. Estratégias de flexibilidade na arquitectura doméstica Holandesa.[Consult. 4 

Março 2011]. Disponível em <URL: http://infohabitar.blogspot.com/2007/01/estratgias-de-flexibilidade-na.html> 
46 BRAND, Stewart. How buildings learn : what happens after they’re built, London : Phoenix Illustrated, 1997. 
47 PAIVA, Alexandra. Habitação flexível: análise de conceitos e soluções. Lisboa: FAUTL, 2002. Texto 

policopiado. Tese de Mestrado. Pp. 142. 
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A flexibilidade permanente ou contínua é relativa ao período de uso da habitação, 

correspondendo à possibilidade de modificar o espaço e o seu uso ao longo do tempo.  

Compreendendo estas duas noções base de flexibilidade, passamos a sistematizar as 

estratégias para a flexibilidade em três grupos48: indeterminação espacial, distribuição e 

circulação e, mutabilidade. Estes três grupos desenvolvem-se, respectivamente, de acordo 

com o grau de indeterminação dos espaços e compartimentos interiores; de acordo com os 

aspectos relacionados com a circulação; e de acordo com o grau de mutabilidade dos 

elementos constituintes da habitação. 

A flexibilidade resultará da totalidade ou da conjugação das estratégias de flexibilidade 

espacial e pode ter um carácter mais ou menos abrangente, com maior ou menor impacto 

para as formas de habitabilidade, consoante o projecto. 
 

III.3.1 Indeterminação Espacial 49 

 

O conceito de indeterminação espacial prende-se com um sentido de neutralidade dos 

espaços de forma a responderem e aceitarem diferentes tipos de usos e, assim, 

responderem a um princípio de incerteza. Refere-se a projectos que podem acomodar 

diversos usos dentro de uma mesma estrutura.  

A indeterminação passa por plantas que permitam múltiplos modos de ocupação, a plantas 

que não se fixam num único sentido funcional, com espaços indefinidos e vagos em carácter 

e tecnologia, para que possam acomodar não só uma, mas várias funções. 

A indeterminação começa com a provisão deliberada de espaços cuja função não está 

predefinida, funcionando a diversas escalas, desde o edifício até pequenos espaços. No 

edifício, a indeterminação funciona harmonizando diversos usos dentro do mesmo sistema 

estrutural. 

A indeterminação ou permutabilidade de funções ajuda a evitar um dos problemas mais 

comuns num edifício: a obsolescência. Edifícios construídos e projectados de modo a 

permitir alterações funcionais podem responder, com mais eficiência, a exigências ou 

pressões sociais e económicas, prolongando a sua vida útil. 

 

 

 

                                                            
48 Apesar dos conceitos originais serem introduzidos por Tatjana Sheneider e Jeremy Till em Flexible Housing, a 

sistematização dos mesmos é feita pela autora deste relatório final de apoio ao projecto. 
49 SHENEIDER, Tatjana; TILL, Jeremy. Flexible Housing, Oxford: Architectural Press, 2007. Pp. 133. 
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Os arquitectos Gerard MacCreanor e Richard Lavington, defendem que um edifício deve 

permitir a transformação, a multifuncionalidade e a mudança de usos: habitar e trabalho, 

trabalho e lazer, ou uma série de outros usos simultâneos que possibilitem a resposta às 

necessidades dos habitantes ao longo do tempo50. Estes autores referem duas tipologias de 

edifícios que já provaram que podem ser alterados, ao longo do tempo, relativamente aos 

seus usos: a “casa com terraço” e o armazém industrial.  

Este último já foi adaptado a estúdios, habitações, actividades comerciais ou escritórios. Os 

edifícios industriais são altamente flexíveis em termos de uso, numa combinação de 

neutralidade e expressão e através da utilização de sistemas construtivos comuns e 

adaptáveis. Efectivamente, os edifícios industriais podem albergar vários usos e, quando 

algum não se adequa exactamente, o edifício adapta-se porque não se encontra totalmente 

definido.  

Esta indefinição ou indeterminação espacial pode ser revelada em diversas soluções de 

flexibilidade, como a Neutralidade Espacial, o Espaço em “Bruto”, o Complemento de 

Espaço e o Espaço Aberto. 

 

  Neutralidade Espacial 

 

A neutralidade espacial traduz-se em espaços que não têm um uso definido específico, ou 

seja, que possuem um carácter genérico. 

Na habitação corrente, os espaços são desenhados de acordo com as especificidades de 

cada função, ou seja, são constantemente “rotulados”. Este tipo de organização vai ditar o 

espaço onde cada actividade vai acontecer.51  

Uma abordagem alternativa a esta é evitar os “rótulos” de cada espaço, ou seja, evitar a 

caracterização deste.  

Segundo a arquitecta Alexandra Paiva, a estratégia de neutralidade espacial pode 

desenvolver-se em duas vertentes: a “(…) libertação da generalidade do espaço interior da 

habitação (…)”52; a “(…) modulação da compartimentação que, pelas suas características 

espaciais, dimensionais ou de distribuição, está liberta de uma composição funcionalista e 

de um uso específico associado, à qual se chama de ‘compartimentação ambígua’.”53.  

                                                            
50 SHENEIDER, Tatjana; TILL, Jeremy. Flexible Housing, Oxford: Architectural Press, 2007. Pp. 134. 
51 Idem. Pp. 186. 
52 PAIVA, Alexandra. Habitação flexível: análise de conceitos e soluções. Lisboa: FAUTL, 2002. Texto 

policopiado. Tese de Mestrado. Pp. 188. 
53 Idem. 
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Considerando a segunda vertente, definida anteriormente pela Arquitecta Alexandra Paiva, 

esta estratégia consiste em proporcionar espaços de dimensões semelhantes, que se 

desenvolvem torno de um espaço central de distribuição ou circulação.  

A cozinha e casa-de-banho, caracterizadas por serem espaços mais técnicos, devem ser 

previstas inicialmente, podendo estar incluídas num destes espaços ou serem definidas 

separadamente, em espaços de dimensões mais reduzidas.  

Uma unidade habitacional que consiste numa sucessão de espaços de dimensões 

semelhantes não definidos, convida a diferentes interpretações sociais e possibilita uma 

melhor e mais fácil apropriação do espaço por parte de diversos estratos culturais. 54 

Ao remover a hierarquia contida nos espaços “rotulados”, cada espaço adquire uma 

entidade independente não caracterizada, que permite a sua utilização de acordo com as 

necessidades de cada habitante, e que pode ser alterada ao longo do tempo.  

A neutralidade espacial é uma estratégia que possibilita aos diversos ocupantes ter controlo 

sobre a organização espacial das suas habitações, mesmo quando não têm um papel 

participativo na fase de projecto.  

 

Fig. 2.6 – Fleksible boliger, 1986. Dinamarca. Tegnestuen Volden. Plantas gerais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.7 e 2.8 – Fleksible boliger, 1986. Dinamarca. Tegnestuen Volden. Estudo de densidade e maquete de 

estudo, respectivamente. 

                                                            
54 SHENEIDER, Tatjana; TILL, Jeremy. Flexible Housing, Oxford: Architectural Press, 2007. Pp. 186. 
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Espaço em “Bruto” 55 

 

O espaço em bruto é um espaço que ainda não foi desenvolvido. É um espaço que ainda 

não sofreu modificações e que através da estrutura do edifício recebe pistas antecipatórias, 

mais sugestivas que determinantes, relativamente às futuras formas de ocupação. 

Trata-se de um sub-conceito da indeterminação espacial, na medida em que pode 

acomodar diversos usos, de acordo com os desejos do habitante. 

Não se trata apenas de um espaço aberto ou neutro, mas sim de um espaço cuja estrutura 

ajuda a definir a forma espacial cujo interior vai ser alvo de uma produção partilhada entre o 

arquitecto e o habitante. Este último decide o uso do espaço durante a vida útil do edifício, 

sem implicações para a estrutura. 

Um espaço aberto ou neutro, sem mais características, pode não ser suficiente ou até 

ineficiente ou inadequado em termos de uso do espaço. 

Como Herman Hertzberger refere “(…) a system which is kept flexible for the sake of the 

changing objects that are to be accommodated within that system would indeed yield the 

most neutral solution to specific problems (…)”56. 

Bernard Leupen investiga a questão da importância dos elementos permanentes da 

habitação na criação de espaços flexíveis. Numa das suas obras faz uma interpretação da 

noção de estrutura e espaço: “o permanente constitui a estrutura, onde a mudança vai ter 

lugar. Enquanto a estrutura é específica, o espaço interior é geral”57. É a especificidade da 

estrutura que exige que esta seja projectada tendo em conta a liberdade ou flexibilidade 

futura. 

A ocupação de um espaço em bruto depende de diversos factores. O primeiro é a estrutura, 

pois o dimensionamento afecta a viabilidade da organização interna do espaço. Embora não 

existam regras específicas que determinem as dimensões ideais da estrutura, se a estrutura 

for demasiado pequena, esta sobredetermina a planta, se for demasiado grande, a estrutura 

torna-se ineficiente. 

                                                            
55 O conceito original é denominado por Raw Space e foi introduzido por:  
SHENEIDER, Tatjana; TILL, Jeremy. Flexible Housing, Oxford: Architectural Press, 2007. Pp. 134. 
56 HERTZBERGER, Herman. Lessons for Students in Architecture, Rotterdam: Uitgeverij 010 Publishers, 1991. 

Pp.146.  

“Um sistema que é mantido flexível por causa dos objectos mutáveis que integra, deve de facto, conceder a 

solução mais neutra para problemas específicos.” Trad. Livre. 
57 LEUPEN, Bernard. Frame and Generic Space, Rotterdam: 010 Publishers, 2006.   
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O edifício Montereau58 (fig. 2.9 e 2.10) de Les Frères Arsène-Henry, de 1971, em França, é 

uma torre residencial de dez andares que utiliza alguns dos princípios associados à 

arquitectura de escritórios, para assegurar uma maior flexibilidade na habitação.  

Em torno de um núcleo central que contém escadas e elevador, desenvolvem-se quatro 

unidades habitacionais. Tratam-se de espaços em bruto, onde através de uma estrutura 

bem dimensionada foi possível deixar as habitações desobstruídas de paredes e pilares.  

Apenas um bloco técnico foi definido em cada habitação como pista antecipatória da 

localização das zonas de águas.   

 
Fig. 2.9 e 2.10 – Edifício Montereau, 1971. França. Les Frères Arsène-Henry. Planta de distribuição com diversas 

opções de divisão. 

 

O perímetro de cada unidade é envolvido por uma varanda, conferindo um espaço exterior a 

cada habitação. A intenção do arquitecto foi deixar uma estrutura o menos rígida possível e 

com a máxima dimensão de vãos estruturais de modo a que os habitantes se pudessem 

apropriar integralmente do espaço, sendo este um dos projectos pioneiros com processo 

participativo. Os habitantes, na medida em que eram conhecidos quando começou o 

processo de planeamento, estiveram envolvidos no projecto do seu apartamento. As 

limitações com que os utilizadores tiveram de lidar foram definidas pelas medidas dos 

módulos de planificação. Embora inicialmente os arquitectos tivessem projectado dez 

possibilidades de distribuição interiores nas unidades de habitação, tendo como base as 

soluções propostas pelos habitantes, nenhuma família adoptou uma dessas plantas. Em vez 

disso, os habitantes desenharam as suas próprias plantas, resultando um edifício no qual 

não existem duas plantas iguais. 
 

                                                            
58 SHENEIDER, Tatjana; TILL, Jeremy. Flexible Housing, Oxford: Architectural Press, 2007. Pp. 83. 



CONSTRUIR NO CONSTRUÍDO  
Habitação Flexível em Bairros Municipais. Projecto para o Bairro Padre Cruz. 

33 
 

Suplemento de Espaço 59 

 

Uma das abordagens mais usadas na habitação flexível é o fornecimento de mais área além 

da necessária, a espaços habitacionais que ainda não se encontram totalmente finalizados 

ao nível dos acabamentos. Este princípio é proveniente da arquitectura dos edifícios de 

escritórios ou dos lofts, onde os habitantes adquirem um espaço vazio com os serviços 

básicos e adaptam-no a si mesmos.  

O suplemento de espaço conferido à habitação inicialmente, vai permitir a flexibilidade de 

usos, na medida em que o espaço não está reduzido ao mínimo. Há a possibilidade de fazer 

modificações, adaptações ou conjugações de usos porque o espaço ainda o permite. O 

suplemento de espaço pode, por exemplo, permitir, inicialmente, ter um quarto com uma 

área desafogada, mas se necessário, esse espaço pode ser dividido em dois, com áreas 

igualmente razoáveis. 

Muitos autores defendem que existe uma relação entre a quantidade de espaço e o grau de 

flexibilidade e neste caso, quanto mais espaço existe, maior a possibilidade da conjugação 

de usos ou de alteração dos mesmos 

Alguns arquitectos têm vindo a explorar projectos cujo espaço não é especificado ou 

definido, argumentando que a flexibilidade na ocupação do espaço é mais importante que 

ter uma cozinha ou um quarto completamente decorados. 

O conceito de suplemento de espaço pode ser perfeitamente relacionado com o conceito de 

espaço bruto pois um não interfere directamente com o outro. Exemplo disto é o edifício 

Nemausus60 (fig. 2.11 e 2.12), de Jean Nouvel, em França. Neste projecto o espaço é 

aberto, com áreas de duplo pé direito e foi entregue aos habitantes num estado semi-

acabado, para que estes pudessem adaptá-lo às suas necessidades e ao seu gosto, apesar 

de serem restringidos por um número de regras organizacionais e estéticas. Tal como no 

caso de estudo apresentado para o conceito de espaço bruto, também é deixado um bloco 

técnico que vai definir a organização das zonas de águas.  

Neste projecto o arquitecto confere às habitações mais espaço do que o necessário embora, 

como já foi referido, o espaço seja inacabado, ou seja, espaço em bruto + suplemento de 

espaço.  

 
 

                                                            
59 O conceito original é denominado por Excess Space e foi introduzido por: 

SHENEIDER, Tatjana; TILL, Jeremy. Flexible Housing, Oxford: Architectural Press, 2007. Pp. 136. 
60 Idem. Pp. 97. 
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Fig. 2.11 e 2.12 – Nemausus, 1985. França. Jean Nouvel e Jean-Marc Ibos. Plantas demonstrativas de opções. 

 

Existem, claramente, implicações financeiras na ideia de suplemento de espaço, na medida 

em que o preço da área em excesso na habitação pesa contra os custos de adaptação e 

acabamento dos espaços. É ainda uma abordagem que vai contra as tendências da 

habitação, vista como um conjunto completo e imediato, escolhida de acordo com os vários 

estilos de vida e que não tem aplicação em contextos de habitação social, sejam feitos de 

raiz ou por reabilitação. 

 

Espaço aberto 61 

 

Se o espaço em bruto é apenas uma sugestão de como o espaço deve ser adaptado e 

apropriado com diversos usos, o espaço aberto é uma abordagem da flexibilidade, um 

pouco mais intencional. É o espaço cuja ocupação não é completamente determinada pelo 

arquitecto e no qual pode acontecer algo que não foi programado.  

O conceito de espaço aberto está associado ao espaço exterior às habitações que pode ser 

apropriado pelos habitantes ao longo do tempo, fornecendo mais flexibilidade no uso. Não é 

um espaço qualquer, mas áreas que são de um modo sugestivo, potenciais de serem 

ocupadas: coberturas planas sobre as quais se pode construir, pátios que podem ser 

ocupados e até preenchidos, vãos de escadas comuns suficientemente grandes que podem 

ser ocupadas pelos utilizadores como quartos ou arrecadações, varandas envidraçadas que 

podem aumentar o espaço de quartos ou mesmo formar outros quartos ou recantos sem 

qualquer utilidade específica. 

                                                            
61 O conceito original é denominado por slack space e foi introduzido por: 

SHENEIDER, Tatjana; TILL, Jeremy. Flexible Housing, Oxford: Architectural Press, 2007. Pp. 136. 
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Em todos estes casos, o arquitecto fornece espaços que podem ser apropriados mas não 

determina o seu uso exacto ou a sua configuração. Inicialmente, este espaço aberto é 

deixado inacabado, mas para que este funcione com sucesso o arquitecto tem de pensar 

nas diversas maneiras de apropriação desse espaço e desenhá-las correctamente. 

A proposta mais desenvolvida de espaço aberto pertence ao arquitecto Hermann 

Hertzberger, no projecto das casas Diagoon (fig. 2.13), em Delft. Neste projecto, uma 

estrutura básica deixa o espaço aberto para interpretações personalizadas por parte de 

cada habitante, no que respeita ao número de quartos, posicionamentos e usos funcionais. 

Se a família se alterar, os habitantes decidem a forma de ocupação do espaço aberto, 

ajustando ou aumentando o espaço já construído.  

A flexibilidade nas casas Diagoon surge da disposição do espaço aberto que pode  absorver 

e acomodar as influências da mudança dos tempos e das situações.62 

 

Fig. 2.13 – Casas Diagoon, 1971. Holanda. Architectuurstudio Hermann Hertzberger. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
62 HERTZBERGER, Herman. Lessons for Students in Architecture, Rotterdam: Uitgeverij 010 Publishers, 1991. 

Pp. 126-151. 
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III.3.2 Distribuição e Circulação 
 

Uma das chaves para o sucesso da habitação flexível é o sistema de distribuição e acessos: 

escadas, corredores, galerias, elevadores, etc.63 

O espaço de distribuição e circulação na habitação, quer exterior ou interior, é muitas vezes 

pouco considerado, transformando-se em algo que deve ser reduzido ao mínimo, quase 

eliminado do projecto em nome da eficiência. Apesar disso, para alguns arquitectos, o 

espaço de distribuição e circulação constitui uma oportunidade relativamente à flexibilidade 

dos usos e para o sucesso de possíveis alterações da habitação. 

Segundo a arquitecta Rita Abreu, “A concepção da circulação e dos acessos é essencial em 

soluções de expansão e de conversão (…)”.64 

 

Distribuição e circulação externa e comum 

 

Os espaços de distribuição e circulação, como já foi referido, vêem muitas vezes a sua área 

reduzida ao mínimo. No entanto, um pequeno aumento na área de distribuição e circulação 

comum pode fazer a diferença ao torná-la mais flexível no seu uso. Espaços de distribuição 

e circulação maiores, quer internos quer externos, proporcionam espaços comuns que 

estimulam a interacção, retirando alguma pressão do espaço habitacional.65  

Por exemplo, espaços de distribuição e circulação externa de dimensões generosas podem 

proporcionar espaços de refeição ou de estar, que vão aumentar a oportunidade de 

sociabilização dos utilizadores do espaço. 

Segundo MacCreanor, uma circulação vertical pode ser vista como uma extensão da rua, 

“convidando a actividades comuns”66. O projecto Überbauung Hellmutstrasse67 (1991), dos 

ADP Architektur und Planung, na Suíça, constitui um exemplo para a confirmação da teoria 

de MacCreanor. Neste projecto, os lanços de escadas ligam uma série de varandas 

suficientemente largas para servirem de espaço de estar e de refeição. 

                                                            
63 LEUPEN, Bernard. Frame and Generic Space, Rotterdam: 010 Publishers, 2006. Pp. 31 
64 ABREU, Rita. Estratégias de flexibilidade na habitação colectiva: o caso holandês, Lisboa: Instituto Superior 

Técnico, 2005. Texto policopiado. Tese de Mestrado. Pp. 22. 
65 SHENEIDER, Tatjana; TILL, Jeremy. Flexible Housing, Oxford: Architectural Press, 2007. Pp. 148-150. 
66 Gerard MacCreanor, «Adaptability» in Housing and Flexibility I. A+T 12, 1998.  ISSN 1132-6409. Pp. 42. 

Citado por SHENEIDER, Tatjana; TILL, Jeremy. Flexible Housing, Oxford: Architectural Press, 2007. Pp. 149. 

Tradução livre. 
67 SHENEIDER, Tatjana; TILL, Jeremy. Flexible Housing, Oxford: Architectural Press, 2007. Pp. 105. 
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Em habitação unifamiliar, um espaço de distribuição e circulação horizontal ligeiramente 

maior, em frente às entradas das habitações, pode ser ocupado de forma mais territorial, 

através da introdução de jardins, ou possibilitando a extensão da habitação para o exterior. 

 

Distribuição e circulação interna 

 

Na maioria das habitações, os espaço de distribuição e circulação de dimensões mínimas 

não são mais que meros corredores que não podem ser usados para nada além de serem 

meios para a movimentação dos habitantes. Em habitações mal organizadas 

projectualmente, estes espaços de distribuição e circulação podem acrescentar tanta área 

que se podem tornar excessivos no que se refere a áreas mínimas da habitação social. No 

entanto, se o espaço de distribuição e circulação for aumentado convenientemente, este 

pode vir a albergar outras funções além da definida originalmente. Espaços de distribuição e 

circulação interna com largura superior a 1,6m podem tornar-se divisões extra, com espaço 

para um pequeno escritório ou para uma zona de brincar.68 

Enquanto em planta estas áreas podem parecer desperdícios, na verdade, a área total da 

habitação não aumenta significativamente, mas vai proporcionar uma maior variedade de 

usos no seu todo. 

 

III.3.3 Mutabilidade 
 
Um dos conceitos mais conhecidos na temática da habitação flexível é o de mutabilidade. 

Como já foi referido, a flexibilidade pode ser alcançada através de uma estrutura fixa, mas o 

conceito de flexibilidade está comummente associado a elementos arquitectónicos que são 

capazes de se mover.  

Existe a convicção, desde o Movimento Moderno, de que a flexibilidade na habitação é 

melhor conseguida quando feita através da mudança física. Paredes movíveis ou 

deslizantes ou divisórias articuladas, suportam uma noção fluida de um espaço que pode 

ser dividido, separado, integrado ou aberto, de acordo com as necessidades e desejos dos 

ocupantes.69 

 

   

 
                                                            
68 SHENEIDER, Tatjana; TILL, Jeremy. Flexible Housing, Oxford: Architectural Press, 2007. Pp. 149-150. 
69 Idem. Pp. 151-155. 
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Paredes móveis 

 

A história moderna dos elementos móveis na habitação, remonta sempre à casa Schröder70, 

de Gerrit Rietveld. Apesar da planta livre da casa Schröder (fig. 2.4, 2.5 e 2.6) ter a 

possibilidade de ser divisível, é um projecto claramente definido e rigoroso, não só porque 

apenas existe uma opção de divisão mas também porque o cliente Truus Schröder assume 

o papel de controlador, determinando a maneira como os membros da sua família vão 

habitar a casa.  

O mais interessante nesta solução é o facto deste ser um projecto flexível e radical, que 

surge de um programa de habitação que repensa a forma como um grupo familiar não 

convencional pode coabitar. 

O desenho dos elementos deslizantes e em fole foi muito bem delineado, de maneira a que 

em minutos o espaço se possa transformar de um espaço aberto para uma série de espaços 

fisicamente separados. Os painéis dobram-se para dentro de um armário ou parede e 

quando estão dobrados, nenhum elemento estrutural impõe a sua forma. Quando o espaço 

se encontra dividido, os painéis juntam-se no centro da planta, com o último painel de cada 

parede divisória a actuar como uma porta para cada um dos três espaços individuais. 

A tensão entre o desejo de liberdade e a ameaça do controlo, está sempre presente nos 

elementos móveis que são as figuras mais simbólicas da flexibilidade.  

A abordagem oposta às paredes deslizantes e em fole, que são inseridas logo no início do 

projecto, consiste em começar com uma habitação que funciona sem elementos móveis e 

adicioná-los quando necessário, a fim de fornecer a variedade espacial e funcional 

requerida. Desta forma os elementos móveis oferecem flexibilidade além daquela que é 

dada pela disposição inicial básica. 

O projecto Greenwich Millennium Village (fig. 2.14) dos Proctor & Matthews71, é um exemplo 

de aplicação de paredes móveis, onde divisórias deslizantes substituem módulos de 

paredes fixas. O projecto é eficaz, com ou sem paredes móveis e como estas foram 

acusticamente pensadas, existe uma variedade de composições posicionais, desde um 

espaço aberto, tipo loft, a um apartamento para três pessoas, com todos os requisitos de 

individualidade.  

                                                            
70 SHENEIDER, Tatjana; TILL, Jeremy. Flexible Housing, Oxford: Architectural Press, 2007. Pp. 57. 
71 Idem. Pp. 122. 
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Fig. 2.14 – Greenwich Millennium Village, 2001. Reino Unido. Proctor and Matthews Architects. 
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IV. TIPOLOGIA HABITACIONAL EVOLUTIVA 
 

IV.1 Reflexão acerca do conceito de habitação evolutiva 
 

A evolução é uma consequência da habitação flexível. Como tal, o seu conceito prende-se 

com a introdução de estratégias de flexibilidade que vão permitir a expansão ou melhoria 

gradual da habitação – agregando ou dividindo -, dependendo dos modos de vida, das 

necessidades físicas e dos rendimentos económicos de cada família. 

Segundo conceitos referidos anteriormente, a flexibilidade pode ser alcançada em todas as 

fases da vida útil de um edifício. O objectivo é assegurar que o edifício vai responder 

eficazmente às alterações familiares dos habitantes e para que isso aconteça, a evolução da 

habitação tem de ser considerada em fase de projecto. 

A habitação evolutiva está essencialmente associada à habitação unifamiliar, devido à maior 

facilidade de expansão da habitação dentro de um lote urbano com área superior à exigida 

pela construção original72, ou seja, a evolução vai corresponder à possibilidade de expansão 

da habitação unifamiliar para além do seu limite original mas dentro do lote; à facilidade de 

agregação ou inversamente, à facilidade de divisão. Segundo Avi Friedman, a expansão é 

uma das possibilidades para evoluir uma habitação e é estudada, tal como a agregação e a 

divisão, logo em fase de projecto de modo a não interferir com a habitabilidade da unidade 

original.73  

A possibilidade de se poder acrescentar área habitável à habitação original é importante em 

termos económicos, quando existe a necessidade de controlar gastos durante a construção 

e, em termos familiares, quando existem alterações do agregado relativamente ao seu 

crescimento ou alterações dos modos de vida e características da ocupação. 

De acordo com António Baptista Coelho e António Reis Cabrita, os processos da habitação 

evolutiva são processos especiais que encaram dificuldades específicas estando a evolução 

da habitação directamente ligada à evolução da família, no que diz respeito ao seu poder 

económico e, consequentemente, ao processo de construção.  

 

                                                            
72 DIAS, F.S. et tal (1972). «Habitação evolutiva» in Arquitectura: planeamento, design, artes plásticas. Nº 126. 

Outubro 1972. 100-121pp. 
73 DIGIACOMO, Mariuzza. Estratégias de Projecto para a Habitação Social Flexível. Florianópolis, 2004. 

Dissertação de pós-graduação. [Consult. 22 de Fevereiro 2011]. Disponível em WWW: <URL: 

http://www.tede.ufsc.br/teses/PARQ0008.pdf> 
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O conceito de evolução das habitações, segundo os mesmos autores, “englobando formas 

de melhoramento gradual e de adaptabilidade às mudanças, mais ou menos sucessivas, 

dos modos de vida dos seus respectivos habitantes, pode assim, assegurar a gradual 

concretização dos “desejos habitacionais”, à medida que estes vão sendo formulados pelos 

habitantes e entre eles discutidos e eleitos como objectivos reais a concretizar, em 

determinado prazo, nessas habitações.”74 

Segundo Francisco Silva Dias e Nuno Portas, uma das grandes vantagens da habitação 

evolutiva é o facto de esta assegurar, à partida e de forma igual para todos os moradores, 

níveis de espaço satisfatórios, ainda que, posteriormente os ritmos de expansão e 

melhoramento das habitações seja diferente de família para família, consoante as 

capacidades de investimento.75 

É necessário adequar a evolução e a melhoria da habitação à alteração e desenvolvimento 

da família, nomeadamente modificações no número do agregado familiar, alterações 

temporárias ou mudanças que possam afectar funcionalmente os espaços, como por 

exemplo a mudança de usos. 

“A evolução e a adaptabilidade de uma habitação deverão contribuir, também, para que ela 

possa converter-se, facilmente, na residência “ideal” de uma outra família e pontual e 

controladamente em sede para outras actividades, não habitacionais (…)”.76 

No desenvolvimento da habitação evolutiva, existem princípios que vão contribuir, em cada 

caso concreto, para a flexibilidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
                                                            
74 COELHO, António Baptista; CABRITA, António Reis. Habitação evolutiva e adaptável, Lisboa: LNEC e INH, 

2003. Pp. 11. 
75 DIAS, F.S. et tal (1972). «Habitação evolutiva» in Arquitectura: planeamento, design, artes plásticas. Nº 126. 

Outubro 1972. 100-121 pp. 
76 COELHO, António Baptista; CABRITA, António Reis. Habitação evolutiva e adaptável, Lisboa: LNEC e INH, 

2003. Pp. 205. 
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IV.2 Princípios para a evolução habitacional 
 
As tendências correntes das habitações standard ou inflexíveis servem de base à 

determinação de padrões de funcionamento e, consequentemente, para apontar aspectos 

negativos que impeçam a evolução contínua e a melhoria das habitações. Segundo os 

autores António Baptista Coelho e António Reis Cabrita, algumas dessas características 

prendem-se com espaços desenhados para uma única função, proporções de 

compartimentos relacionados com funções determinadas, equipamentos fixos inadequados, 

vãos de janela desenhados de acordo com a função específica dos compartimentos, 

acessos e circulações estreitos e, acessibilidade ao exterior por um único compartimento. 

A habitação evolutiva implica o estabelecimento de condições base, a partir das quais vai 

ser possível fazer evoluir a habitação de forma coerente garantindo requisitos de qualidade 

em qualquer dos estádios de evolução. É necessário atender a um conjunto de exigências 

iniciais mínimas que posteriormente se possam desenvolver até a um patamar de “habitação 

desejável”.  

De acordo com António Baptista Coelho e António Reis Cabrita, entre as condições base 

“que fundamentam um cenário habitacional”, destacam-se: 

“- A capacidade real para atingir gradualmente um estádio de crescimento e de melhoria, 

isto é, de desenvolvimento superior ao inicialmente aceite. 

- A capacidade de adaptação no início e depois em cada fase ao crescimento, à melhoria e 

a uma grande diversidade de usos e de mudanças de usos, para que assim se possam dar 

respostas suficientes aos “desejos habitacionais”. 

- A capacidade de aceitação de períodos em que certas operações de desenvolvimento se 

revelam já necessárias, mas que ainda não são financeira ou funcionalmente possíveis. 

- A capacidade de aceitação de períodos críticos em que se verificam usos anómalos, 

embora provisórios, implicados pelas obras e mudanças a elas associadas. 

- A adequação a situações físicas e ambientais, sempre inovadoras, resultantes de novas 

articulações, continuidades e contiguidades, concretizadas por sucessivos 

desenvolvimentos espaciais, melhorias ambientais e mudanças de uso.”77 

É importante que cada família tenha oportunidade de fazer as alterações ao ritmo que 

pretende, alterações essas que devem ser de natureza aditiva e sempre reversíveis, nunca 

implicando perdas significativas por reversões destrutivas. 

                                                            
77 COELHO, António Baptista; CABRITA, António Reis. Habitação evolutiva e adaptável, Lisboa: LNEC e INH, 

2003. Pp. 12. 
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Entre a evolução existem diversas modalidades que constituem princípios para alcançar 

gradualmente o desenvolvimento e o melhoramento na habitação. A evolução pode seguir 

três formas ou princípios: extensão, agregação ou divisão. 

 
IV.2.1 Evolução por agregação 78 

 
A agregação consiste, basicamente, em juntar duas unidades pequenas transformando-a 

numa grande. 

Nos sectores privado e social cada unidade habitacional é geralmente projectada e 

considerada de forma isolada das restantes. Isto impede a combinação de duas unidades, 

mais tarde, ou, pelo menos, impede de fazê-lo de uma maneira fácil ou eficiente. No 

entanto, existem projectos que têm em conta a possibilidade de juntar unidades, quer 

horizontal, quer verticalmente.  

Algumas estratégias de indeterminação espacial e de distribuição e circulação podem ser 

fundamentais para facilitar futuras agregações. 

O potencial de combinar unidades habitacionais é uma estratégia a longo termo, mas que 

oferece uma maior flexibilidade, particularmente no sector social, onde a capacidade de 

mudar o tamanho das unidades oferece uma grande variedade de oportunidades de 

arrendamento.  

No projecto de Proctor and Matthews Architects79 para os apartamentos Rochdale (fig. 3.1), 

em Londres, existe a facilidade de agregar unidades habitacionais; por exemplo, dois T1 

podem juntar-se formando um T3 (dois quartos e a sala de uma das unidades transforma-se 

noutro quarto), ou uma habitação familiar juntar-se com uma habitação mais pequena de 

modo a acomodar uma família que aumentou. Este projecto foi desenvolvido para uma 

grande comunidade asiática caracteristicamente constituída por uma série de famílias multi-

geracionais. Uma das principais preocupações foi assegurar a flexibilidade, de maneira a 

que as habitações pudessem ser unidas ou divididas ao longo do tempo.  

Não existem regras rígidas e rápidas sobre a melhor forma como a agregação das unidades 

habitacionais pode ser alcançada, mas os seguintes pontos devem ser considerados: 

- Se a agregação for horizontal, qualquer abertura futura deve ser planeada e onde for 

necessário devem ser colocados lintéis e outras estruturas para uma maior facilidade de 

abertura no futuro.  

                                                            
78 SHENEIDER, Tatjana; TILL, Jeremy. Flexible Housing, Oxford: Architectural Press, 2007. Pp. 138-142. 
79 Idem. Pp. 229. 
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Os materiais entre fogos também devem ser considerados para que sejam facilmente 

removidos ou re-colocados. 

- A questão mais problemática na agregação horizontal é o acesso. Se a zona de acesso às 

unidades de habitação for generosa e partilhada entre duas unidades, a agregação futura 

torna-se mais fácil. 

- Um dos obstáculos mais importantes à implementação de processos de evolução por 

agregação é a necessidade de integrar compartimentos infra-estruturados, ou seja, não 

neutros (duplicação de casas-de-banho e cozinhas).  
 

Fig. 3.1 – Rochdale, 2007. Reino Unido. Proctor and Matthews Architects. 

 

Se a cozinha se encontrar num espaço confinado pode considerar-se a sua transformação 

num quarto, se estiver integrada na sala de estar, há que ter em conta se a sala de estar 

funciona com uma possível compartimentação, a fim de transformar a cozinha num outro 

espaço confinado. 
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IV.2.2 Evolução por divisão 
 

A divisão constitui o inverso do conceito de agregação. Por implicação, duas unidades que 

foram agregadas podem vir a ser separadas novamente ou ainda, uma unidade por vir a ser 

dividida em duas. 

Qualquer edifício pode ser, de alguma forma, dividido, mas faz sentido permitir que isso seja 

feito de modo expedito, como é mostrado em projectos como o London Flexhouse80, no 

Canadá, do atelier Nouvelle Development Corporation e a Next Home81 (fig. 3.2), também no 

Canadá, do arquitecto Avi Friedman, nas quais foi cuidadosamente desenhada a circulação 

vertical, as posições das entradas e os serviços, permitindo que nos diversos níveis das 

habitações, estas pudessem ser agregadas ou separadas, de diversas maneiras. 

Por exemplo, nesta forma de evolução por divisão, a estratégia de flexibilidade denominada 

por mutabilidade pode ser bastante significativa, de modo a permitir um processo de divisão 

expedito e eficaz. 
 Este conceito funciona maioritariamente no sector privado, pois o proprietário pode ficar 

numa parte da habitação e conceder outras partes à família ou mesmo arrendá-las.  

Esta divisão pode ser feita de duas maneiras: 

- Uma grande unidade é desenhada para se dividir em duas unidades. Isto, normalmente, 

requer que sejam previstas duas entradas, ainda na fase inicial de projecto. 

- Uma grande unidade que pode gerar uma área mais pequena, separada da restante 

habitação de forma a dar alojamento individual a alguém da família, a ser uma unidade de 

trabalho ou quartos para arrendar. Nestes casos pode até não ser necessário um acesso 

completamente separado. 
 

 

Fig. 3.2 – Next Home, 1996. Canadá. Avi Friedman. 

                                                            
80 SHENEIDER, Tatjana; TILL, Jeremy. Flexible Housing, Oxford: Architectural Press, 2007. Pp.110. 
81 Idem .pp. 229. 
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IV.2.3 Evolução por extensão 
 

A evolução por extensão é mais adequada a edifícios unifamiliares. Pode ser aplicada 

apenas num único piso e é de fácil aplicação para a autoconstrução, sendo uma opção 

simples e a mais utilizada nos processos de evolução 

Esta modalidade baseia-se no faseamento sucessivo e pode ser feita a partir de um lote 

infraestruturado ou de um módulo habitacional inicial, que pode ser melhorado e ampliado, 

tanto na horizontal como na vertical. 

Segundo António Baptista Coelho e António Reis Cabrita, “a evolução por extensão pode 

concretizar-se por: 

- Articulações entre volumes “discretos” – núcleo inicial e extensões várias. 

- Variações volumétricas em espaços modulados. 

- Junções de volumes complementares ao núcleo inicial. 

- Desenvolvimento posterior – encerramento, acabamento e ocupação – de estruturas 

realizadas quando da criação do núcleo inicial.”82 

Hertzberger83, nas casas Diagoon, deixa espaço para expandir e modificar em vários pontos 

da habitação, afastando-se do edifício, depois de deixar a sua parte feita e deixando a 

restante responsabilidade nas mãos dos habitantes. 

Uma perspectiva mais determinista da noção de expansão é a dos UN Studio84 na Flexible 

housing in Almere (fig. 3.3). As casas individuais foram concebidas como um conjunto 

básico cuja expansão depende das preferências pessoais de cada habitante. A extensão 

vem pré-desenhada e pré-dimensionada (2,5 X 6 metros) e oferece a possibilidade de 

aumentar e melhorar o volume potencial da habitação.  

A extensão pode ocorrer apenas dentro dos limites estabelecidos pelos arquitectos, através 

da determinação da posição, volume e aparência da extensão, com o objectivo de deixar os 

arquitectos com controlo sobre as futuras alterações do edifício. A capacidade de fazer 

alterações nas dimensões de uma habitação atrai muito os possíveis compradores das 

mesmas. 

 

                                                            
82 COELHO, António Baptista; CABRITA, António Reis. Habitação evolutiva e adaptável, Lisboa: LNEC e INH, 

2003. Pp. 222. 
83 HERTZBERGER, Herman. Lessons for Students in Architecture, Rotterdam: Uitgeverij 010 Publishers, 1991. 

Pp. 126-151. 
84 SHENEIDER, Tatjana; TILL, Jeremy.  Flexible Housing, Oxford: Architectural Press, 2007. Pp. 121. 
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Fig. 3.3 – Flexible housing in Almere, 2001. Holanda. UN Studio. 

 

A possibilidade de extensão é uma solução que faz parte da habitação flexível, 

particularmente nas casas unifamiliares. O conceito extensão é contrário a algumas das 

preocupações normativas da arquitectura, que defendem que a força do edifício é fornecida 

pela sua totalidade. A totalidade, aqui, é estética mas também funcional, nos termos da 

eficiência do uso. A adição disturba qualquer noção de plenitude e desafia o papel do 

arquitecto como criador da peça inteira e acabada. 

As potenciais extensões devem ser testadas na etapa de projecto para que as possíveis 

transformações sejam antecipadas até ao seu limite. 

Dentro do conceito de extensão existem duas variantes: extensão vertical e extensão 

horizontal. 

A extensão horizontal deve ser feita tendo em conta estratégias de flexibilidade como o 

suplemento de espaço ou o espaço aberto. Estas estratégias vão permitir, logo à partida, 

uma extensão horizontal mais fácil. Apesar disso, devido ao infinito número de layouts 

possíveis numa extensão horizontal, não é possível ser totalmente determinante em relação 

ao projecto dos edifícios.  

A consideração de estratégias como a distribuição e acessos neste tipo de projectos é, 

também, fundamental. Idealmente, deve ser possível aceder à futura extensão através de 

circulação já existente. Se não for possível então o acesso deverá ser feito através de um 

espaço já definido, o que vai claramente limitar os usos desse espaço. 

Relativamente à iluminação, quanto mais complexa for a forma do edifício, mais luz se irá 

perder quando houver uma extensão. Extensões horizontais em fachadas largas são mais 

aceitáveis que em fachadas estreitas, pois há possibilidade de haver menos bloqueio de luz. 

A previsão de possíveis formas de ocupação destas extensões deve ter em conta também 

os serviços, porque, caso haja oportunidade, devem ser antecipados novos blocos técnicos.  
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Nas extensões verticais, o facto de estas poderem ser planeadas previamente, vai explorar 

o potencial do espaço a ser construído. Assim, princípios como evitar asnas e dimensionar 

as lajes para cargas extra devem ser seguidos. 

A localização e forma da caixa de escadas deve ser considerada de forma a poder haver 

uma fácil extensão da habitação a partir daí. 

A existência de lanternins deve de ser considerada em primeira instância ou o 

enquadramento estrutural de clarabóias para que possam ser facilmente instaladas no 

futuro, com o objectivo de existir sempre iluminação natural após uma extensão que ocupe 

toda a fachada. 

Deve ainda ser considerado estruturalmente a possibilidade de extensões verticais para que 

a estrutura seja calculada correctamente, tendo em conta as sobrecargas futuras. 

A capacidade de adicionar é mais adequada para lidar com mudanças demográficas, em 

habitações unifamiliares. É menos útil como princípio de projecto para habitações 

multifamiliares com vários pisos. Nas habitações multifamiliares, qualquer extensão que 

ultrapasse a estrutura inicial não é uma opção a não ser que seja feita na totalidade do 

edifício. Isto significa que qualquer extensão em habitações multifamiliares tem de estar 

contida dentro da estrutura original. Uma série de projectos de habitação flexível tem 

explorado esta ideia, proporcionando mais espaço além do necessário, dentro da estrutura, 

de maneira a que cada habitação possa expandir-se.  

Um exemplo disto é o conjunto habitacional Kallebäck Experimental85 (fig. 3.4) que fornece, 

a cada família, uma “prateleira” para que seja construída a sua casa, que pode ser 

expandida ao longo do tempo.  

 

Fig. 3.4 – Kallebäck Experimental, 1960. Suíça. Erik Friberger. 

 

                                                            
85 SHENEIDER, Tatjana; TILL, Jeremy. Flexible Housing, Oxford: Architectural Press, 2007. Pp. 72. 
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Construído na periferia de Göteborg, cada casa assenta numa laje de betão e pode ter um 

tratamento próprio de fachada, de pavimento e até de telhado. A parte da frente da 

“prateleira” forma uma varanda para cada habitação. O desenho da habitação é baseado 

num sistema de paredes divisórias desmontáveis, paredes-armário e portas, fixas à laje de 

betão, que tem capacidade de ser manipulado por apenas duas pessoas: uma para segurar 

no elemento e outra para fixá-lo.  

De acordo com os autores António Baptista Coelho e António Reis Cabrita, a evolução por 

extensão é, na sua maioria, vantajosa. A evolução por extensão para além de se adequar a 

edifícios unifamiliares, vai permitir a existência de “espaço à medida dos recursos” e é uma 

resposta eficaz à “grande diversidade de modos de vida e de exigências habitacionais 

imediatas e graduais”. 86  

 

IV.3 Integração da habitação evolutiva a nível urbano 
 

A par da evolução da habitação, as estruturas físicas da urbanização também devem ser 

adaptáveis e evolutas, de forma a poderem melhorar-se, ampliar-se ou renovar-se de 

acordo com a evolução dos habitantes. 

Uma das maiores dificuldades da habitação evolutiva é a sua integração urbana. Segundo 

Francisco Silva Dias e Nuno Portas, a integração urbana de uma solução como a habitação 

evolutiva “(…) terá pelo menos duas medidas possíveis: uma de natureza funcional, relativa 

ao comportamento económico e social de população, outra de natureza visual, ou melhor, 

espacial, relativa à imagem do bairro e à sua relação morfológica com a cidade”.87 

A tipologia de habitação evolutiva é, no entanto, muitas vezes classificada como suburbana 

pela baixa altura geral dos agrupamentos evolutivos e pelas consequências da 

aleatoriedade da evolução das habitações.  

Ao considerar a evolução ao nível urbano, através de faseamentos que “assegurem 

desenvolvimento prioritário” de determinadas áreas, conseguem-se ambientes harmoniosos 

e mais acabados, “conjugados entre si e com a estrutura urbana envolvente”. O objectivo do 

faseamento é garantir a vitalização gradual da área intervencionada e a sua qualidade ao 

longo das diversas fases, definindo a continuidade com a envolvente. 

                                                            
86 COELHO, António Baptista; CABRITA, António Reis. Habitação evolutiva e adaptável, Lisboa: LNEC e INH, 

2003. Pp. 224. 
87 DIAS, F.S. et tal (1972). «Habitação evolutiva» in Arquitectura: planeamento, design, artes plásticas. Nº 126. 

Outubro 1972. 100-121pp. 
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É necessário privilegiar soluções que permitam obter a rápida estabilização das imagens 

urbanas. Imagens urbanas estáveis desenvolvem relações de identidade porque 

proporcionam imagens acabadas, propiciando harmonia entre as diversas fases de evolução 

e entre cada habitação. 

António Baptista Coelho e António Reis Cabrita defendem que tais soluções podem ser 

conseguidas através de: 

“- Soluções que permitem a evolução “escondida” por fachadas que podem permanecer, de 

certo modo, “falsas” por alguns períodos. 

- Desenvolvimento inicial de partes das fachadas, coberturas e muros com imagens que 

sejam suficientemente fortes para caracterizarem e afirmarem arquitectonicamente edifícios 

e espaço públicos contíguos.”88 

Em todas as fases de evolução tem de ser garantida “a coerência geral da “linguagem” 

formal usada e nomeadamente do modo como esta “linguagem” evolui ou melhora, quer a 

agradabilidade de imagens produzidas, o adequado funcionamento unitário e o acabamento 

da imagem de cada fase.”89 

Para que a linguagem visual seja coerente, é igualmente importante caracterizar 

especificamente o nível urbano, ainda que de forma mínima, mas que permita a 

agradabilidade, a segurança e um espaço público visualmente estimulante. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
88 COELHO, António Baptista; CABRITA, António Reis. Habitação evolutiva e adaptável, Lisboa: LNEC e INH, 

2003. Pp. 29 e 30. 
89 Idem. Pp. 33. 
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V. HABITAÇÃO FLEXÍVEL NO BAIRRO PADRE CRUZ 
 
V.1 Habitação evolutiva em bairros sociais.  
 
Os bairros sociais surgiram, em Portugal, como um meio de erradicar os bairros de barracas 

que proliferavam nas periferias das cidades, para dar alojamento a grandes massas 

populacionais que se fixavam nas grandes cidades e a trabalhadores dos municípios. São 

compostos por habitações de custos controlados que se destinam a população com 

menores recursos económicos. 

Grande parte dos bairros sociais, em Portugal, onde hoje se encontra habitação evolutiva, 

foram construídos no âmbito das políticas sectoriais da habitação do Estado Novo. De 

acordo com a ideologia do tempo e conforme afirma F. Matos, “O habitat social teria de ser 

necessariamente a moradia individual, como forma de conservação da ordem social e moral, 

como, aliás, podia ler-se no artigo 14.° da Constituição de 1933: «Em ordem à defesa da 

família pertence ao Estado e autarquias locais: favorecer a constituição de lares 

independentes e em condições de salubridade […]», ou ainda no artigo 4.° do Decreto n.º 16 

005, de 22-10-1928: «Os bairros ou grupos de casas económicas serão por via de regra 

constituídos por casas isoladas para uma família […]», baseando-se, aliás, no modelo 

britânico da «cidade-jardim».” 90 

Algumas das habitações sociais, construídas com carácter provisório, obedeciam, então, a 

uma área mínima e eram geralmente integradas em zonas pobres em serviços (transportes, 

equipamentos).  

 

Fig. 4.1 – Vista geral das casas económicas do Bairro da Boavista que permaneceram inalteradas até 1974. 

Lisboa, 1945-1960. 

                                                            
90 MATOS, F.L. (1994). «Os bairros sociais no espaço urbano do Porto: 1901-1956» in Análise Social, vol. XXIX 

(127), 3º trimestre 1994. 677-695 pp. 
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Até 1974, a habitação evolutiva não era recorrente em Portugal, mas a sobrelotação das 

habitações sociais erguidas, levou a que os habitantes, após o 25 de Abril, se apropriassem 

das suas casas e as expandissem, por auto-construção, consoante as suas necessidades, 

através de uma evolução não programada e orientada. 

Esta evolução resultou numa maior segregação destes bairros sociais, porque as expansões 

tomaram conta do espaço público e consequentemente a falta de investimento na 

qualificação deste, resultou em problemas como a degradação e insalubridade. 

Segundo o artigo escrito por Francisco Silva Dias e Nuno Portas, em 1972, “o constante 

aumento do défice habitacional”91, traduzia-se no agravamento da expansão de 

aglomerados clandestinos. Os autores defendiam, então, que era necessário prever a 

edificação por fases, ou seja, prever a constante melhoria do espaço urbanizado e habitado, 

por iniciativa dos próprios moradores ou das entidades promotoras. 

A falta de regras relativamente a alguns bairros sociais, transformou-os em agrupamentos 

de casas individuais de baixa altura, de grande densidade, com fracas condições de 

habitabilidade. 

 

V.2 O Bairro Padre Cruz 
 

V.2.1 Contextualização histórica 
 

O Bairro Padre Cruz situa-se no limite do concelho de Lisboa, na freguesia de Carnide, mais 

precisamente onde se localizava a antiga Quinta da Penteeira. Com cerca de 12000 

habitantes, é o bairro social com maior densidade populacional da Península Ibérica.  

Os primeiros registos de habitação na zona do Bairro Padre Cruz, remontam ao século XII, e 

eram caracterizados pela ruralidade e por ser uma zona de quintas pertencentes à nobreza 

e a ordens religiosas. Apesar disso, foi no século XIX que se deu um forte crescimento na 

zona, pela construção de palácios, igrejas, conventos e habitação destinada a operários. 

Foi na década de sessenta que Lisboa viu a sua população residente aumentar 

consideravelmente. Atraídos pelos investimentos feitos pelo Estado Novo na capital, 

verificou-se um grande fluxo populacional, acentuando-se o êxodo rural. No entanto, Lisboa 

não tinham um parque habitacional com capacidade para alojar tanta população. Verificou-

se, então, a disseminação de bairros de barracas pela periferia de Lisboa, socialmente 

desvalorizada. 

                                                            
91 DIAS, F.S. et tal (1972). «Habitação evolutiva» in Arquitectura: planeamento, design, artes plásticas. Nº 126. 

Outubro 1972. 100-121pp. 
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Foi com a intenção de realojar pessoas provenientes de bairros de barracas, de zonas 

abrangidas por operações urbanísticas (Cidade Universitária e Ponte 25 de Abril) e 

funcionários municipais, que em 1960 foram construídos 200 fogos pré-fabricados de 

fibrocimento. Esta foi a primeira fase de urbanização do Bairro Padre Cruz, na qual estava 

prevista, também, a construção de equipamentos de apoio à população. 

Em 1962 procedeu-se à construção de mais 917 fogos, em alvenaria, com dois pisos e um 

pequeno logradouro, hoje intitulado “bairro de alvenaria”.  

 

Fig.4.2 – Bairro Padre Cruz, 1962. 

 

É a partir de 1970 que o bairro começa a crescer em altura, mas é em 1990, para realojar 

habitantes do bairro de fibrocimento, cujas condições de degradação começavam a ser 

evidentes, e outros habitantes provenientes de outras zonas de Lisboa, que são construídos, 

pela EPUL, edifícios de habitação multifamiliar com mais de 5 pisos.92 

Em 1996, a GEBALIS fica responsável pela gestão de 2119 fogos do Bairro Padre Cruz, 

entre 2315 fogos existentes. Segundo dados da entidade gestora, em 2005, o bairro de 

alvenaria tinha 72 inutilizados, entre os 917 existentes.93 

 

 
 
 
 
 
 

                                                            
92 GEBALIS. Lisboa – Outro Bairro, n.º 1. Lisboa: CML / GEBALIS, 1999. 
93 EPUL. Bairro Padre Cruz. Memória Descritiva e Justificativa. Projecto de Loteamento de Iniciativa Municipal. 

[Consult. 10 Setembro 2011]. Disponível em WWW: <URL: http://www.cm-

lisboa.pt/archive/doc/Memoria_Descritiva_Loteamento.pdf>. 
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V.2.2 O “bairro de alvenaria” 
 
O “bairro de alvenaria” encontra-se desenvolvido segundo uma malha homogénea, dentro 

da qual foram construídos, perpendicularmente aos desníveis do terreno, os arruamentos e 

edifícios de dois pisos, com um pequeno logradouro. 

Actualmente, o bairro de alvenaria caracteriza-se por construções com fracas condições de 

habitabilidade e em degradação, “desvirtuadas do conceito original”94 em parte devido à 

ampliação do logradouro. 

Segundo a Memória descritiva e justificativa do projecto de requalificação do Bairro Padre 

Cruz, elaborado pela EPUL, “Outra das situações que caracteriza a maioria do edificado é a 

ampliação espontânea que se verifica, nomeadamente através da apropriação dos 

logradouros que lhes estão associados, assim como, através da construção de anexos em 

altura, usando indevidamente estes espaços. 

Esta situação para além de desvirtuar o conceito original destas habitações, denuncia o mau 

estado de conservação do edificado, e reproduz efeitos negativos no espaço público 

contíguo. 

Em determinadas situações verifica-se mesmo a apropriação do próprio espaço público, 

depreciando inclusive a envolvente do edificado.” 95 
 

 

Fig. 4.3 – Bairro Padre Cruz, “bairro de alvenaria”. Uso indevido dos logradouros. 

 

 

 

                                                            
94 EPUL. Bairro Padre Cruz. Memória Descritiva e Justificativa. Projecto de Loteamento de Iniciativa Municipal. 

[Consult. 10 Setembro 2011]. Disponível em WWW: <URL: http://www.cm-

lisboa.pt/archive/doc/Memoria_Descritiva_Loteamento.pdf>. 
95 Idem. 
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Tal como outros bairros sociais de Lisboa, construídos segundo as premissas do Estado 

Novo (baixa altura e habitação unifamiliar), o “bairro de alvenaria”, construído entre 1959 e 

1962, até 1974, não pôde acompanhar as alterações dos agregados familiares. Assim, a 

inadequação das habitações para grande parte das famílias é patente de tal forma que, 

quando houve oportunidade para adaptarem os espaços às medidas das suas necessidades 

e possibilidades económicas, estas conduziram diversas alterações de forma espontânea e 

natural, sem qualquer tipo de indicação projectual. Para além de outros aspectos, esta foi 

uma das principais razões a contribuir para a degradação geral do bairro.  

 

Fig. 4.4 – Ocupação do espaço público. Regueiras. 

 

A maior parte das evoluções deu-se no logradouro nas traseiras das habitações, mas muitas 

extrapolaram os limites do lote e ocuparam o espaço público, criando condições insalubres, 

tanto para as habitações, como para o espaço público.  

O espaço público, igualmente degradado, encontra-se desprovido de comércio e serviços. 

Os habitantes deslocam-se, geralmente, à freguesia da Pontinha, pela proximidade, para 

poderem encontrar espaços comerciais mais económicos e recorrer a serviços. 

As ruas destinadas ao tráfego automóvel são estreitas e, na sua maioria têm apenas um 

sentido, encontrando-se frequentemente congestionadas por estacionamento informal. 

Os espaços públicos, estão pouco caracterizados e aproveitados, havendo o 

constrangimento das ruas pedonais devido à evolução das habitações, impedindo uma 

melhor interacção entre os habitantes. 

Posto isto, está prevista, em PDM, a requalificação do Bairro Padre Cruz, com intenção de 

reforçar a coesão social neste território, promovendo a sua sustentabilidade, nomeadamente 

em termos energéticos e ambientais. A contínua degradação das habitações e do espaço 

público do “bairro de alvenaria” faz que haja a necessidade urgente de requalificá-lo, de 

forma a melhorar as condições de vida dos habitantes que, apesar de tudo, apreciam as 

vivências de vizinhança, proporcionadas pelas características das habitações unifamiliares. 
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O Bairro Padre Cruz é um dos bairros sociais inseridos no programa BIP/ZIP da Câmara 

Municipal de Lisboa96. Assim, o Bairro Padre Cruz é um BIP (Bairro de Intervenção 

Prioritária), que se caracteriza, segundo o documento oficial do programa, pelas carências 

sociais e habitacionais, degradação das condições gerais, falta de equipamentos e 

transportes e, por isso, necessita de uma intervenção prioritária do município.97 
 

 

Fig. 4.5 – Habitações em banda do Bairro Padre Cruz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
96 Programa para a requalificação dos “Bairros de Intervenção Prioritária” e “Zonas de Intervenção Prioritária” de 

Lisboa, surgido no âmbito dos objectivos do Programa Local de Habitação (PLH) aprovado pelos órgãos 

autárquicos em 2009.  
97 Veja-se CML, Programa Local de Habitação de Lisboa. Carta dos BIP/ZIP. Bairros e Zonas de Intervenção 

Prioritária de Lisboa. Relatório. Lisboa: CML, 2010. pp. 1-6. 
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V.3 Projecto para o Bairro Padre Cruz 
 

Para dar resposta aos problemas anteriormente enunciados, pretende-se fazer a 

reabilitação do “bairro de alvenaria” do Bairro Padre Cruz, criando um espaço urbano 

coerente e habitações que possam responder às necessidades de cada habitante e de cada 

agregado familiar, ao longo do tempo. Além disso, pretende-se colmatar a falta serviços e 

comércio no interior do bairro, utilizando estes equipamentos como elementos unificadores 

da imagem deste. 

 

V.3.1 Projecto urbano 
 
O projecto começa por se desenvolver com o redesenho urbano do “bairro de alvenaria”. Em 

primeira instância, optou-se por fazer a requalificação da parte mais nova do bairro e a 

demolição das habitações mais antigas uma vez que, devido ao seu estado avançado de 

degradação, a reabilitação destas habitações não era exequível. Esta área, destina-se 

então, a albergar habitação e alguns equipamentos necessários ao bairro como uma 

unidade de apoio à terceira idade. 

O “bairro de alvenaria” é delimitado por duas ruas de tráfego ligeiro, atravessado, 

centralmente, por uma rua principal, cuja frente de rua se encontra descaracterizada e 

possui arruamentos transversais que intercalam cada quarteirão.   

Para caracterizar a frente da rua do Rio Tejo, são propostas algumas extensões das bandas 

de habitação, e novos blocos de comércio ou serviços, completando a frente de rua e 

criando zonas de penetração no interior dos quarteirões. 

 

 

Fig. 4.6 e 4.7 – Vistas gerais do projecto para o Bairro Padre Cruz. 
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O facto de existirem muitas ruas transversais que, por serem estreitas, estão 

congestionadas, e pouco espaço público de permanência, levou a que fosse feita a 

supressão de algumas ruas, dando lugar a pracetas, que intercalam os quarteirões. 

A malha de ruas incaracterísticas e apertadas dá lugar a um sistema de hierarquização onde 

a praceta ganha um papel de relevo. Confinando as pracetas, dispostas ao longo da zona 

central de cada quarteirão, encontram-se edifícios de comércio e serviços. 

Os edifícios de comércio e serviços constituem pontos visualmente marcantes, de extrema 

importância para manter uma linguagem coerente no bairro. São edifícios com uma cércea 

superior à dos edifícios de habitação, uniformizando a imagem do bairro, que se irá 

caracterizar por uma certa aleatoriedade visual, devido à possibilidade de evolução das 

habitações. 

É com os edifícios de comércio e serviços que se começa por introduzir a estratégia de 

flexibilidade denominada espaço aberto. Devido à altura destes edifícios, o número de pisos 

poderá corresponder a uma área “excessiva” relativamente à necessária ao comércio. Posto 

isto, o espaço de comércio e serviços começa por desenvolver-se dentro da área 

necessária, deixando parte do piso superior destes edifícios, livre ou aberto. Este espaço 

aberto, poderá, posteriormente, vir a ser ocupado por uma extensão desse último piso ou, 

poderá simplesmente manter-se aberto, sendo utilizado para actividades ao ar livre. 

Para que as possíveis extensões, nestes edifícios, não causem um grande impacto na 

imagem do bairro, estes espaços são envolvidos por um gradeamento metálico.  

 

 

Fig. 4.8 e 4.9 – Perspectiva de uma das ruas traseiras e vista de uma das frentes de rua, respectivamente, do 

projecto para o Bairro Padre Cruz. 
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Em termos de materialidades dos edifícios de comércio e serviços, tentou criar-se uma 

continuidade com a linguagem da habitação, apesar de se distinguirem claramente. 

O facto destes edifícios se encontrarem no centro dos quarteirões e das suas entradas 

estarem orientadas para as pracetas, vai apelar à permanência e à melhor vivência destes 

espaços.  

As pracetas são caracterizadas pela sua polivalência. Cada uma das pracetas pode ter 

diversos tratamentos de espaço público e ser utilizada de maneiras variadas, dando 

resposta às diversas necessidades dos habitantes, tal como a habitação de carácter flexível. 

Por exemplo, as pracetas de um quarteirão podem vir a ser uma sequência de jardins com 

características diversas, ou uma das pracetas poderá vir a ser dedicada ao público infantil, 

entre outras caracterizações possíveis. 

Os acessos à zona central de cada quarteirão são feitos através de escadarias que 

confinam, também, cada praceta. Nas ruas, na parte frontal das habitações, as escadarias 

desenvolvem-se com uma proeminência mais forte, e nas ruas de acesso aos logradouros, 

as escadas de ligação à plataforma central dos quarteirões, têm um carácter mais 

secundário.   

Nos topos Norte e Sul de cada quarteirão, foi criado estacionamento formal, para conferir 

uma certa ordem ao bairro e impedir o congestionamento das ruas que têm uma ligação 

visual entre si. 
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V.3.2 Projecto para uma habitação flexível 
 

O projecto desenvolvido para a habitação parte do princípio de flexibilidade, na medida em 

que vai possibilitar a evolução espacial por extensão e uma diversidade de usos dentro de 

um mesmo espaço, tendo em conta as exigências de habitabilidade contemporâneas. 

As tipologias foram pensadas, introduzindo princípios e estratégias de flexibilidade, com o 

objectivo de possibilitar a sua evolução espacial, ao longo do tempo e consoante a 

disponibilidade económica de cada família.  

Os acessos às tipologias são feitos através de um patamar semi-público, que gera uma 

quebra relativamente ao espaço público, através da subida de degraus e da diferenciação 

de materialidades. Este espaço, imediatamente a seguir aos limites da habitação, com base 

nas estratégias de flexibilidade de distribuição e circulação, vai permitir que o espaço da 

habitação em si, não fique limitado pelas “quatro paredes”. Nestes patamares de entrada, de 

acordo com as premissas da distribuição e circulação externa e comum, a área é 

aumentada relativamente aos mínimos necessários, para criar condições de permanência, 

estimulando a interacção e sociabilização entre a vizinhança.  

Foi pensada uma pequena área coberta nos patamares de entrada frontais, tendo como 

base a observação directa das evoluções espontâneas feitas pelos habitantes no bairro, das 

quais constava, quase sempre, uma zona coberta que permitia aos habitantes estarem na 

rua, em interacção com os vizinhos, protegidos do sol ou da chuva. 

Nas entradas directas para os logradouros a solução encontrada é semelhante à descrita 

acima, com uma certa diferença na transição dos espaços, não sendo esta tão demarcada. 

Esta solução foi pensada, tendo em conta que os logradouros podem, eventualmente, 

tornar-se pontos de comércio. Assim, esta transição tem um carácter mais público, 

relativamente à que se encontra na parte frontal das habitações. 

Na primeira fase de projecto das tipologias, o objectivo principal foi criar uma habitação cuja 

área correspondesse com mais eficácia às exigências de habitabilidade contemporâneas. 

Adoptou-se o princípio para a evolução habitacional denominado agregação. Assim, à 

excepção da tipologia T1, a tipologia T4 sobrevém da agregação de duas tipologias originais 

do “bairro de alvenaria”. As duas tipologias T2, surgem da agregação de uma tipologia e 

meia e a tipologia T1 corresponde, à dimensão da tipologia do projecto original. 

Nas diversas tipologias foram a aplicadas quatro estratégias que vão permitir que estas 

evoluam de uma forma expedita e eficaz: Indeterminação espacial, nas vertentes 

neutralidade espacial, suplemento de espaço e espaço livre; e Distribuição e circulação, nas 

vertentes externa e interna. 
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Fig. 4.10 – Evolução das habitações para o logradouro. Projecto para o Bairro Padre Cruz. 
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A estratégia mais visível para a evolução da habitação é denominada por espaço livre, e vai 

ser aplicada no logradouro. O processo de evolução das habitações pode ocorrer a partir da 

ocupação de parte ou do total do logradouro, tanto no piso 0 como no piso 1, dependendo 

das tipologias. 

Em todas as tipologias são estabelecidas regras para a evolução, que podem ser 

apreendidas pelos habitantes de forma intuitiva e posteriormente, através de acções de 

formação. São deixadas, na parte exterior da habitação, pistas que vão guiar uma possível 

evolução: laje térrea na zona do logradouro para a qual se pode evoluir e intenções de vãos 

que são atenuados, exteriormente, pela diferenciação no tratamento dos materiais.  

A tipologia T1 pode evoluir em duas fases, dando-se, primeiramente, a extensão do piso 0 

para o logradouro e posteriormente, a extensão do piso 1. As tipologias T2 podem evoluir, 

tal como a tipologia T1, em duas fases. Quanto à tipologia T4, as evoluções podem dividir-

se em quatro fases. 

Através dos eixos estruturais, é possível perceber a dimensão dos módulos originais, 

embora se tenha procedido ao reforço da estrutura de origem, nomeadamente na zona que 

vai receber as cargas de uma possível evolução espacial. 

Considerando sempre o aspecto da flexibilidade para permitir a evolução, no interior da 

habitação são aplicadas estratégias como a neutralidade espacial e o suplemento de 

espaço, associado à distribuição e circulação. 

Com o intuito de tirar os “rótulos” às divisões da habitação, estas têm uma área semelhante, 

podendo abrigar diversos usos. Subtraem-se a estas divisões, a cozinha e as casas-de-

banho, que por serem áreas mais técnicas são definidas à parte. 

Nas zonas de distribuição e circulação, para não constranger as possibilidades de evolução 

por extensão, da habitação, é proporcionado um suplemento de área, que irá possibilitar a 

criação de espaço de trabalho ou de brincar.   

Foi prestada especial atenção à iluminação natural das tipologias, em geral, prevendo a 

evolução das habitações. Como tal, na zona de escadas existe um duplo pé direito que, 

através do lanternim, permite a iluminação dos dois pisos da habitação. 

A existência de duas portas de entrada nas habitações permite uma maior flexibilidade no 

que se refere à diversidade de usos, possibilitando, por exemplo, que uma possível 

extensão da habitação seja arrendada ou que possa servir como estabelecimento comercial, 

num negócio da família residente. 
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Relativamente ao sistema construtivo presente nas habitações, tendo em conta que se está 

a fazer uma reabilitação, optou-se por fazer o isolamento pelo exterior. Este sistema 

simplificará a evolução das habitações porque permitirá uma remoção mais fácil do 

isolamento, sendo mais fácil construir novos panos de alvenaria. 

Nas paredes meeiras das habitações, optou-se por colocar isolamento, em cada 

extremidade, para melhorar o conforto acústico. 

Estruturalmente, procedeu-se a um reforço da estrutura de origem, particularmente na zona 

que vai receber as cargas de uma possível evolução espacial. 

As tipologias foram associadas, em banda, com recurso a duas opções: associação das 

tipologias T4 e T1; associação das tipologias T4 e T2. 

 
Fig. 4.11 – Associação das tipologias T4 e T1 com possíveis evoluções. Projecto para o Bairro Padre Cruz. 

 
Fig. 4.12 – Associação das tipologias T4 e T2 com possíveis evoluções. Projecto para o Bairro Padre Cruz. 

 

Enquanto a evolução em cada unidade habitacional é perceptível apenas por fases de 

desenvolvimento, em banda e até no conjunto do bairro, estas evoluções vão ser 

perceptíveis ao nível da alteração de densidades (populacional e do espaço construído) e da 

criação de imagens muito diversificadas. Como tal, de acordo com o plano urbano 

desenhado, respeitando o traçado das ruas e considerando que as evoluções, depois desta 

intervenção se vão dar em conformidade com as regras estabelecidas, foram testados, em 

cada banda, diversos registos de densidade: mínima, máxima e aleatória. 
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O registo de densidade aleatória, no qual cada habitação poderá evoluir quando for 

necessário, poderá significar para o bairro, diversos estádios de degradação. Posto isto, a 

selecção dos materiais para a habitação base e para a evolução das habitações foi feita, 

tendo em conta a durabilidade, a resistência e a facilidade de manutenção. Quanto aos 

materiais a utilizar nas evoluções espaciais foram, ainda, escolhidos pela sua facilidade de 

execução e por não ser necessária mão-de-obra especializada, conferindo a possibilidade 

de fazer as extensões das habitações por auto-construção. 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

No início desta dissertação estabeleceu-se como argumento de investigação que, num 

processo de reabilitação, a aplicação de estratégias de flexibilidade em habitações em 

contexto social/municipal, permite responder com maior eficiência e sentido de 

oportunidade, às necessidades dos habitantes, ao longo do tempo. A habitação flexível pode 

ainda ser vista como uma alternativa viável à demolição integral de muitos destes bairros 

sociais/municipais. 

 

O principal objectivo do estudo foi explorar a habitação flexível e o conceito de flexibilidade, 

associado à diversidade de usos e à capacidade de mudança e extensão do espaço 

habitado, enquadrando essa problemática no quadro operativo dos bairros 

sociais/municipais. 

Assim, a habitação flexível ou as estratégias de flexibilidade surgem como um meio para a 

melhoria das condições de habitabilidade dos bairros sociais, que se encontram cada vez 

mais degradados. 

Ao olhar para o passado, mais concretamente, para a época em que alguns bairros sociais 

foram construídos em Lisboa, busca-se um referencial de conhecimentos que se revelam 

úteis na compreensão desses mesmos bairros, na contemporaneidade. A reinterpretação e 

a re-contextualização desses bairros levam a um novo sentido de pensamento, que se 

traduz no desvendar de estratégias para alcançar as condições de habitabilidade para uma 

habitação, de acordo com as exigências contemporâneas. 

 

No seguimento do projecto que se foca no território do Bairro Padre Cruz, em Lisboa, 

desenvolveu-se um programa de habitação flexível. No contexto deste bairro 

social/municipal, tendo em conta as dinâmicas familiares, constata-se que a flexibilidade 

aliada à modificação das habitações, vai contribuir para a melhor apropriação do espaço e a 

melhor vivência deste, a longo prazo. Isto porque, neste contexto, a evolução da habitação, 

ainda que de forma aleatória e sem orientação, proporcionou um enraizamento das famílias 

no bairro, através da apropriação do espaço, embora esta apropriação tenha acelerado a 

degradação do bairro.  

É necessário, para um projecto de habitação flexível evolutiva, que se compreendam e que 

se possam prever as acções dos habitantes, para conseguir alcançar uma habitação e 

espaço público ideais, correspondentes aos desejos de várias famílias. 
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Pela observação directa das evoluções espontâneas, no “bairro de alvenaria” do Bairro 

Padre Cruz, pode concluir-se que a maioria das extensões feitas pelos habitantes, 

correspondem ao aumento do número de quartos e, recorrentemente, à instalação de uma 

casa-de-banho no piso 0. Estas alterações foram feitas pelos habitantes, com a intenção de 

proporcionar um maior conforto ao agregado familiar, embora com a inconsciência de que o 

espaço público se iria degradar, pela sua apropriação indevida e pela imagem incoerente 

que essas evoluções provocariam. 

Assim, é importante também, que o espaço público envolvente de habitações cuja tipologia 

seja evolutiva, possa adaptar-se a uma certa aleatoriedade visual e constituir um ponto 

marcante que defina a imagem geral do local.  

Neste sentido, a investigação teórica revelou-se de extrema importância, por abrir horizontes 

e demonstrar, através de exemplos práticos, que a habitação flexível é uma boa aposta no 

acompanhamento das condições de vida contemporâneas e na capacidade que dá ao 

habitante de se apropriar do espaço. 

 

Através da realização do projecto, foram-se distinguindo várias vantagens da habitação 

flexível e evolutiva. Neste tipo de habitação, e como referiram António Baptista Coelho e 

António Reis Cabrita, o espaço surge à medida dos recursos de cada família e adequa-se a 

uma grande diversidade de modos de vida. 

Para um bairro social/municipal marcado pela heterogeneidade social e cultural, esta 

solução deverá ser valorizada, pela sua capacidade de adaptação. Além disso, a 

aleatoriedade das evoluções, se for prevista logo em fase de projecto, poderá criar uma 

“imagem urbana rica e variada”.98  

As principais dificuldades na elaboração da proposta projectual coincidiram com a 

organização espacial, a iluminação e a ventilação naturais. Ao pensar uma habitação flexível 

que pudesse evoluir, teve de se considerar que a iluminação e a ventilação naturais da 

habitação base iriam sofrer alterações. Assim, numa habitação flexível que poderia evoluir 

horizontal e verticalmente, a solução passava por criar um ponto de ventilação e iluminação 

natural constantes, numa zona central da habitação, de modo que a evolução não alterasse 

as condições de salubridade da casa, ao contrário do que acontecia com as evoluções 

fortuitas feitas pelos habitantes. 

 

 

                                                            
98 COELHO, António Baptista; CABRITA, António Reis. Habitação evolutiva e adaptável, Lisboa: LNEC e INH, 

2003. Pp. 224. 
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A transformação destas habitações e do espaço público significa uma grande melhoria nas 

condições da habitabilidade das famílias residentes no Bairro Padre Cruz e, 

consequentemente, a melhoria das relações de convivialidade e da imagem do próprio 

bairro. 

Num projecto com indicações definidas sobre como deve ser feita a evolução das 

habitações, a aleatoriedade visual aliada a uma imagem forte decorrente do espaço público, 

poderá criar uma imagem esteticamente rica, ao invés da imagem de um bairro com más 

condições de habitabilidade. 

Deste modo, é importante salientar, que a flexibilidade habitacional é uma opção a ser tida 

em conta, no contexto de um projecto para habitação social. Este facto coloca-se na medida 

em que a habitação flexível evolutiva vai beneficiar, não só as condições de habitabilidade e 

de apropriação do espaço, como também a qualidade do espaço público. 

O habitante, ao apropriar-se de um espaço flexível, está, implicitamente, a construir o seu 

modo de habitar. 
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ANEXO I 
 
Testes RCCTE 
 

No anexo I são apresentados os testes de verificação do RCCTE, relativos a uma habitação 

da tipologia T3, original do Bairro Padre Cruz, com ampliação para o logradouro, e a uma 

habitação da tipologia T4, presente no projecto de reabilitação do bairro, na sua evolução 

máxima. 

Estes testes foram feitos com recurso ao software CYPE, disponível em http://www.cype.pt/. 

Após a realização dos testes verificou-se, na habitação do projecto para a reabilitação do 

Bairro Padre Cruz, uma melhoria considerável dos valores apresentados relativamente à 

habitação original. Isto significa que uma reabilitação do bairro iria melhorar 

consideravelmente as condições de habitabilidade em termos de conforto ambiental. 

 

 

 

Nota: Os valores apresentados são relativos, apenas, à construção das habitações.  

Relativamente aos valores nominais para o edifício, o Ntc (necessidades globais de energia 

primária para climatização e águas quentes) não cumpre o RCCTE, uma vez que estes 

valores dependem da introdução de dados sobre os quais não possuo o conhecimento 

necessário. 
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Índice de Abreviaturas 
 

Ap. – área 

 

Nic - Necessidades nominais anuais de energia útil para aquecimento – edifício real. 

 

Ni - Necessidades nominais anuais de energia útil para aquecimento – valor de referência. 

 

Nvc - Necessidades nominais anuais de energia útil para arrefecimento – edifício real. 

 

Nv - Necessidades nominais anuais de energia útil para arrefecimento – valor de referência. 

 

Nac - Necessidades nominais anuais de energia útil para produção de águas quentes 

sanitárias – edifício real. 

 

Na - Necessidades nominais anuais de energia útil para produção de águas quentes 

sanitárias – valor de referência. 

 

Ntc - Necessidades globais de energia primária para climatização e águas quentes. 

 

Nt - Valor limite máximo regulamentar para as necessidades anuais globais de energia 

primária para climatização e águas quentes (limite inferior da classe B-). 

 

RPH - Taxa de renovação d ar. 

 

E CO2 - Emissões anuais de gases de efeito de estufa associadas à energia primária para 

climatização e águas quentes. 
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HABITAÇÃO T3  
com extensão para o logradouro 

ORIGINAL 
 

Mapa de valores nominais para o edifício 
            

            

   

 

Fracção 
Autónoma 

Ap 
(m2) 

Nic 
(kWh/m².ano) 

Ni 
(kWh/m².ano) 

Nvc 
(kWh/m².ano) 

Hab. Original ≈ 64 237.27 73.52 44.06 
 

Nv 
(kWh/m².ano) 

Nac 
(kWh/m².ano) 

Na 
(kWh/m².ano) 

Ntc 
(kgep/m².ano) 

Nt 
(kgep/m².ano) 

32.00 37.49 73.98 18.18 10.94 
 

 

Requisitos Energéticos 
 

Necessidades 
nominais de energia 

útil para: 

Valor calculado 
kWh/m².ano 

Valor limite 
kWh/m².ano 

Aquecimento 237.27 73.52 

Arrefecimento 28.49 32.00 
 
 

Classificação Energética 
R = 1.66       

 

 

 

 

 

 

 

Classe energética R = Ntc / Nt 

A + R <= 0.25 

A 0.25 < R <= 0.5 

B 0.5 < R <= 0.75 

B - 0.75 < R <= 1.00 

C 1.00 < R <= 1.50 

D 1.50 < R <= 2.00 

E 2.00 < R <= 2.50 

F 2.50 < R <= 3.00 

G 3.00 < R 

Zona climática I1 V2            Altitude <= 400m 

Graus-dias 1190 0C Duração Aquec. 5.3 meses Temp. de verão 23 oC 
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Descrição de elementos materiais 
 

O RCCTE estabelece, para a envolvente interior e exterior, valores máximos e de referência 

para os coeficientes de transmissão térmica (U).  
 

Sistema Envolvente 
  

 Envolvente exterior 
   

Fachadas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paredes Meeiras
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Pavimentos 
 

  Lajes térreas 

 

 

 

 

 

 

  

 Coberturas 
 

  Coberturas inclinadas 
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 Aberturas verticais 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de Compartimentação 
  

 Paredes divisórias 
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 Pavimentos entre pisos 
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 Aberturas verticais interiores 
 
 
 
 

 
Materiais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSTRUIR NO CONSTRUÍDO  
Habitação Flexível em Bairros Municipais. Projecto para o Bairro Padre Cruz. 

 

Anexo I - 9  
 

HABITAÇÃO T4  
com extensão para parte do logradouro 

PROJECTO PARA O BAIRRO PADRE CRUZ 
 

Mapa de valores nominais para o edifício 
            

            

   

 
 

Fracção 
Autónoma 

Ap 
(m2) 

Nic 
(kWh/m².ano) 

Ni 
(kWh/m².ano) 

Nvc 
(kWh/m².ano) 

Hab. Original ≈ 105 35.91 56.35 28.49 
 

Nv 
(kWh/m².ano) 

Nac 
(kWh/m².ano) 

Na 
(kWh/m².ano) 

Ntc 
(kgep/m².ano) 

Nt 
(kgep/m².ano) 

32.00 55.03 89.86 17.28 12.93 
 

 

Requisitos Energéticos 
 

Necessidades nominais de 
energia útil para: 

Valor calculado 
kWh/m².ano 

Valor limite 
kWh/m².ano 

Aquecimento 35.91 56.35 

Arrefecimento 28.49 32.00 

 

Classificação Energética 
R = 1.34       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe energética R = Ntc / Nt 

A + R <= 0.25 

A 0.25 < R <= 0.5 

B 0.5 < R <= 0.75 

B - 0.75 < R <= 1.00 

C 1.00 < R <= 1.50 

D 1.50 < R <= 2.00 

E 2.00 < R <= 2.50 

F 2.50 < R <= 3.00 

G 3.00 < R 

Zona climática I1 V2            Altitude <= 400m 

Graus-dias 1190 0C Duração Aquec. 5.3 meses Temp. de verão 23 oC 
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Descrição de elementos materiais 
 

O RCCTE estabelece, para a envolvente interior e exterior, valores máximos e de referência 

para os coeficientes de transmissão térmica (U).  
 

Sistema Envolvente 
  

 Envolvente exterior 
   

Fachadas 
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Paredes meeiras 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pavimentos 
  

  Lajes térreas          
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 Coberturas 
   

  Coberturas planas        

  Coberturas inclinadas 
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 Aberturas verticais 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sistema de compartimentação 
 

  Paredes divisórias 

 

            

            

 

 

 



CONSTRUIR NO CONSTRUÍDO  
Habitação Flexível em Bairros Municipais. Projecto para o Bairro Padre Cruz. 
 

Anexo I - 14 
 

            

  Pavimentos entre pisos 
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 Aberturas verticais interiores 
 
 
  

 

  

Materiais           
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ANEXO II 
 
Painéis da Proposta de Projecto 
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Índice de Peças Desenhadas 
 
Painel 1 – Habitação Flexível em Bairros Municipais. Bairro Padre Cruz – Pré-Existente. 

Painel 2 – Proposta Urbana – Planta de Implantação. Escala 1/1000 

Painel 3 – Densidade de ocupação aleatória. Espaço Público (planta de coberturas). Escala 

1/200. 

Painel 4 – Densidade de ocupação mínima. Planta de coberturas, piso 1 e piso 0. Escala 

1/200. 

       Alçado Frontal (Corte A-A’). Escala 1/200. 

Painel 5 – Densidade de ocupação máxima. Planta de coberturas, piso 1 e piso 0. Escala 

1/200. 

       Alçado Tardoz (Corte B-B’). Escala 1/200. 

Painel 6 – Renderings. 

       Alçado Norte (Corte D-D’). Escala 1/200. 

       Alçado Sul (Corte E-E’). Escala 1/200. 

       Alçado Tardoz (Corte C-C’). Escala 1/200. 

       Alçado Este (Corte F-F’). Escala 1/200. 

Painel 7 – Densidade de ocupação mínima. Planta do Piso 0. Escala 1/100. 

Painel 8 – Densidade de ocupação mínima. Planta do Piso 1. Escala 1/100. 

Painel 9 – Densidade de ocupação máxima. Planta do Piso 0. Escala 1/100. 

Painel 10 – Densidade de ocupação máxima. Planta do Piso 0. Escala 1/100. 

Painel 11 – Associação T4-T1, T4 Base e T1 Base. Planta do Piso 0. Escala 1/50. 

         Associação T4-T1, T4 Base e T1 Base. Planta do Piso 1. Escala 1/50. 

         Corte A-A’, Escala 1/50. 

         Corte B-B’, Escala 1/50. 

         Corte C-C’, Escala 1/50 

Painel 12 – Associação T4-T1, T4 Base e T1 Base. Planta do Piso 0. Escala 1/50. 

         Associação T4-T1, T4 Base e T1 Base. Planta do Piso 1. Escala 1/50. 

         Corte A-A’, Escala 1/50. 

         Corte B-B’, Escala 1/50. 

         Corte C-C’, Escala 1/50 

Painel 13 – Associação T4-T1, T4 Fase 5 e T1 Fase 3. Planta do Piso 0. Escala 1/50. 

         Associação T4-T1, T4 Fase 5 e T1 Fase 3. Planta do Piso 1. Escala 1/50. 

         Corte D1-D1’, Escala 1/50. 

         Corte E1-E1’, Escala 1/50. 
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Painel 14 – Associação T2 (sem saguão)-T2 (com saguão), T2 Base e T2 Base. Planta do 

Piso 0. Escala 1/50. 

         Associação T2 (sem saguão)-T2 (com saguão), T2 Base e T2 Base. Planta do 

Piso 1. Escala 1/50. 

         Corte F-F’, Escala 1/50. 

         Corte G-G1’, Escala 1/50. 

Painel 15 – Associação T2 (sem saguão)-T2 (com saguão), T2 Fase 2 e T2 Fase 2. Planta 

do Piso 0. Escala 1/50. 

         Associação T2 (sem saguão)-T2 (com saguão), T2 Fase 2 e T2 Fase 2. Planta 

do Piso 1. Escala 1/50. 

         Corte H-H’, Escala 1/50. 

         Corte H1-H1’, Escala 1/50. 

Painel 16 – Associação T2 (sem saguão)-T2 (com saguão), T2 Fase 3 e T2 Fase 3. Planta 

do Piso 0. Escala 1/50. 

         Associação T2 (sem saguão)-T2 (com saguão), T2 Fase 3 e T2 Fase 3. Planta 

do Piso 1. Escala 1/50. 

         Renderings. 

Painel 17 - Lanternim, Planta e Cortes I-I’ e J-J’. Escala 1/20. 

Painel 18 - Lanternim, Planta e Cortes K-K’ e K1-K’1. Escala 1/20. 
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