
FACULDADE DE ARQUITECTURA DA UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA
Projecto-Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Arquitectura, 14 de Maio de 2012 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

A flexibilidade na permanência 
uma proposta para a reutilização da Cordoaria Nacional
 

 

Susana Rita França Ayres dos Santos 

 
 
 
 
 
 
 
Presidente: Professora Doutora, Arquitecta, Margarida Louro 

Orientador científico Professor Doutor, Arquitecto, António Miguel Neves da Silva Santos Leite 

Co-orientadores científicos  Professora Doutora, Arquitecta, Ana Marta das Neves Santos Feliciano 

 Professor Convidado, Arquitecto, António Pedro Moreira Pacheco 

Vogal:  Professor Doutor, Arquitecto,  José Carlos Pereira Lucas Callado 



 ii 



 

 iii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A todos os que me apoiaram 

 a realizar o presente documento e o meu percurso académico em Arquitectura 

 

em especial 

 à minha família, aos meus amigos, ao Lucas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradeço em particular aos meus orientadores, 

cujo acompanhamento e disponibilidade foram essenciais para o rumo e  

o desenvolvimento deste trabalho. 

 

Agradeço também as importantes contribuições 

do Professor Arquitecto João Lúcio Lopes e dos oficiais da Marinha Portuguesa. 



 iv 

 



 

 v

Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa 

 

 

Título 

A flexibilidade na permanência: uma proposta para a reutilização  da Cordoaria Nacional 

 

Licenciada 

Susana Rita França Ayres dos Santos 

 

Orientador científico: 

Professor Doutor, Arquitecto, António Miguel Neves da Silva Santos Leite 

  

Documento para Mestrado Integrado em Arquitectura 

Lisboa, Maio de 2012 

 

 

Resumo: 

 

 A ‘flexibilidade’ é pertinente não só como matéria da Arquitectura mas também como 

uma necessidade inerente no ‘habitar’, crescente na sociedade contemporânea em 

transformação e inconstância. O objectivo deste trabalho será compreender a flexibilidade – 

adaptabilidade, polivalência – através do que a gera: a ‘permanência’, o que se opõe 

relativamente ao mais efémero e mutável, que consiste essencialmene na forma arquitectónica. 

Para tal, a distinção entre forma e uso é peremptória; o uso a que será posto um espaço ser-

nos-á sempre, eventualemente, incontrolável. Projectar o flexível é, evitando entender mesmo 

que inconscientemente a futura utilização dos espaços como inalterável, construir para o 

desconhecido procurando veicular no espaço a capacidade de integrar, adaptar-se ou 

transformar-se perante novas apropriações pelo ‘tempo’ – factor fulcral da dicotomia 

mutação/permanência. 

 Assente nesta acepção, o trabalho pretende explanar não só as bases ideológicas para 

uma sistematização da flexibilidade, como também recolher princípios e metodologias que 

visem a eficiência do conceito, aproximando-se do que poderá ser um breve manual para as 
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práticas promulgadas. Destacam-se como referências autores como Bernard Leupen, Herman 

Hertzberger, e Stewart Brand. 

 A intervenção de projecto propõe a adaptação da Cordoaria Nacional aos seus usos 

correntes para os quais nunca foi apropriadamente preparada. A conjugação do edifício da 

antiga fábrica com o tema da ‘flexibilidade’ apresentou-se coerente e desenrolou-se de forma 

recíproca, apoiada em características formais comprovadamente multifuncionais e na 

pertinência de um programa de ocupação polivalente já em vigor – eventos culturais 

diversificados. Nesta dinâmica, a ‘reutilização’ da cordoaria foi projectada segundo as 

premissas e critérios expostos ao longo da dissertação e através da implementação de novos 

suportes e motores, tanto arquitectónicos como técnicos. 

 A ‘flexibilidade’ consiste numa aproximação à arquitectura não compremetedora e 

resiliente, concordante com as necessidades humanas de ‘habitar’. Este trabalho objectiva 

concluir que a própria ética projectual da nossa cultura pode beneficiar com a adopção destas 

considerações exploradas, aceitando a transformação dos hábitos, da ocupação e da própria 

matéria edificada. 
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Abstract: 

 

 The study of 'flexibility' is relevant not only as a matter of Architecture but also as a 

necessity inherent to 'dwelling' and is increasingly important in an ever evolving society. The 

aim of this work is to understand flexibility (the same as adaptability, or versatility) through its 

origin: the 'permanent', which is opposed to the ephemeral and the changeable, and essentially 

exists in architectural form. To this end, the distinction between ‘form’ and ‘use’ is peremptory; 

the use to which the space will be put to will eventually prove to be uncontrollable. To design 

for the flexible is also to avoid understanding the future use of space as unchangeable and to 

build for the unknown, trying to integrate into the building the ability to absorb, adapt or 

transform itself when faced with new appropriations along 'time' - a key factor of the 

dichotomy between change and permanence. 

 Based on this sense, the paper aims to set forth not only the ideological basis for a 

systematization of flexibility, but also to gather together the principles and methodologies that 

address the efficiency of the concept, approaching what may be a very brief guide to the 
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practices promulgated. Pre-eminent authors such as Bernard Leupen, Herman Hertzberger, 

and Stewart Brand will be used as references. 

 The project itself proposes to adapt the National Cordage Factory to its current uses 

for which it was never properly prepared. The combination of the old factory building with the 

theme of 'flexibility' showed to be consistent and unfolded in a reciprocal manner, based both 

on formal characteristics, which had already proven multifunctional, and on the relevance of a 

program based in diverse cultural events already in place . In this dynamic, the 'reuse' of the 

Cordage Factory is designed according to the assumptions and criteria set out over the essay, 

and through the implementation of new means and functional cores, both architectural and 

technical. 

 ‘Flexibility' consists in a non-commiting and resilient approach to architecture, 

undeviable from the human needs of living. This study objectively concludes that the very 

ethics of our project-oriented culture can benefit from the adoption of these considerations 

explored; accepting the transformation of habits, occupation, and thus of built matter itself. 
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INTRODUÇÃO 
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1. Introdução 

 

 

“…A alterabilidade é uma parte imanente da existência humana, e também da natureza: 

maré alta e baixa; (…) manhãs e noites; (…) as estações do ano…”1 

 

 

 A flexibilidade é a aptidão à mudança; de certo modo, é a integração pacífica da 

novidade ou a transformação própria; ‘ser flexível’, versátil, significa ainda potenciar a 

valência de servir a vários fins. Aceitando como válida esta premissa, o presente trabalho tem 

como tema matricial a flexibilidade do espaço arquitectónico e a capacidade da Arquitectura 

de, através desta característica, permanecer através do tempo como unidade significante e 

utilitária. Assim, na primeira parte da dissertação será introduzida a adaptabilidade funcional 

como um dos requisitos para responder a uma sociedade em constante mudança, como uma 

possível estratégia para revitalizar edifícios que tenham perdido a sua utilidade inicial. 

 O exercício de projecto apresentado constituirá uma aplicação crítica dos fundamentos 

explorados a um caso de revitalização de Património Industrial – a Fábrica de Cordoaria 

Nacional – que de raiz possui em si princípios morfológicos e de organização espacial que 

apelam à flexibilidade e polivalência. 

 

 

 

1.1) Objectivos 

 

Para uma maior compreensão do significado de conceito que procuramos de ‘flexível’ 

apuraremos como e por que razão tem esta propriedade/dimensão vindo a ser procurada e 

desenvolvida. Passaremos também por compreender as formulações conceptuais que poderão 

sustentar e sistematizar esta dinâmica, assim como identificar concretamente as características 

físicas que possibilitam a versatilidade dos espaços. Por sua vez, a realização prática partirá 

da compreensão das vocações da Cordoaria Nacional e, apoiada nas especificidades do 

                                                 
1 SCHUMACHER, Michael; SCHAEFFER, Oliver; VOGT, Michael-Marcus; Move, Architecture in Motion – Dynamic 
Components and Elements, Birkhäuser, Basileia: 2010, p.18, “Changeability is an immanent part of human existence, 
and of nature too: high and low tide; (…) mornings and evenings; (…) the seasons of the year”. 
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edifício e dos pressupostos extraídos da pesquisa e reflexão efectuadas, actuará de maneira a 

potenciar essa flexibilidade. Como linha condutora, pelo decorrer da argumentação o tema 

‘flexibilidade’ será exposto de modo a procurar responder às diferentes questões e objectivos: 

 

a) Sustentar o conceito de flexibilidade (o quê?); 

b) Sustentar a razão de debater e explorar a flexibilidade como característica da 

 arquitectura, inerente ou a implementar (porquê?); 

c) Entender a permanência como suporte ao versátil e em transformação, e perceber de 

 que modo se concebe o espaço para a flexibilidade (como?); 

d) Análise e comparação entre casos de estudo (para o quê?); 

e) Direccionar os conceitos de adaptabilidade para as acções sobre o património - caso  a 

 Cordoaria Nacional (onde?). 

 

 

Para concretizar as formulações pretendidas foi necessário pensar a aplicação do 

conceito de ‘flexibilidade’ e partir ao encontro de uma série de motivos e necessidades 

pertinentes à sociedade contemporânea, que desafia diariamente a forma da cidade com a 

constante mudança, uma oscilante procura e necessidades instáveis sempre renovadas. Existe 

já o espaço ideológico para reflectir e ensaiar sobre esta dimensão; a flexibilidade não deixa 

de ser complexa e compreendida a diferentes níveis, podendo estar presente sob diferentes 

modos. 

 A flexibilidade do espaço é uma característica potencialmente qualificadora da 

Arquitectura, mas tornar um projecto flexível implica a consciência de que, mais que prever o 

imprevisível, é projectar para o desconhecido. Por isso, ao lidar com um espaço, em vez de 

propormos adivinhar o que de efémero se materializará no futuro, o grau máximo da 

versatilidade é atingido quando a permanência tem a capacidade e passividade necessárias a 

adaptar-se ou deixar-se ocupar por novos usos e diferentes significados. Assim, segundo 

Bernard Leupen2, perceber como pode a permanência ser, na sua essência, flexível é neste 

caso a questão catalisadora de toda a linha de pensamento para tratar a flexibilidade do 

objecto arquitectónico. 

                                                 
2 Leupen desenvolve um estudo sobre os condicionalismos do espaço que contribuem para a liberdade evolutiva e 
capacidade de adaptação de um edifício; LEUPEN, Bernard; Frame and Generic Space. 010 Publishers, Roterdão: 
2010; nota da autora. 
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 Neste contexto específico, o conceito de flexibilidade que queremos aprofundar neste 

trabalho terá como campo de exploração e acção o Património, mais precisamente o 

Património Industrial, do qual faz parte a Real Fábrica de Cordoaria da Junqueira3. O objectivo 

estruturante é suportar através deste universo arquitectónico o carácter multifuncional do 

edifício, permitindo sempre a reformulação das apropriações dos espaços qualificados, não 

através do seu desenho mas focando na permanência e no que de estrutural e infra-estrutural 

será patente no edifício. 

 Sumariamente, as linhas condutoras do presente trabalho são delineadas pelos 

seguintes objectivos: (i) Definir de que modos pode um edifício ser flexível; (ii) perceber 

como se podem articular as diferentes ‘componentes’ da flexibilidade; (iii) formular uma 

aplicação dessa complementaridade ao caso da reutilização do Património, nomeadamente na 

Cordoaria Nacional. 

 

 

 

1.2) Metodologia  

 

O presente projecto-dissertação foi elaborado mediante uma metodologia de análise 

comparativa articulada com uma aproximação dedutivo-indutiva. O processo esteve apoiado 

numa primeira recolha intensiva de informação, no processamento crítico dessa informação, e 

na aplicação dos princípios concluídos na realização do exercício. Para tal, foram antes de 

tudo necessários os seguintes métodos de pesquisa: 

 

a) Pesquisa e análise bibliográfica: levantamento e estudo de obras teóricas de referência 

para a recolha tanto de conteúdos teóricos como directrizes práticas. 

 

b) Pesquisa documental: recolha em arquivos de documentos históricos escritos e gráficos, e 

referentes à Cordoaria Nacional– tendo em vista a sua origem, evolução e características 

formais – e à área de intervenção, a Rua da Junqueira, em relação com a margem ribeirinha; 

recolha de desenhos técnicos junto das entidade proprietária de parte do edifício – na altura, a 

Marinha de Lisboa. 

                                                 
3 ‘Real Fábrica de Cordoaria da Junqueira’ é apenas um dos possíveis nomes, também chamado por ‘Edifício da 
Fábrica Nacional de Cordoaria’ e mais correntemente ‘Cordoaria Nacional’; nota da autora. 
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c) Levantamento in situ: levantamento da arquitectura através de suporte fotográfico e de 

medições e desenhos, para completar e aferir as informações fornecidas pelas pelas gráficas 

recolhidas; reconhecimento e familiarização com o lugar de intervenção. 

 

d) Análise de casos de estudo: pesquisa de obras de arquitectura cuja abordagem se aproxima 

à procurada no presente exercício de projecto, para referência e sustentação conceptual; 

pesquisa pontual em diferentes projectos de aspectos e características abordados na 

argumentação teórica, com vista a serem transpostos para a proposta de projecto. 

 

 

 O presente documento está organizado em 8 pontos divididos por dois separadores – 

dos quais se excluem a introdução e as considerações finais – que correspondem: (i) à 

fundamentação dissertativa e referente em exlusivo à flexibilidade, também à permanência, e 

os subtemas envolvidos, numa aproximação disciplinar objectiva; (ii) ao universo específico 

da proposta prática, às questões de carácter particular e em relação com o lugar que 

contribuiram para o exercício prático, culminando na memória crítica do projecto. 

 Terminando esta (1) introdução, a primeira secção do trabalho inicia-se com (2) a 

definição de termos e conceitos basilares, clarificando um discurso a ser empregue durante 

toda a dissertação. Estabelecidas as premissas conceptuais entra em análise o (3) 

funcionamento e a categorização dos componentes integrantes da flexibilidade, e (4) em 

seguida as práticas e estratégias projectuais que lhe são associadas, fazendo referência a 

vários autores desta especialidade. Por último a flexibilidade é encarada do ponto de vista do 

património, sendo que pode constituir um (5) factor de preservação do passado. 

 No seguimento da questão patrimonial, o segundo separador introduz a (6) história e 

evolução da Real Fábrica de Cordoaria Nacional. Deste ponto em diante entra o conhecimento 

contido na primeira secção, uma vez que é colocada em prática a teorização já sedimentada. 

Assim, o tema que aborda os (7) casos de estudo procura inventariar as referências 

consideradas – tanto em termos de flexibilidade como em preservação patrimonial – que 

apoiaram a elaboração da (8) proposta de projecto final. O documento é  finalizado com 

algumas (9) conclusões e considerações finais, que rematam a reflexão e a produção 

desenvolvidas. 
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i. 
A FLEXIBILIDADE 

DA ARQUITECTURA 
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2. A flexibilidade em definição 

 

 

 Este primeiro capítulo propõe-se a estabelecer os motivos, aspirações, raízes 

históricas que culminam na flexibilidade, para depois se debruçar sobre a sua definição 

conceptual. Em que consistem, exactamente, a flexibilidade e o movimento ocupacional 

contínuo da mudança? Para a aproximação a uma resposta, serão delineadas a ideia e a 

definição de adaptabilidade através da sua clarificação conceptual, análise diacrónica, 

ponderação dos paradoxos e benefícios que lhe são implícitos e da compreensão do seu 

potencial e significado, de modo a estabelecer uma consciência do que significa a arquitectura 

flexível que nos acompanhará pelo desenrolar da presente dissertação. 

 

 

 

2.1) Cidade, Arquitectura e Mutação 

 

As cidades evoluem. Entre a sua vida e morte as cidades expandem-se, tornam-se 

densas, voltam a ser vazias, revitalizam-se, numa dinâmica que será logicamente 

compreensível quando entendemos a cidade como o acto reflexo da vida em sociedade – o 

reflexo do ser humano. Assim, tal como o ser humano as cidades transformam-se, devendo em 

primeiro lugar acolher e moldar-se ao modo de vida dos seus habitantes.  

 

 

 

Fig. 1) Fotograma de Metropolis, 1927. Fonte: 
http://www.leninimports.com/metropolis.html 
(2012.02.11) 
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Massimo Cacciari expõe-nos um paradigma da cidade actual 3

4; alega que o ser humano 

contemporâneo manifesta duas necessidades aparentemente inconjugáveis; por um lado 

procuramos a ubiquidade, a desmaterialização do corpo e a omnipresença que são de um 

modo tornadas possíveis através da tecnologia de telecomunicações e da internet, o que 

implica que as distâncias físicas a percorrer representem obstáculos a evitar; porém, exigimos 

que a cidade nos ofereça lugares – tomando a definição de ‘lugar’ por Marc Augé5. Cada 

extremo desta dupla exigência representa uma vivência ligada ao tempo e uma concepção 

espacial completamente distintas das do outro. Mobilidade virtual e velocidade, lugar e 

vivência simbólica; o desafio reside em procurar equilibrar este conflito que, se remete ao ser 

humano, remete também à urbanidade e a sua expressão física. Como poderão a cidade e a 

arquitectura apaziguar a contradição em que nos colocamos? Cacciari descreve como na 

última fase da cidade moderna – a pós-metrópole – as funções passam a acontecimentos: no 

território em homogeneização não mais se localizam os usos que estabelecerão o seu 

significado para a cidade, mas são implantados elementos ou actividades passíveis a qualquer 

momento de serem substuídos, caso a oscilação da procura e da necessidade assim o dite. 

Neste contexto, não obstante o elo inegável com o ‘lugar’ que existe no modo em que o 

ser humano habita e experiencia a cidade, não está assegurado que a produção arquitectónica 

actual seja capaz de criar novas referências urbanas simbólicas para a cidade no futuro. Para 

aferir se tal vai ser conseguido será necessário um devido afastamento temporal antes da 

avaliação orgânica e inconsciente do significado que o novo constrído irá ou não conquistar 

junto da ‘memória colectiva’6. Por outro lado, esta concepção de ‘lugar’ não reflecte o estilo de 

vida contemporâneo em incessante processo de mudança e cada vez mais complexo e incerto; 

estes aspectos paralelos e contraditórios são indissociáveis da essência e das aspirações da 

humanidade. 

Perante estes e outros desafios contemporâneos, num cenário de inconstância e 

imprevisibilidade em que os hábitos e a própria estrutura da população são aptos a 

transformarem-se ciclicamente, a flexibilidade funcional apresenta-se um dos requisitos 

                                                 
4 CACCIARI, Massimo, A cidade (trad. José J. C. Serra), Editorial Gustavo Gili, SL, Barcelona: 2010. 
5 Para definir ‘não lugar’, Marc Augé começa pela definição de ‘lugar’ como realidades espaciais ricas em simbolismo, 
identidade e historicidade. AUGÉ, Marc, Não-lugares: introdução a uma antropologia da sobremodernidade, Bertrand 
Editora, Lisboa: 1994; nota da autora. 
6 Termo criado por Maurice Hallbwachs, um filósofo francês da escola seguidora de Émile Durkheim; ‘memória 
colectiva’ refere-se à relação da identidade de um grupo de indivíduos com o meio exterior onde se inserem e que 
transformam, meio esse que por sua vez se torna formador da ideia que a população tem de si mesma como 
colectividade.(Memória Colectiva, obra póstuma, Paris: 1950); Aldo Rossi eleva a memória colectiva a ‘alma da 
cidade’ e tal como a memória e a identidade se ligam a factos e lugares, “a cidade é o locus da memória colectiva”; 
ROSSI, Aldo, A Arquitectura da Cidade (trad. José Charters Monteiro), Edições Cosmos, Lisboa: 2001 (1966), 
p.192; nota da autora. 
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lógicos; “…precisamos daquela architecturae scientia de que os antigos já falavam: capacidade 

de construir lugares adequados à utilização, lugares correspondentes às exigências e aos 

problemas do próprio tempo. (…) Deveriam tentar ultrapassar a monofuncionalidade, pensar 

em edifícios realmente polivalentes”7. 

 Perante tais questões, poderemos questionar onde e o quão necessárias serão a rigidez 

programática e a especificidade clínica; se tivermos o edifício como uma das unidades 

celulares que constituem a vivência da cidade, é desde esta unidade que se requer e origina a 

capacidade de mutação a vários níveis e a pluralização de valências. A versatilidade funcional 

e capacidade de adaptação, que queremos dizer por ‘flexibilidade’, podem e devem existir na 

Arquitectura não só como um possível caminho para a continuidade que procuramos nos 

‘lugares’ – como espaços que perpetuem a sua presença e significado junto da memória 

colectiva através da sua capacidade de polivalência ou transformação quando confrontados 

com novas realidades – mas também como uma resposta às questões que se apresentam 

sucessivamente, cada vez mais rápido, advindas de uma sociedade em constante evolução. 

 

 

 

2.2) Flexibilidade na Arquitectura 

 

 A presente dissertação trata assim preferivelmente do efeito da mudança ao nível do 

edifício. Embora intemporal e inerente à Arquitectura, é actualmente que a flexibilidade 

começa a ser reconhecida e compreendida, dissecada em princípios, estratégias e 

necessidades que a justificam e possibilitam, aproximando-se ao que um dia poderá consistir 

num integral assunto disciplinar. 

 Em Arquitectura, ‘flexibilidade’ remete à aptidão que a mesma tem de acolher 

múltiplos e diversos usos ao longo do tempo (ou mesmo em simultâneo, a um nível mais 

imediato); é a sua capacidade de resposta perante a necessidade de implantação de diferentes 

programas e novas exigências. Esta adaptabilidade é intrínseca ao objecto arquitectónico 

podendo, no entanto, ser mais ou menos eficiente (ou evidente), e reflecte-se nos vários 

modos em que a alteração de usos decorre, quer seja ocupação do espaço pelos mesmos, quer 

seja por acções fisicamente modificadoras que abrangem desde as remodelações mais 

profundas às intervenções mais superficiais ou mesmo de cariz efémero. 

                                                 
7 CACCIARI, Massimo, A cidade (trad. José J. C. Serra), Editorial Gustavo Gili, SL, Barcelona: 2010, p.65. 
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 É importante reforçar que quanto mais radical a mudança e mais específicas as novas 

funções, mais complexo poderá ser o processo de adaptação, não obstante uma solução 

arquitectónica apresentar um significativo grau de flexibilidade. Na mesma medida, quão mais 

comprometedora for a intervenção realizada, menor serão depois a reversibilidade e a 

subconsequente liberdade de interpretação quando se apresentar uma nova mudança de uso. 

 A maior dificuldade em definir o que é a arquitectura versátil prende-se com a sua 

semântica abrangente, indeterminada e imprevisível. As variantes possíveis relacionam-se por 

um lado com a especificidade, tanto do espaço a acolher as alterações necessárias como das 

próprias intervenções modificadoras, e por outro com a ‘multifuncionalidade’ que se deve 

possibilitar pelas soluções encontradas; portanto, a flexibilidade é um campo onde as 

afirmações podem não ser absolutas e a categorização restrita implica uma especial prudência. 

 Para a clarificação do conceito que procuramos é elucidadora a explicação de Herman 

Hertzberger, arquitecto e professor emérito, segundo o qual a flexibilidade está presente onde 

não exista uma única solução preferível a todas as outras, de entre todas as hipóteses e por 

consequência trabalhar o adaptável significa negar a tomada de uma posição absoluta e fixa. 

Logo, a propriedade de flexível nasce da “…certeza de que a solução correcta não existe, 

porque o problema que requer solução está em permanente estado de fluidez, isto é, é sempre 

[um problema] temporário”8. 

 Quando o programa é quase virtual, no qual as funções a tomar lugar são efémeras e 

imprevisíveis9, considera-se tornar viável uma multiplicidade de apropriações – território 

traiçoeiro, entre a polivalência e a neutralidade. A variedade é espoletada pelo espaço, que 

permitirá executar fluidamente várias soluções, mesmo que ainda desconhecidas, ao longo do 

tempo. Uma vez que a polivalência é uma predisposição vocacional do espaço, se optarmos 

por incrementar as suas qualidades a ocupação será antes sugerida em vez de estritamente 

determinada, através de um programa de apropriação flexível e inconstante que não 

comprometa a versatilidade arquitectónica; os termos flexibilidade e polivalência são então 

por natureza intrinsecamente relacionados.  

 Assim, num sentido lato as potencialidades da flexibilidade são potencialmente 

qualificativas no tratamento de um espaço, porém esta funcionalidade apresenta a seguinte 

                                                 
8 HERTZBERGER, Herman, Lessons for students in architecture, 010 Publishers, Roterdão: 2005 (1991), p.146, 
“Flexibility signifies – since there is no single solution that is preferable to all others – the absolute denial of a fixed, 
clearcut standpoint. The flexible plan starts out from the certainty that the correct solution does not exist, because the 
problem requiring solution is in a permanent state of flux, i.e. it is always temporary”. 
9 Por exemplo, um centro de exposições ou um complexo polivalente, onde o objectivo seja que o espaço possa 
albergar várias actividades, respondendo a diferentes necessidades e públicos; nota da autora. 
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contrapartida: o que se adapta facilmente a uma grande variedade de funções poderá 

realmente constituir para alguma delas a melhor e mais adequada resposta? Ou o que é 

concebido com um propósito específico será provavelmente de qualidade superior em relação 

à transformação descomprometida e adaptável de um espaço? O desempenho de uma proposta 

flexível a curto ou, de maior relevância para o trabalho, a longo prazo depende muito do 

‘corpo’ arquitectónico, do tipo de intervenção alteradora, e, novamente, dos usos pretendidos; 

a flexibilida da Arquitectura figura-se como um campo com poucas previsões realizáveis. 

 Antes de progredir no desdobramento deste conceito é necessário acertar os termos 

utilizados para um maior rigor discursivo; devido à pluralidade de interpretações e 

delimitações dos conceitos, define-se que a ‘arquitectura flexível’ é a que apresenta a 

capacidade de se adaptar a programas e necessidades diferentes, não discriminando o meio 

para tal efeito. Se no âmbito deste trabalho o conceito geral fundamental é flexibilidade (ou 

versatilidade, ou ainda adaptabilidade), podemos distinguir ainda os suas componentes e 

concepções consideradas como as mais recorrentes – tendo como ponto de partida a seleção 

de Bernard Leupen10, que também sintetiza a flexibilidade na sua própria terminologia – 

atravéz da elaboração de uma matriz que procura evidenciar os pontos em comum e as 

divergências entre autores. 

 Mais além dos conceitos transversais aos vários autores, as diferenças cruciais que 

podemos concluir através do quadro são entre os princípios de Hertzberger e os pontos em 

comum entre os autores Hugo Primeus (cuja perspectiva parte do mercado imobiliário) e 

Peter Ghijsen11. As principais dissidências ocorrem aquando da definição de ‘polivalência’ e 

‘neutralidade’; os últimos explicam a polivalência como a versatilidade obtida através de 

divisórias e portas deslizantes, enquanto Hertzberger utiliza o mesmo termo para se referir ao 

espaço cuja qualidade possibilita o seu uso de diversos modos sem a necessidade de recorrer 

a intervenções arquitectónicas ou estruturais o que, sucintamente, diz respeito exclusivamente 

à mudança de uso. Esta definição a que regressaremos mais à frente está ligada a uma 

concepção negativa de neutralidade, que se tem como a falta de complexidade e identidade, e 

não como a multiplicidade das possíveis disposições do mobiliário, utilizada no discurso de 

Ghijsen. Paralelamente à classificação geral, Steven Groák12 distingue adaptabilidade e 

flexibilidade como termos independentes, contrariamente ao que vai ser empregue para a 

                                                 
10 Sendo a formulação sistematizada mais recente e adequada ao trabalho presente, tomemos como a nossa 
referência a classificação de Leupen; nota da autora. 
11 LEUPEN, Bernard; Frame and Generic Space. 010 Publishers, Roterdão: 2006, pp.24–25. 
12 GROÁK, Steven; The Idea of Building: Thought and action in the design and production of buildings. E & FN 
Spon, Taylor & Francis e-Library, London: 2002 (1992), pp.15-16. 
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dissertação presente. Groák considera que adaptabilidade relaciona-se com diferentes usos 

que possam ocorrer, ao passo que um edifício flexível é o que se altera através de 

transformações físicas. 

 

  
 
Fig. 2) Matriz comparativa de conceitos de ‘flexibilidade’. Encontramos várias formas de interpretar a questão da adaptabilidade na 
arquitectura; o quadro seguinte pretende ilustrar de maneira concisa as principais terminologias a considerar para o caso. As cores 
empregues traduzem afinidades dos significados atribuídos entre autores. Quadro síntese da autora. 

 

 

Para o caso, estabeleceu-se que flexibilidade, adaptabilidade e versatilidade 

significarão o mesmo e, para uma maior aferição, teremos então presente a sistematização de 

Leupen que resume a flexibilidade a três variantes: a polivalência – que se informa em 

Hertzberger; a alterabilidade – relacionada com a adaptação por operações físicas, indicadas 

no quadro como ‘variação’ e ‘flexibilidade’; e a expandibilidade – a possibilidade de 

crescimento da área útil de uma construção13.  

 
                                                 
13 LEUPEN, Bernard; Frame and Generic Space, 010 Publishers, Roterdão: 2006, pp.22–25; 
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          Polivalência 

Flexibilidade/versatilidade/adaptabilidade   Alterabilidade 

           Expansibilidade 

  

 

 Sumariamente, a teorização sobre a flexibilidade prova-se, neste universo pesquisado, 

variada e com uma objectividade longe de unânime, perante a qual a solução operativa foi a de 

eleger um critério; selecionada a terminologia a aplicar, surgem outras questões a abordar de 

seguida, como a lógica que sustenta a procura pela flexibilidade e a compreensão desta 

consciência numa óptica diacrónica. 

 

 

 

2.3) Qual a necessidade do “ flexível” – síntese retrospectiva 

 

 O carácter de adaptabilidade de um espaço não surge espontaneamente e sem 

precedentes no século XX, mas é quando passa a incorporar uma preocupação concreta no 

acto de projectar. Assim, neste trabalho procurou-se realizar um olhar transversal do 

desenvolvimento de uma ideia de flexível – que vai a própria tomando diferentes ópticas –, 

através de exemplos significantes para a argumentação presente. 

 Considerou-se neste âmbito a procura pela flexibilidade na Arquitectura, no mundo 

ocidental, que surge a partir do sector residencial, estimulada a partir da década de 1920 

quando, no âmbito da construção em massa, surge o conceito de espaço mínimo para a 

habitação (minimum dwelling). Após a primeira Guerra Mundial passou a existir uma grande 

carência de habitações para a população urbana em crescimento; construir rápido e de forma 

rentável tornou-se uma prioridade. A habitação provou-se um campo apto à pesquisa para a 

flexibilidade também pela sua inconstância dos padrões vivenciais 1

14, sendo a palavra de 

ordem a eficiência do uso do espaço. 

                                                 
14 Os ritmos do quotidiano incidem no modo de apropriação das diferentes áreas, os quais se alteram por várias 
vezes ao longo da vida dos ocupantes, sendo que também estes são substituídos por novas famílias, ciclicamente. O 
concurso Das Wachsende Haus, traduzível para ‘A Casa em Crescimento’, foi uma das várias competições criadas para 
incentivar a investigação das circunstâncias instáveis da família, tendo por exemplo a expandibilidade do espaço como 
um dos temas a abordar, para solucionar o crescimento do agregado. SCHNEIDER, Tatjiana; TILL, Jeremy, Flexible 
Housing, Architectural Press, Oxford: 2007, pp.41-42; nota da autora. 
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 Uma investigação que se considerou como das mais consistentes acerca da 

volatilidade de padrões na habitação foi a realizada por Heinrich Leppla15. No entanto, os  

seus resultados demasiado conclusivos e rígidos foram considerados a fraqueza principal 

deste mesmo tipo de pesquisa, precisamente porque o registo e compreensão da inconstância 

não a tornam previsível nem solucionável. Em colaboração com Johannes Van den Broek, um 

dos pioneiros no desenho da flexibilidade, Leppla desenvolve ainda os apartamentos 

Vroesenlaan. Van den Broek acreditava que optimizando a organização em planta e através de 

paredes deslizantes e camas recolhíveis as tipologias poderiam tornar-se mais pequenas sem 

sacrificar o conforto dos usuários. 

 O objectivo a impulsionar primeiramente a flexibilidade funcional de um espaço foi a 

maximização de eficiência dos usos. Neste sentido, a mínima área possível deveria responder 

a diversas funções condensadas e co-existentes através de um planeamento rigoroso 

dimensional, ou da própria transformação física. Tornaram-se elementos recorrentes de 

experimentação as paredes deslizantes e as superfícies rebatíveis, entre camas desdobráveis e 

mesas recolhíveis em armários para possibilitar configurações espaciais diferentes ao longo 

das várias fases do dia; este tipo de respostas fundamentava-se na condensação funcional e na 

transfiguração do espaço. Este tipo de transformabilidade sustenta uma flexibilidade mais 

literal – e não evolutiva – dependendo do manuseio imediato dos utentes e da concepção dos 

sistemas que actuam em resposta. 

 

 

  

Fig. 3) Espaço necessário a várias posições relacionadas com as tarefas domésticas. Vários estudos antropométricos foram 
convertidos em standardizações listadas em publicações como as de Ernst Neufert, ainda hoje referenciadas como fonte relevante e 
prática. Fonte: NEUFERT, Ernst; Arte de Projetar em Arquitetura; Editorial Gustavo Gili, S.A., São Paulo: 1998 (1976), p. 21. 

                                                 
15 Durante a década de 1930, o arquitecto e investigador Heirich Leppla desenvolveu estudos sistemáticos intensivos 
dos padrões e oscilações da vida doméstica, traduzindo graficamente as suas leituras em plantas que por sua vez 
formalizariam directamente as alterações adaptativas possibilitadas pelo espaço. SCHNEIDER, Tatjiana; TILL, Jeremy, 
Flexible Housing, Architectural Press, Oxford: 2007, p.42; nota da autora. 
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Fig.5) Vista exterior. Hufeisensiedlung, Bruno Taut, Berlim, 
1925-1931  
Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/ 
Hufeisensiedlung_rotefront.jpg (2011.09.25) 

 A este seguimento estratégico sucedeu um alternativo; o de procurar a flexibilidade da 

habitação propondo espaços abertos e transformáveis. Esta aproximação propunha um outro 

tipo de habitações concebidas com uma indeterminação calculada que permitiria acomodar um 

largo espectro de diferentes usos e ocupantes, em divisões homogéneas em dimensão e 

acesso, que comunicavam todas com um corredor para circulação. O princípio a reter aqui é 

que os habitantes teriam ao seu dispor uma casa sem determinismos de distribuição, 

permitindo-se várias lógicas de organização e sucessão de funções. 

 Durante a vanguarda do Movimento Moderno (concretamente em 1927) Le Corbusier 

contribuiu com um importante factor no mesmo sentido da neutralidade espacial promulgada 

por Taut. O terceiro dos ‘cinco pontos para uma nova arquitectura’16 introduz o conceito de 

‘planta livre’17 que, defendendo a independência estrutural, significou a libertação das paredes 

da função portante; a racionalização consiste em distinguir as divisórias apenas como 

elementos formadores do espaço habitável, cuja morfologia pode tomar a expressão desejada 

 

 

        
 

 

                                                 
16 “Les 5 points d’une architecture nouvelle”; CORBUSIER, Le; JEANNERET, Pierre; Ouvre Compléte 1910-1929, 
Les Éditions d’Architecture, Zurique: 1964, pp.128-129. 
17 Tradução de “plan-libre”; nota da autora. 

Fig.4) Planta de uma das tipologias. Hufeisensiedlung, 
Bruno Taut, Berlim, 1925-1931. Bruno Taut projectou o 
empreendimento habitacional de larga escala que tomaremos 
como exemplo, o qual seria um dos muitos promovidos 
para solucionar a escassez de casas apenas na grande 
Berlim. Construída entre 1924 e 1931, esta urbanização 
de carácter polivalente coloca a flexibilidade de uma outra 
forma: a planta dos apartamentos, aparentemente pouco 
mais que tradicional e diversificada, tem a distribuição de 
espaços mantida o mais neutra possível, sem determinismos 
funcionais, que possibilita de várias combinações ou 
subdivisões entre compartimentos. A versatilidade conseguida 
foi a flexibilidade funcional, resultante da  polivalência da 
organização do espaço. Fonte: 
http://www afewthoughts co uk/(2011 09 25)
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Fig.6) Ville Spatiale 1958-1960. Fonte: ALISON, Jane 
(ed.); BRAYER, Marie-Ange (ed.); MIGAYROU, Frédéric 
(ed.); SPILLER, Neil; Future City: experiment and utopia in 
architecture, Thames and Hudson, London: 2006, p.47 

sem ser condicionada pela função portante, totalmente a cargo da malha estrutural. Esta 

teorização, em conjunto com a da Casa Dom-ino18 realizada 1914 e 1915, constituiu um passo 

de elevadíssima importância em direcção a uma maior independência na decomposição do 

edifício. Os resultados desta autonomização estrutural – vãos de maiores dimensões e 

divisórias leves para o interior – facilitariam a aproximação a um tipo de espaço aberto, 

organizacionalmente indeterminado19. 

 O visionário Yona Friedman – a quem regressaremos em breve – publicou a 1956 o 

manifesto L’Architecture Mobile 1

20
 cujo princípio básico, incorporado também na sua Ville 

Spatiale, era o de um “esqueleto” gerador de cidade pensado para ser preenchido e alterado 

organicamente segundo a iniciativa directa da população. Os elementos ordenadores e 

formadores do espaço urbano seriam combináveis de vários modos. Estas propostas têm, 

todavia, um sentido figurativo e de desafio; é importante reter que o essencial para nós será a 

particular concepção da cidade que se torna, em limite e conceito, plenamente re-configurável 

e logo flexível. 

 As décadas de 1960 e 70 trouxeram um renovado interesse e a repetida necessidade 

de disponibilização de infraestruturas residenciais. Isto deveu-se à carência habitacional 

consequente à Segunda Guerra Mundial, acompanhada pela complexidade crescente do 

mercado do sector onde a consciência de adaptabilidade das casas a futuros ocupantes era já 

presente.  Os  esforços  feitos  pretendiam  evitar  que  as  soluções  construídas  se  tornassem 

obsoletas  no  espaço de  uma geração ou inferior.  Para  tais  objectivos,  os  estudos  sobre  a 

 

 

                                                 
18 CORBUSIER, Le; JEANNERET, Pierre; Ouvre Compléte 1910-1929, Les Éditions d’Architecture, Zurique: 1964, 
pp.23-25. 
19 SCHNEIDER, Tatjiana; TILL, Jeremy. “Flexible Housing: The means to an end”, arq: Architectural Research 
Quarterly, volume 9, temas 3-4, pp.287-296, Cambridge University Press, Cambridge: Setembro 2005, p.291. 
20 FRIEDMAN, Yona; Structures Serving the Unpredictable, Nai Publishers, Roterdão: 1999 



A FLEXIBILIDADE EM DEFINIÇÃO 

SUSANA RITA FRANÇA AYRES DOS SANTOS – FACULDADE DE ARQUITECTURA UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA 19

flexibilidade foram retomados, focados ainda principalmente no dispositivo transformável e 

em variações da disposição espacial interna através de elementos móveis21. 

 Com Living 199022 o grupo Archigram23 foi desafiado a projectar (em 1967) a casa 

para o ano 1990. Nunca chegando a ser construída, esta casa constituiu um dos exponenciais 

da flexibilidade física no plano da habitação, no qual tudo é responsivo, programado para se 

ajustar a qualquer actividade, sempre com o apoio da tecnologia e robótica; para o efeito, os 

planos que limitam o espaço têm a capacidade de se tornar rígidos ou macios, ou de se 

contrair para gerar espaços mais contidos. 

 Intervenientes desde a escala da grande cidade à cápsula acoplável como unidade 

mínima de cidade, a nível urbano o grupo Archigram desenvolveu um outro tipo de 

flexibilidade em Plug-in City24: uma rede infraestuturada de grandes dimensões que é o 

receptáculo a todas as funções que existem numa cidade, que se ligam a ela em curtos 

períodos de alguns anos para se tornarem, como planeado, obsoletas. Esta proposta 

enquadrava-se no mesmo universo das ‘cidades-estruturas’ idealizadas por Friedman; neste 

plano utópico e provocador a cidade é intencionalmente programada para a constante mutação 

e para a efemeridade, sendo a sua própria configuração flexível e alterável ao longo do tempo. 

 Contemporâneo dos Archigram e actuando no mesmo contexto cultural, Cedric Price25 

teve como projecto mais  icónico o  Fun Palace26; para  este  teatro, o novo conceito de espaço 

 

 

 
Fig.7) Europa, Peter Cook, 1963-1964. Ensaio de Plug in City. Fonte: CROMPTON, Dennis (cur.); A guide to Archigram 1961-
74. Garden City Publishing, Taipei: 2003, pp. 112 e 113. 

                                                 
21 LEUPEN, Bernard; Frame and Generic Space. 010 Publishers, Roterdão: 2006. 
22 CROMPTON, Dennis (cur.); A guide to Archigram 1961-74. Garden City Publishing, Taipei: 2003, pp.196- 
23 O dinamismo, a adaptabilidade e o nomadismo tornaram-se tópicos de grande interesse e produção teórica 
principalmente na década de 60, da qual o grupo Archigram é uma referência incontornável; nota da autora. 
24 CROMPTON, Dennis (cur.); A guide to Archigram 1961-74. Garden City Publishing, Taipei: 2003, pp.110-117. 
25 Conterrâneo e dialogante com o grupo Archigram, Cedric Price foi considerado um dos arquitectos mais inovadores 
britânicos, devido às suas propostas também radicais, influentes especialmente no âmbito da flexibilidade; nota da 
autora. 
26 Projecto nunca construído, concebido de 1960 a 61 propositadamente para a companhia de teatro londrina Theatre 
Workshop; http://www.thingsmagazine.net/2008/01/general-consensus-amongst-architects.htm (2011.03.13); nota da 
autora. 
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permitiria não só o artista mas também o público em geral interagir com os elementos 

arquitectónicos, que reagiriam de modo a responder às necesisidades do utilizador. A reacção 

gerava-se pelo movimento: plataformas que se deslocavam, escadas que uniam 

alternadamente espaços diferentes, planos deslizantes e serviços recolocáveis seriam as 

variáveis em constante alteração. A sedução da multiplicidade de espaços arquitectada por 

Price influenciou directamente Renzo Piano e Richard Rogers27 quando concorreram para 

projectar o Centre Georges Pompidou em Paris, data de 1970. Por pragmatismo, o projecto 

apresentado  perdeu  grande  parte  da  sua carga  conceptual  ao  ser totalmente desenvolvido 

após a competição, isto porque, actualmente, os mecanismo  instalados para fazer correr os 

grandes planos deslizantes não estão operativos uma vez que se revelaram insustentáveis em 

termos de funcionalidade e manutenção.  

 

 

             
 

 

 
 
 

            
 

 

 

 

 

                                                 
27 PIANO, Renzo; ROGERS, Richard; Du Plateau Beaubourg au Centre Georges Pompidou. Édition Du Centre 
Pompidou, Paris: 1987 

Fig.8) Fun Palace, Cedric Price, 1964. Persperctiva 
conceptual. Fonte: 
http://www.thingsmagazine.net/2008/01/general-consensus-
amongst-architects.htm (2011.03.13) 

Fig.9) Fun Palace, Cedric Price, 1964. Persperctiva 
conceptual. Fonte: http://blog.phillipcameron.info/post/427219 
7657/cedric-price-and-the-fun-palace (2011.09.25) 

Fig.10) Proposta para o Centre Georges Pompidou, Renzo 
Piano e Richard Rogers, Paris, 1971. Proposta da 
competição: fachada principal a Oeste com parede informativa. 
Fonte: COLE,Barbie Campbell (ed.); Ruth Elias Rogers 
(ed.); Richard Rogers + architects, Academy Editions, 
Londres: 1985, p.91. 

Fig.11) Maquete para o Centre Georges Pompidou, Renzo 
Piano e Richard Rogers, Paris, 1971. Modelo tridimensional 
para a fase intermédia do projecto final mostrando o sistema 
principal de movimento. Fonte: COLE, Barbie Campbell (ed.); 
ROGERS, Ruth Elias (ed.); Richard Rogers + architects, 
Academy Editions, Londres: 1985, p.94. 
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 Fruto dos avanços técnicos realizados, a contemporaneidade permite já formalizar e 

executar o movimento de estruturas complexas como proposta de flexibilidade. No 

cruzamento dos campos da Engenharia, da Arquitectura do Design, progride-se para outro 

tipo de transformabilidade mais literal e com uma já acumulada especulação ideológica, 

relacionada com as premissas de movimento patentes nas unidades de mobília multifuncionais 

e com as presentes no Fun Palace. Assim, como abordaremos mais à frente, procuram-se 

projectar elementos dinâmicos para alcançar uma adaptabilidade de efeito imediato; 

exemplificando, projectam-se varandas recolhíveis, grandes coberturas de estádios  

desportivos que automatizadamente se recolhem ou expandem, ou ainda fachadas responsivas.  

 A tecnologia permite através da mecanização desafiar a concepção estática e estável 

de Arquitectura28, embora na maioria destas soluções a flexibilidade alcançada seja mais uma 

questão de ‘alternância entre posicionamentos’ do que realmente funcional ou polivalente. 

Como resultado destas realidades podemos aceitar que quanto mais complexo for o 

mecanismo empregue mais exclusividade de resposta lhe estará associada, em vez da 

versatilidade pretendida. 

 A adaptabilidade do espaço a longo prazo é outro modo de encarar o conjunto de 

questões em discussão, e uma outra formulação de objectivos que visam a permanência 

arquitectónica e  a polivalência de,  como extremo,  apenas uma mesma configuração espacial. 

Uma solução actualmente recorrente para  dotar um  espaço  do carácter polivalente poderá 

ser encontrada através da estrutura (um tema a aprofundar no trabalho); se a mesma malha 

estrutural for transversal ao edifício existe a possibilidade de re-calibrar no futuro as 

quantidades entre os programas que co-existem num edifício de uso misto. Um exemplo desta 

estratégia seminal é o seguinte edifício de habitação e escritórios da autoria do arquitecto 

Carlos Ferrater29; num futuro próximo podem por exemplo ser facilmente substituídos pisos de 

habitação por escritórios, ou vice-versa, conforme o mercado e as necessidades urbanísticas.

 Com a maturação do conceito de flexibilidade, desde as últimas decadas do século XX,  

alguns autores propõem uma ideia mais equilibrada que chamam de ‘flexibilidade realista’30 e 

que aparenta ter substituído a falsa ilusão da flexibilidade como resposta universal a qualquer 

                                                 
28 SCHUMACHER, Michael; SCHAEFFER, Oliver; VOGT, Michael-Marcus; Move, Architecture in Motion – Dynamic 
Components and Elements, Birkhäuser, Basileia: 2010. 
29 SCHNEIDER, Tatjiana; TILL, Jeremy, Flexible Housing, Architectural Press, Oxford: 2007, p.227. 
30 Gaspar refere como autores que defendem uma ‘flexibilidade realista’ Monique Eleb-Vidal (“La flexibilidade como 
dispositivo”, Quaderns, nº 202, Barcelona: 1994) e, numa perspectiva idêntica, Gustau Gili Galfett, (Model 
Apartments, Editorial Gustavo Gili, Barcelona: 1998); GASPAR, Pedro Lima; Para a compreensão da Flexibilidade: 
Trabalho de Síntese. Prova de Aptidão Pedagógica e Capacidade Científica apresentada na Faculdade de Arquitectura. 
Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa, Lisboa: 2000, p.27; nota da autora. 



A FLEXIBILIDADE NA PERMANÊNCIA: UMA PROPOSTA DE REUTILIZAÇÃO PARA A CORDOARIA NACIONAL 

SUSANA RITA FRANÇA AYRES DOS SANTOS – FACULDADE DE ARQUITECTURA UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA 22 

problema. Esta aproximação é moderada e aplicável a um maior número de estratégias, 

propondo principalmente a manipulação de elementos específicos, e por natureza mais 

facilmente alteráveis, como as compartimentações leves ou não estruturais e as redes de 

serviços técnicos. 

 De facto, a versatilidade de um espaço é já procurada por diversos sectores da 

sociedade e em várias tipologias para além da habitação. Como resultado de um mercado 

flutuante e da procura imobiliária não planeável, a mudança a que um edifício possivelmente 

virá a ser submetido poderá consistir numa alternância entre funções de sectores 

completamente antagónicos. As construções de arquitectura estão cada vez mais sujeitas a 

alterações sucessivas mas o seu ritmo de substituição permanece relativamente baixo, o que 

significa que o seu tempo de usofruto excede largamente a duração das várias funções que 

poderá receber. As soluções técnicas empregues, por seu lado, visam a maior longevidade dos 

edifícios, visto que no espaço de duas ou mais gerações estaremos provavelmente ainda a 

habitar construções que estão a ser edificadas hoje31. 

 

 

 
 
Fig.12) Edifício de habitações e escritórios Estudio OAB Ferrater, Carlos Ferrater, 2000-2002, Barcelona. 
Quatro possíveis configurações de planta sob a mesma estrutura. Fonte: www.ferrater.com (2011.09.26) 

                                                 
31 GASPAR, Pedro Lima; Para a compreensão da Flexibilidade: Trabalho de Síntese. Prova de Aptidão Pedagógica e 
Capacidade Científica apresentada na Faculdade de Arquitectura. Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de 
Lisboa, Lisboa: 2000, p.6. 
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 2.3.1) Liberdade e Apropriação 

 

 “A determinação do seu ambiente não precisa mais de ser deixada ao [arquitecto] do 

edifício: pode ser entregue a si mesmo…”32 

 

 O sentido de eficácia extrema estimulou e fez desenvolver o conceito de arquitectura 

flexível, mas existem outros factores e ideologias que fundamentam o porquê de um espaço 

adaptável a vários fins. A chave para o seguinte raciocínio começa na ideia de apropriação, na 

relação entre habitante e habitáculo em que o primeiro disfruta de um grau de liberdade de 

acção, de interferência, sobre o segundo. Assim, em termos de design participativo e 

utilização, “…a flexibilidade é vista como algo que permite que os utilizadores escolham como 

usam os espaços em vez de predeterminar arquitectonicamente as vidas dos mesmos” 33. 

 Como referência tomemos a obra de Yona Friedman, que se caracteriza por alguns 

temas transversais, sendo um deles o sistema construtivo que concede aos respectivos 

ocupantes a capacidade de determinar a configuração das próprias habitações,  incentivando a  

 

 
 

                                                 
32 CROMPTON, Dennis (cur.); A guide to Archigram 1961-74. Garden City Publishing, Taipei: 2003, p.200; “The 
determination of your environment need no longer be left in the  hands of the designer of the building: it can be 
turned over to yourself”; desafio colocado pelo grupo Archigram a propósito de ‘escolha’ e de ‘controlo’; nota da 
autora. 
33 SCHNEIDER, Tatjiana; TILL, Jeremy; “Flexible Housing: Opportunities and Limits”, arq: Architectural Research 
Quarterly , volume 9, tema 2, pp. 157-166, Cambridge University Press, Cambridge: Junho 2005, p.159; “Here 
flexibility is seen as something that gives the user the choice as to how they want to use spaces instead of 
architecturally predetermining their lives”. 

Fig.13) Living 1990, diagrama conceptual, 
Archigram, 1967. Os paradoxos da 
discussão ‘Controlo ou Escolha’ expunham 
a fragilidade d e diagramas arquitectónicos 
fixos inadequados aos objectivos propostos; 
no desenvolvimento da ideia de ‘liberdade 
de escolha’ os Archigram alcançam o 
tópico da flexibilidade respondendo ao 
problema com uma aproximação ao espaço 
e uma formulação teórica sumarizadas 
ambas pelo termo ‘metamorfose’. Fonte: 
CROMPTON, Dennis (cur.); A guide to 
Archigram 1961-74. Garden City 
Publishing, Taipei: 2003, p.203. 
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influência exercida no contexto espacial pelos ocupantes.  Friedman não só compreendeu essa 

particularidade da interação entre homem e arquitectura como considerava que deveria ser 

potenciada e extendida até ao seu limite34. Deste modo, ao propor as suas estruturas Friedman 

abriu sempre caminho à liberdade que, mais que contemplada, deveria ser facilitada 

numacombinação dos dois conceitos, expressa de inúmeras formas. Estas expressões de uma 

liberdade podem ser compreendidas numa óptica abstracta, em que a aleatoriedade de 

factores/soluções é permitida e abraçando a incapacidade de realizar previsões. 

 Assim, partindo da ideologia de Yona Friedman, é possível pensar no potencial 

sociológico que pode advir da flexibilidade e, como já vimos, da polivalência que lhe é 

relacionada. Friedman não é, contudo, o único a defender esta posição de, através de um grau 

de indeterminação, conceder um papel activo ao indivíduo ocupante; mais concretamente, 

Hertzberger escreve que “…a arquitectura deve oferecer um incentivo aos seus usuários para a 

influenciar onde for possível, não apenas para reforçar a sua identidade, mas mais 

especificamente melhorar e afirmar a identidade dos seus utilizadores…”35. A arquitectura 

detém o poder então de estabelecer uma relação com os seus habitantes, para a qual o papel 

activo e necessário do arquitecto é “…contribuir para criar um ambiente que oferece 

consistentemente mais oportunidades para que as pessoas deixem as suas marcas e 

identificações, de tal maneira que possa ser apropriado e anexado por todos como um lugar que 

realmente ‘lhes pertence’.” 36  

 
                                                 
34 É importante mencionar que para isso deveriam fluir a comunicação e informação, já que o indivíduo terá que ser 
escutado e ter uma voz activa no processo, o que significa ter acesso ao conhecimento para tal e procurar estar bem 
informado; FRIEDMAN, Yona; Structures Serving the Unpredictable, Nai Publishers, Roterdão: 1999; nota da autora. 
35 HERTZBERGER, Herman, Lessons for students in architecture, 010 Publishers, Roterdão: 2005 (1991), p.148; 
“architecture should offer an incentive to its users to influence it wherever possible, not merelly to reinforce its identity, 
but more especially to enhance and affirm the identity of its users”. 
36 HERTZBERGER, Herman, Lessons for students in architecture, 010 Publishers, Roterdão: 2005 (1991), p.47; 
“the architect can contribute to creating an environment which offers far more opportunities for people to make their 
personal markings and identifications, in such a way that it can be appropriated and annexed by all as a place that 
truly ‘belongs’ to them”. 

Fig.14) Movable boxes, Yona Friedman, 1949. 
Modulação e configurações possíveis a partir do 
sistema idealizado. Fonte:  
http://www.afewthoughts.co.uk (2011.11.07) 



A FLEXIBILIDADE EM DEFINIÇÃO 

SUSANA RITA FRANÇA AYRES DOS SANTOS – FACULDADE DE ARQUITECTURA UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA 25

 Se a liberdade e a múltipla apropriação são dirigidas à sociedade, e esta comporta 

diferentes grupos sociais, áeas de conhecimento, e actividades de interesse, o espaço pensado 

para a multifuncionalidade pode se tornar num serviço de grande utilidade e significado 

urbano. É por não ser exclusivo e determinado a um género de utilizadores que uma estrutura 

se diz verdadeiramente pública. A flexibilidade de espaço veicula a polivalência, e assim 

indica um caminho possível para os futuros equipamentos da cidade, que se moldem a vários 

acontecimentos e a vários públicos. 

 

 

 

   

      

 
Fig.15) Jean Nouvel, Nemausus, Nimes 1987. projecto de habitação social concebuido segundo a definição democrática de ‘bom 
apartamento’; com dimensões as maiores possíveis, flexível, alterável e acessível economicamente (http://www.jeannouvel.com). Este 
projecto demonstra que um possível estímulo para a intervenção dos habitantes pode ser criar a própria ‘necessidade real’ de intervir 
no seu meio, através da disponibilização de um espaço flexível, despojado e ‘incompleto’. As imagens ilustram diferentes 
apropriações do espaço que, simplificado, é interpretado e transformado pela singularidade da individualidade dos utilizadores. Fonte: 
NEMAUSUS I - Une H.L.M. des années 80 [registo vídeo], coleção "Architectures"; realização de Richard Copans e Stan 
Neumann; produção de Serge Lalou; Les Films d'Ici, ARTE F, França: 1995; (26mn), www.youtube.com/watch?v=BTZMlpJPDNY 
(2011.06.25). 
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 2.3.2) Um forte princípio sustentável 

 

 Tomando como princípio que a flexibilidade pressupõe permanência, esta resulta da 

durabilidade de uma vocação na estrutura arquitectónica que eficazmente responde e 

incorpora novas necessidades e que assim se prova útil a várias situações ao longo do tempo. 

A verificação da longevidade da arquitectura pode consistir num indício de sustentabilidade, 

pois para resistir ao passar dos usos e dos anos significa também que a reutilização terá 

prevalecido sobre a opção pela construção nova, uma ou várias vezes. A sustentabilidade não 

depende neste caso da tecnologia de eficiência energética (que suporta por exemplo um 

edifício ‘carbono zero’), mas na rentabilidade oferecida por um edifício que seja alterável, 

polivalente, ou expansível 3

37. Interessa-nos os aspectos económicos e sociais promovidos pela 

flexibilidade, e não tanto as medidas para a sustentabilidade quantificáveis em tecnologia. 

 A propósito da habitação flexível, descrevem-nos Tatjiana Schneider e Jeremy Till38 

esta componente social como os processos participativos de envolvimento do usuário e como 

a capacidade de aceitação das mudanças demográficas que fomenta a estabilidade nas 

comunidades. Do ponto de vista económico a flexibilidade vence a longo prazo evitando a 

obsolescência funcional e provando-se apta para o futuro; o factor a potenciar é a ‘vida útil’ 

dos edifícios, o tempo durante o qual servem um propósito, e não obrigatoriamente o original. 

 A ‘vida útil’ difere do conceito de ‘vida de um edifício’; as construções entram em 

processo degenerativo imediatamente após a sua construção, ou seja, quando de facto a obra 

‘surge’, completa, e a sua vida estende-se até ao dia da sua demolição. Por ‘período de vida 

útil’ entende-se o tempo “durante o qual o edifício responde às solicitações e exigências dos 

utentes (…) ou possa ser rentabilizado de qualquer modo”39; um edifício encontra-se na sua 

vida útil enquanto serve algum tipo de propósito. Por aproximação, determinar qual será 

provavelmente a vida útil de uma construção é feito através de diversos métodos: pelo estudo 

da durabilidade típica dos materiais e soluções construtivas, pela estimativa do prazo para que 

o edifício perca a sua funcionalidade e pelo ciclo de vida económico. Este planeamento é 

aplicado com o fim de apoiar decisões de projecto e de investimento financeiro (qualquer 

questão relacionada com a gestão do edifício) muito para além do fim da fase de construção.  

                                                 
37 Para além da qualidade estrutural imprescindível que garantirá a sua integridade física com o passar tempo; nota 
da autora. 
38 SCHNEIDER, Tatjiana; TILL, Jeremy, Flexible Housing, Architectural Press, Oxford: 2007, pp.49-50. 
39 GASPAR, Pedro Lima; Para a compreensão da Flexibilidade: Trabalho de Síntese. Prova de Aptidão Pedagógica e 
Capacidade Científica apresentada na Faculdade de Arquitectura. Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de 
Lisboa, Lisboa: 2000, p.29. 
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 No entanto, a arquitectura flexível significa algo que diverge de, e simultaneamente 

ultrapassa, o conceito de sustentabilidade; a última é a resposta aos problemas do presente e a 

gerência de recursos sem nunca comprometer as gerações futuras, enquanto a adaptabilidade 

pressupõe – também mas não só evitando comprometer o futuro – permitir e apoiar a mudança 

a partir das acções presentes. Não constituindo a resposta específica para problemas isolados, 

a flexibilidade demonstra-se de facto sustentável ao permitir um grau de incerteza (em relação 

a factores de entre os quais o desenvolvimento da demografia, as necessidades sociais e o 

progresso tecnológico), contemplando os diferentes cenários possíveis e reconhecendo a 

mudança para mais tarde a conseguir incorporar equilibrada e eficientemente; em conclusão, 

“reconhecendo a mudança como um parâmetro subjacente mas aceitando o nível e a extensão 

da mudança como desconhecida, o  ‘flexível’ (…) é inerentemente ‘sustentável’”40. 

                                                 
40 SCHNEIDER, Tatjiana; TILL, Jeremy, Flexible Housing, Architectural Press, Oxford: 2007, p.50; “By acknowledging change 
as an underlying parameter but accepting the level and extent of change as unknown, flexible (…) is inherently 
sustainable”. 
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3. Compreensão e operatividade do conceito 

 

 

 Conceptualmente temos agora assentes algumas das implicações e questões contidas 

na ideia de ‘flexibilidade’; “…pode-se assim dizer que a Flexibilidade é a capacidade que os 

objectos têm para garantir o seu uso ao longo do tempo, em diferentes contextos físicos, 

económicos e sociais, muito para além das questões de forma, linguagem ou estilo. Flexibilidade 

implica, por fim, a resistência da arquitectura à obsolescência e deterioração precoce e a 

possibilidade de suportarem diferentes tipos de utilização no tempo”41. Procuraremos agora 

desenvolver os aspectos mais concretos e operativos, contemplando os diferentes níveis a que 

a flexibilidade pode ser compreendida: no tempo, no movimento (que também implica 

temporalidade) e na matéria arquitectónica (compositivamente).  

 Para a compreensão do meio em que surge a flexibilidade começaremos por abordar o 

tempo; o tempo é a matéria prima da Arquitectura, e sempre de alguma forma presente em 

qualquer reflexão completa que tenha o objecto arquitectónico como foco. Para além do 

registo da história, das épocas e das vontades, o carácter flexível manifesta-se no tempo, 

incorporado ou na permanência ou na mudança (uma contradição aparente a explorar mais à 

frente). Assim, está introduzida a ideia que a transformação no edifício acontece quando um 

conjunto de variantes convergem para a sua transformação – seja funcional ou física; a matéria 

do edifício ‘contentor’ gera e veicula a flexibilidade, que por sua vez se manifesta no espaço 

sob a condição da passagem do tempo, consista essa num curto ou longo intervalo.  

 

 

                                                 
41 GASPAR, Pedro Lima; Para a compreensão da Flexibilidade: Trabalho de Síntese. Prova de Aptidão Pedagógica e 
Capacidade Científica apresentada na Faculdade de Arquitectura. Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de 
Lisboa, Lisboa: 2000, p. 27. 

Fig.16) Antiga fábrica na Bélgica. Fotografia de Harald Finster 
Fonte: http://www.hfinster.de/StahlArt2/industrial-photography-
updates-BW-2030-1-27.04.2008-en.html (2011.09.21) 
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3.1) O tempo, a 4ª dimensão 

 

 Qualquer tipo de flexibilidade incorpora a mudança ou a possibilidade de sua 

ocorrência, quer esta aconteça em termos de utilização quer em termos formais. A mudança é, 

em sentido generalizado, a evolução relativa de um momento para o outro, e a presença dos 

dois momentos implica a passagem do tempo; o decorrer do tempo é um factor determinante e 

implícito no discurso sobre a flexibilidade. Consideramos que “…o tempo representa a matriz 

unificadora da arquitectura, onde se operam as suas sínteses fundamentais entre vontade e 

programa, espaço e matéria, memória e uso” 42. 

 A mudança é todavia reversível, e falamos de uma alteração que sucede ciclicamente, 

e que assim implica e nos transmite a noção de temporalidade. Kevin Lynch, segundo quem 

vivemos em lugares-tempo (time-places), observa que a percepção do tempo dá-se a partir da 

repetição rítmica – os nossos ritmos biológicos, os ciclos na natureza, o soar do relógio – e 

também da mudança progressiva e irreversível – crescimento e queda, não o que é recorrente 

mas o que se altera definitivamente 4

43. 

 Na dimensão temporal da arquitectuta é preciso deter alguns pontos 4

44: (i) os eventos 

fluem pelo espaço e pelo tempo, e os lugares são utilizados de forma diferente pelos diferentes 

tempos; em segundo lugar, (ii) é positiva a presença de uma linha de estabilidade e 

continuidade; por último, (iii) o meio urbano evolui com o passar do tempo, assim como as 

políticas e projectos urbanos são implementados ao longo dos anos. Falar de uma entidade 

arquitectónica – edifício ou cidade – sem considerar o que a passagem do tempo lhe implicou e 

implicará é redutor para a compreensão do seu significado; “…com o passar do tempo, os 

espaços passam a ser lugares habitados, tornados mais significantes pelas suas qualidades 

ganhas com o tempo…” 45. 

 Neste contexto, o passar do tempo como fenómeno interno não resulta senão da 

memória, da capacidade de armazenar o que já aconteceu no que concebemos como passado, 

e da expectativa do futuro. A percepção do tempo é por natureza um fenómeno humano e 

depende não só da memória de cada indivíduo mas também da memória colectiva. O sítio, 

                                                 
42 GASPAR, Pedro Lima; Para a compreensão da Flexibilidade: Trabalho de Síntese. Prova de Aptidão Pedagógica e 
Capacidade Científica apresentada na Faculdade de Arquitectura. Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de 
Lisboa, Lisboa: 2000, p.4. 
43 LYNCH, Kevin, What time is this place?, The MIT Press, Massachussets: 1982 (1972), p.65. 
44 CARMONA, Mathew; HEATH, Tim; OC, Tanner; TIESDELL, Steven. Public Places - Urban Spaces: the dimensions 
of Urban Design. Architectural Press, Oxford: 2003, p.193. 
45 CARMONA, Mathew; HEATH, Tim; OC, Tanner; TIESDELL, Steven. Public Places - Urban Spaces: the dimensions 
of Urban Design. Architectural Press, Oxford: 2003, p. 193; “As time passes, spaces become lived-in places, made 
more meaningful by their time-thickened qualities”. 
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para se tornar um ‘lugar’, também é sujeito a um processo de interiorização junto a quem o vai 

experienciar; o ‘lugar’ é identitário quando adquire o seu significado na memória colectiva dos 

habitantes, que é o inconsciente colectivo definidor da ideia partilhada da cidade. A 

permanência relativa é também o que permite estabelecer esse significado, enquanto o que é 

material será o suporte tangível dessa memória, pois guiamos os registos da nossa memória 

através de eventos e de constâncias. Assim, poder-se-á concluir que as coordenadas que 

regem a nossa memória são o conjunto e a relação entre as referências que permanecem e 

aquelas outras que mudam. 

 

 

 3.1.1) Permanência e mutação  

 

 Podemos dizer que “…a forma da cidade é sempre a forma de um tempo da cidade, e 

[que] existem muitos tempos na forma da cidade”46. Ao falar de permanência e mutação 

falamos de duas concepções no tempo que estão mutuamente relativizadas, ou seja uma está 

implícita na definição de outra e existe sempre em relação à outra. A permanência prolonga-se 

paralelamente ao passar dos eventos mais efémeros que, por sua vez, se sucedem contra o 

pano de fundo formado pelos elementos urbanos e arquitectónicos perenes. 

 Todos os meios urbanos estão em constante transformação, mas nem toda esta 

transformação é igual: dá-se a diversos ritmos e níveis nos diferentes elementos urbanos. Da 

diferença entre estas intensidades sobressaem por um lado aspectos urbanos constantes, e por 

outro, eventos que resistem por menores períodos de tempo. O contraste resulta no que 

percepcionamos como duas ‘famílias’ – permanências e efemeridades – cujo conteúdo, os 

papéis assumidos pelos elementos urbanos, é discutível. Como um exemplo consistente para o 

caso, M.P. Conzen47 especifica o que considera os quatro elementos-chave das cidades: 

 

 a) o uso do terreno, o aspecto de menor duração relativa e mais apto à mudança, de 

carácter individual e reversível; 

 b) estruturas edificadas, ou edifícios comuns, de resistência muito variável 

dependendo do sentido e relevância que acabam por adquirir por múltiplos motivos possíveis; 

                                                 
46 CARMONA, Mathew; HEATH, Tim; OC, Tanner; TIESDELL, Steven. Public Places - Urban Spaces: the dimensions 
of Urban Design. Architectural Press, Oxford: 2003, p. 80. 
47 CARMONA, Mathew; HEATH, Tim; OC, Tanner; TIESDELL, Steven. Public Places - Urban Spaces: the dimensions 
of Urban Design. Architectural Press, Oxford: 2003, p. 61. 
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 c) padrão do loteamento, a geometria da divisão dos quarteirões em lotes está sujeita a 

aglutinação ou subdivisão de propriedades consequentes das acções construtivas; 

 d) padrão das ruas, o desenho dos quarteirões e os canais de movimentação e espaço 

público, que formam uma rede de acessibilidades e permeabilidades que constitui a entidade 

mais estável, por factores como a colectividade da sua função, questões de propriedade e 

dificuldade na alteração. 

 

 Talvez mais concordante com a linha de M. P. Conzen, Peter Buchanan48 estabelece 

ainda uma categorização que perfaz talvez um ponto médio entre as duas anteriores; 

reconhece as relativamente constantes partes como a rede de mobilidades e os edifícios e 

monumentos que lhe estão adjacentes e implicados, dentro da qual outro tipo de edifícios 

individuais se vai susbtituindo ritmicamente. 

 A ‘teoria das permanências’49 que aborda Aldo Rossi defende que ela se revela 

preferencialmente através dos monumentos50 (para além dos traçados e planos urbanos), 

sinais físicos do passado com um papel particular para a formação  e constituição de cidade; 

de acordo com tal, a “…persistência e permanência é dada pelo valor constitutivo; pela história 

e  pela  arte,  pelo  ser  e  pela  memória”51.  Estes elementos encerram a ‘memória colectiva’ do 

 

 

                                                 
48 CARMONA, Mathew; HEATH, Tim; OC, Tanner; TIESDELL, Steven. Public Places - Urban Spaces: the dimensions 
of Urban Design. Architectural Press, Oxford: 2003, pp. 67, 199. 
49 ROSSI, Aldo; A Arquitectura da Cidade (trad. J. C. Monteiro), Edições Cosmos, Lisboa: 2001 (1966), p. 80. 
50 A temática monumental defendida por Rossi é adoptada da definição de ‘monumento’ anteriormente preconizada por 
Francesco di Milizia. MILIZIA, Francesco di; Principi di architettura civil, Giovanni Antolini, Milão: 1832, p.420; in 
ABREU, José Guilherme; “A problemática do monumento moderno”; Apha Boletim – Arte e espaço público, Associação 
Portuguesa de Historiadores de Arte; publicação nº1 Dezembro 2003; Fonte: http://www.apha.pt/boletim/boletim1/pdf/A 
problematicadomonumento.pdf (2012.07.11) 
51 ROSSI, Aldo; A Arquitectura da Cidade (trad. J. C. Monteiro), Edições Cosmos, Lisboa: 2001 (1966), p. 75. 

Fig.17) Casa em Alfama; casa alegadamente medieval, resistente ao terramoto 
de 1755 ou reconstruída após, o facto é que representa uma permanência 
constitutiva de memória e significa do, embora modesta, que chegou aos 
nossos dias. Foto da autora. 
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 local, formadora da identidade e imagem junto da população, ao passo que os restantes 

edifícios que integram a textura urbana, delimitando as ruas e praças do espaço social, serão 

alteráveis mais facilmente no correr do tempo. 

 Por outro lado, Rossi também adverte para o duplo significado que pode ser 

representado pelas permanências da cidade; se por um lado detêm um papel propulsor do 

desenvolvimento e suportam as ligações que as pessoas estabelecem com o meio urbano, 

podem também constituir patologias cuja resistência advém da conservação de um ambiente 

que é contrário à dinâmica da cidade, acabando por se tornarem isoladas do sistema urbano. 

 Não obstante, Rossi põe em hipótese que,  sob o ponto de vista da ciência urbana, o 

significado a dar às permanências pode ser o de “um passado que ainda experimentamos”52. A 

união entre o passado e o futuro faz parte da ideia de cidade, e o contacto dessa dicotomia 

com a realidade reside nos monumentos como factos singulares, e na ideia que deles temos 

patente na memória colectiva. 

 Embora o processo de mudança seja contínuo distinguimos perceptiva e 

cognitivamente, pela velocidade e natureza dos eventos, as permanências das transformações. 

As palavras que descrevem esta dualidade indissociável são as de Stewart Brand, “…o lugar 

parece um pouco diferente a cada ano, mas o sentimento conjunto é o mesmo de século para 

século”53. A qualidade arquitectónica – considerando ambas mutação e continuidade, ao longo 

do tempo – está na capacidade de acolher o que o presente traz de novo e não quebrar o elo 

de ligação com o passado, com a história, ou com a memória. A integração entre novo e 

desconhecido com o antigo e familiar gera o entusiasmo pela novidade mas num meio que é 

reconhecível, encorajando assim a aceitação da mudança 5

54. 

 Em co-existência e contraste com o carácter permanente e histórico de uma cidade, a 

mudança consiste sempre numa ‘descontinuidade’ ou ‘ruptura’, após a qual podem advir novos 

elemento substitutintes. A mudança no meio urbano implica sempre dois agentes que com ela 

se relacionam passiva e activamente, respectivamente aqueles que têm a iniciativa e aqueles 

que lidam com as mudanças55, realidade que pode resultar no despiste de factores importantes 

ou soluções que não sejam as mais apropriadas segundo ambos os pontos de vista. Por parte 

                                                 
52 ROSSI, Aldo; A Arquitectura da Cidade (trad. J. C. Monteiro), Edições Cosmos, Lisboa: 2001 (1966), p. 75. 
53 BRAND, Stewart; How buildings learn – what happens to them after they’re built. Phoenix Illustrated, London: 1997 
(1994), p. 75; “the place looks a little different every year, but the overall feel is the same from century to century”. 
54 CARMONA, Mathew; HEATH, Tim; OC, Tanner; TIESDELL, Steven. Public Places - Urban Spaces: the dimensions 
of Urban Design. Architectural Press, Oxford: 2003, p. 206. 
55 LYNCH, Kevin, What time is this place?, The MIT Press, Massachussets: 1982 (1972), p.3. 
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do agente activo, para ser efectuada uma transformação com sucesso, é necessário e ideal o 

confronto de várias leituras da cidade e o inteiramento do significado que essa permanência 

tem para a sociedade e para a memória colectiva. 

 A continuidade com o passado é, assim, um importante factor de aceitação e 

transformação do meio envolvente, e permite obter o sentido de permanência a partir de um 

lugar. Os edifícios, as praças, os marcos urbanos de várias naturezas: aquilo que resiste ao 

tempo é o que contribui para que se forme o sentimento de continuidade e progressão 

temporal num lugar. 

 

 

 3.1.2) Robustez e Resiliência 

 

 As presenças urbanas que permanecem na cidade resistem em parte devido a um 

conjunto de características específicas – tal como a raridade de uma estrutura apela à 

preservação, por exemplo – para além do reconhecimento e dos esforços de preservação por 

parte dos indivíduos de uma sociedade que desenvolveu alguma ligação com o dado edifício. 

 Em primeira instância, diferentes elementos urbanos têm diferentes ‘esperanças 

médias de vida’; o edificado comum e o uso do solo são mais facilmente alterados ou 

substituídos, esperando-se assim que durem por um menor período de tempo. Os edifícios 

excepcionais que, por vários possíveis motivos, resistem por centenas de anos, tal como a 

estrutura geométrica da cidade, marcam o tempo através da sua permanência, ajudando à 

criação do sentido de ‘lugar’. De alguma maneira, a sua imagem e presença resistiu porque 

tiveram a capacidade de se adaptar a novas funções ou exigências. Isto deve-se à sua 

‘robustez’. 

 ‘Robustez’ e ‘resiliência’, termos cujos significados se cruzam, podem definir duas 

propriedades deste tipo de arquitectura: a primeira refere-se à “…habilidade de ‘resistir’ 

à mudança sem deformação excessiva: isto é, resiste à obsolescência estrutural e física. Robustez 

é a habilidade de ‘acomodar’ a mudança sem alteração significativa da forma física: isto é, 

resiste à obsolescência funcional”56. Ou seja, um edifício que se considera ‘robusto’ evita ou 

adia a perda de vitalidade derivada da deterioração de funcionalidade, de deixar de ter 

                                                 
56 CARMONA, Mathew; HEATH, Tim; OC, Tanner; TIESDELL, Steven. Public Places - Urban Spaces: the dimensions 
of Urban Design. Architectural Press, Oxford: 2003, p.202; “Resilience is the ability to resist change wihtout undue 
deformation: that is, it resists structural and physical obsolescence. Robustness is the ability to accomodate change 
wihtout significance change in physical form: that is, it resists functional obsolescence”. 



COMPREENSÃO E OPERATIVIDADE DO CONCEITO 

SUSANA RITA FRANÇA AYRES DOS SANTOS – FACULDADE DE ARQUITECTURA UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA 35

qualquer potencial uso, sendo a robustez o resultado da relação entre a forma de um edifício e 

os usos que o mesmo permite. Deste modo, a robustez é o que torna possível os antigos 

conventos converterem-se em escolas e mais tarde possivelmente em hospitais, ou mesmo em 

pousadas, como uma propriedade que parte do carácter arquitectónico (ou seja, da ‘essência’) 

e da flexibilidade da Arquitectura. 

 Quanto mais estas características estiverem subjacentes a um edifício, e melhor for a 

sua resposta à força do tempo, este apresentará uma vida útil mais longa e o investimento 

inicial será mais rentável assim como se minimizarão os custos para a exploração e 

manutenção necessárias57. 

 Os factos urbanos permanentes – grandes edifícios, conjuntos arquitectónicos, ou 

agregados – que integram fundamentadamente parte da cidade têm funções que dificilmente 

são as originárias58. Isto acontece pela utilização do edifício ser totalmente independente das 

formas da arquitectura, e a ‘função’ ser assim insuficiente para definir a continuidade dos 

factos urbanos59. 

 

    

                                                 
57 GASPAR, Pedro Lima; Para a compreensão da Flexibilidade: Trabalho de Síntese. Prova de Aptidão Pedagógica e 
Capacidade Científica apresentada na Faculdade de Arquitectura. Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de 
Lisboa, Lisboa: 2000, p.73. 
58 ROSSI, Aldo; A Arquitectura da Cidade (trad. J. C. Monteiro), Edições Cosmos, Lisboa: 2001 (1966), p.43. 
59 Por facto urbano entende-se qualquer identidade formadora da arquitectura da cidade, por exemplo um bairro, uma 
rua, um palácio; é a matéria, o resultado em si, “como construção última de uma elaboração complexa, tendo em 
conta todos os dados que não podem ser abrangidos pela história da arquitectura, nem pela sociologia, nem por outras 
ciências”. In ROSSI, 2001 (1966) p.34; nota da autora. 

Fig.19) Nef Curial, Centro Cultural Centquatre, Paris, 2004; Nave 
principal após a intervenção do Atelier Novembre Architectes, para 
conversão em centro multicultural onde têm lugar produção artística, 
eventos diversos, comércio e restauração. Fonte: http://think-work-
play.com/seen/104-centquatre/ (2012.07.11). 
 

Fig.18) Casa Mortuária Municipal de Paris, início do século 
XX; A Nef Curial do centro cultural Centquatre era parte de 
um necrotério, morgue e fábrica de objectos funerários. 
Fonte: CULOT, Maurice; DESMOULINS, Christine; 
Reconversion des anciennes pompes funèbres de Paris 
en centre de création artistique, Le 104, Atelier 
Novembre Architectes. Collection Ante Prima, Archives 
d'Architecture Moderne, Paris: 2009 
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 Os usos da Arquitectura possuem um tipo de resistência diferente e não são uma causa 

per se para a permanência, podendo estar presentes de diferentes maneiras num facto urbano 

perene: a função inicial alterou-se e pode-se modificar ainda, inserida numa forma 

arquitectónica enraizada na cidade e, conclusivamente, robusta; ou a função permanece ou foi 

‘preservada’, cristalizada, por ela própria se tratar de um elemento estruturante e dinamizador 

da cidade. 

 Os edifícios que duram por longos períodos de tempo geralmente abrigam vários 

diferentes usos ou intensidades de uso durante a sua vida útil. Logo, o desafio é, como visto 

por Hertzberger, “…chegar a uma arquitectura que, quando os utilizadores decidam atribuir-

lhe um uso diferente do originalmente previsto pelo arquitecto, não se torne perturbada e 

confusa e consequentemente perca a sua identidade…”60; é desta capacidade que decorre a 

própria ‘permanência’ do objecto arquitectónico, sendo que é na Arquitectura que reside, em 

primeira instânci,a a aptidão a incorporar ou não diferentes apropriações futuras. Ao lidar com 

as transformações, imprevisíveis mas inexoráveis, o espaço deverá possuir uma polivalência 

operativa, a ser contemplada como critério na concepção de projecto, para que possa vir a 

resistir às provas do tempo sem se tornar obsoleto. 

 Em conclusão, a permanência no tempo é resultado de uma forma, integrada na cidade 

e com a características de robustez e resiliência. Vivemos e contactamos com elementos 

arquitectónicos cuja funcionalidade há muito se tornou obsoleta, porque o valor destes reside 

unicamente na sua forma, assim como residem a adaptabilidade e polivalência que 

possibilitam a sua persistência no tempo. Não só a identidade e memória colectiva, mas 

também a flexibilidade do espaço são atributos geráveis pela matéria física da Arquitectura. 

 
 
 

 
Fig.20) Transformação e alternância da função no tempo; Simplificação entre os cenários genéricos possíveis na vida útil de um 
edifício quanto ao seu uso e permanência: robustez/obsolescência/cristalização; esquema da autora. 

                                                 
60 HERTZBERGER, Herman, Lessons for students in architecture, 010 Publishers, Roterdão: 2005 (1991), p.148. 
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3.2) Da variação e do suporte – estruturar a diversidade 

 

 Entre a forma e o uso de um edifício estabelecem-se complexas relações mútuas e 

embora coisas separadas são, na vivência da arquitectura, indissociáveis. Se a forma encerra a 

permanência e adaptabilidade da arquitectura, a flexibilidade é a manifestação da função – 

mutante, exigente, imprevisível. Se as análises que se seguem começam por abordar a ‘forma’ 

é porque ela constitui nessa relação o dado adquirido, o ponto de partida; neste sub-capítulo 

procurar-se-á tratar sempre de ambos os componentes, em modo de relação mútua em vez de 

derivação. 

 

 

 3.2.1) Forma e uso 

 

  A distinção entre ‘forma’ e ‘função’ foi desde sempre um aspecto patente na reflexão 

arquitectónica que chegou à actualidade desde a tratadística antiga, embora sob perspectivas 

ontológicas distintas. Vitrúvio decompõe a arquitectura como um conjunto composto por 

necessidades funcionais (Utilitas), processos construtivos (Firmitas) e disciplina compositiva 

(Venustas), num sistema que não suponha o predomínio de qualquer uma das categorias sobre 

qualquer outra61. 

 Outras concepções são feitas para além da teorica clássica tripartida de Vitrúvio. Nas 

premissas funcionalistas do século XX estas duas fracções foram teoricamente linearizadas 

numa correspondência unidireccional de causa-efeito – “a forma segue a função”62 – na qual a 

última seria o único mote para a solução formal. No entanto, alguns dos autores em cujas 

ideias a presente dissertação se radica manifestam-se directamente contra a ideologia 

funcionalista. Herman Hertzberger critica sobretudo o funcionalismo urbano e a segregação 

(em vez de integração) que acaba por gerar 6

63. Stewart Brand avança na mesma questão 

considerando em primeiro lugar que “a forma congelou a função” – falando da falta de 

flexibilidade e permissividade da arquitectura – e reconhece que, como libertação, “a função 

                                                 
61 GASPAR, Pedro Lima; Para a compreensão da Flexibilidade: Trabalho de Síntese. Prova de Aptidão Pedagógica e 
Capacidade Científica apresentada na Faculdade de Arquitectura. Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de 
Lisboa, Lisboa: 2000, p.20. 
62 Expressão divulgada pelo arquitecto americano Louis Sullivan, simplificação de “a forma segue sempre a função”, 
associada aos ideais funcionalistas; SULLIVAN, Louis, “The Tall Office Building Artistically considered”, 1896, 
http://www.gwu.edu/~art/Temporary_SL/177/pdfs/Sullivan_Tall.pdf (2011.09.28), “form ever follows function”; nota 
da autora. 
63 HERTZBERGER, Herman, Lessons for students in architecture, 010 Publishers, Roterdão: 2005 (1991). 
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derrete a forma”64 – independentemente das configurações espaciais em questão, quando a 

arquitectura não se ajusta à vida que se desenvolve no seu âmago vai sendo transformada até 

chegar a um estado em que a necessidade de adaptação, nunca definitivamente erradicada, é 

apenas menor. A crítica que Aldo Rossi faz do funcionalismo refuta a concepção segundo a 

qual a ‘função’ resume, justifica, a forma passando também a constituir directamente o facto 

urbano e a arquitectura, o que retiraria a esta última qualquer valor autónomo65. A existência 

de factos urbanos proeminentes em que a função se alterou no tempo, ou até mesmo onde não 

existe a função única e exclusiva, aponta esta óptica funcionalista como desajustada ao 

objectivo da flexibilidade; colocados estes argumentos, interessa-nos então desenvolver uma 

outra relação entre forma e uso. 

 Assim, se a bem sucedida adaptabilidade depende de algum aspecto físico e 

permanente, então essa estrutura matérica da arquitectura – a ‘forma’ – tem que ser 

compreendida também isoladamente. O facto de uma construção persistir, robusta ao passar 

do tempo, não implica que a sua utilidade perdure também e cada função não é resolvível em 

uma só resposta formal absoluta. Tudo isto, e as premissas tratadas anteriormente, significa 

que forma e função – embora termos que se relacionem e impliquem – são coisas distintas. 

Nestes termos, “…a forma não só determina o uso e a experiência, mas é igualmente 

determinada por eles na medida em que é interpretável e pode portanto ser influenciada. Assim 

como algo é concebido para todos, isto é, como ponto de partida colectivo, devemos ter em 

consideração todas as interpretações individuais do mesmo – e não apenas num momento 

específico, mas também como se alteram pelo tempo”66. 

 Nesta interrelação, o papel da forma é o de ‘estrutura’ 6

67 como a componente concreta 

e primordial, ao passo que as diferentes interpretações funcionais que poderão ser feitas 

dependem dos utilizadores e expressam a subjectividade e a transformação. A concepção da 

forma arquitectónica como estrutura para a ‘experiência da arquitectura’ radica em 

                                                 
64 BRAND, Stewart; How buildings learn – what happens to them after they’re built, Phoenix Illustrated, London: 1997 
(1994), p.157; “form froze function”, “function melts form”. 
65 Negar o valor da forma será negar também os tipos arquitectónicos; a tipologia como a ideia com um papel 
próprio na constituição da forma. ROSSI, Aldo; A Arquitectura da Cidade (trad. J. C. Monteiro), Edições Cosmos, 
Lisboa: 2001 (1966); nota da autora. 
66 HERTZBERGER, Herman, Lessons for students in architecture, 010 Publishers, Roterdão: 2005 (1991), p.92; 
“…form not only determines usage and experience, but that it is itself equally determined by them in so far as it is 
interpretable and can therefore be influenced. In so far as something is designed for everyone, that is as a collective 
starting point, we must concern ourselves with all conceivable individual interpretations thereof – and not only at a 
specific moment in time, but also as they change in time”. 
67 Não se trata aqui da ideia de estrutura patente no Estruturalismo, nem no universo constructivo de repetição e 
afirmação estrutural portante; nota da autora. 
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Fig.21) Mulher em frente de tear. Herman Hertzberger ilustra o 
‘estruturalismo’ com o acto de tecer num tear referindo-se, exactamente, a 
warp (a base) e weft (a trama, o que é tecido); figurativamente, os fios 
verticais tensionados configuram uma base universal de suporte para as 
possíveis variações de padrões tecidos horizontalmente que a irão preencher 
por obra do artesão. Fonte: fotografia de Francis Frenkel, www.flickr.com/ 
photos/23260349@N06/4346157998/ (2011.09.29). Imagem editada 
pela autora. 

formulações sociológicas principalmente quando na década de 1960 Lévi Strauss68 publica 

sobre a relação entre os padrões colectivos e as interpretações individuais. Com isto prende-

se também a ideia de ‘linguagem padrão’ utilizada por Christopher Alexander69 segundo a qual 

“é apenas porque uma pessoa detém uma linguagem padrão na mente que consegue ser criativa 

quando constrói”70, desde o início liberta pelas regras cuja função equivale às regras da 

Língua que nos poupa às combinações sem sentido de palavras. Estes ‘padrões’ (linguísticos 

ou não) não só permitem a comunicação e o entendimento colectivo mas capturam também o 

conhecimento, pois é através deles que compreendemos ou criamos novos conceitos. É deste 

modo que a análise da distinção entre a Língua e o discurso falado prende-se com o mesmo 

princípio estruturalista de num sistema fixo as utilizações livres estarem condicionadas a um 

conjunto de regras pré-definidas. 

 Hertzberger abraça estes conceitos e transfere-os – sob a metáfora têxtil do ‘tear’, em 

warp (base) e weft (o desenho tecido)71 – para o mundo arquitectónico. Os edifícios são aptos 

a   diferentes  desempenhos   onsoante   o   uso  a    que    são   colocados    pelos    respectivos  

 
 

 
 

                                                 
68 Claude Lévi Strauss, antropólogo professor e filósofo francês, é considerado o fundador da ‘antropologia 
estruturalista’, tendo-se baseado por sua vez no trabalho do linguista Ferdinand de Saussure, o primeiro a distinguir 
entre ‘Língua’ e ‘palavra’. HERTZBERGER, Herman, Lessons for students in architecture, 010 Publishers, Roterdão: 
2005 (1991), p.92; nota da autora. 
69 O conceito intrincado de ‘linguagem padrão’ consiste, muito brevemente, na rede dos conhecimentos implicados para 
criar cada um dos ‘resultados’ pretendidos, quase como um código tipológico, sendo que a linguagem é formada por 
um sistema de padrões e “cada padrão é uma regra que descreve o que deve ser feito para gerar a entidade que ele 
define”; ALEXANDER, Christopher, The Timeless way of building, Oxford University Press, New York: 1979, p.182; 
“each pattern is a rule which describes what you have to do to generate the entity which it defines”; nota da autora. 
70 ALEXANDER, Christopher, The Timeless way of building, Oxford University Press, New York: 1979, p.206; “It is 
only because a person has a pattern language in his mind, that he can be creative when he builds”. 
71 HERTZBERGER, Herman, Lessons for students in architecture, 010 Publishers, Roterdão: 2005 (1991), p.92. 
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habitantes, estando esse uso sempre condicionado ao maior sistema que é a forma do edifício, 

que por seu lado possibilitará um dado campo – ou vasto, ou restrito – de apropriações. Assim,  

como a Língua é uma ferramenta para o discurso, também o edifício deve encerrar em si 

“…uma ‘eficácia’ maior, a que chamamos ‘polivalência’ e que se assemelha a 

‘competência…’”72, que será o ponto de partida para o seu ‘desempenho’. Deste modo, a 

estrutura torna-se geradora e unificadora sem, no entanto, se sobrepor às manifestações 

individuais, para dizer que “o tema estrutural correcto não restringe a liberdade, mas é na 

verdade conduzente à liberdade” 7

73. Por conseguinte, uma estrutura é necessária na medida em 

que as variações que se lhe seguem não teriam acontecido se ali ela não existisse e o sistema 

regrador é justificado apenas pela variedade que sustenta. Contrariamente ao paradoxo 

colocável de que as regras limitarão as escolhas e acções, estas últimas sozinhas dariam 

apenas corpo à aleatoriedade e falta de sentido; a ‘base’ e a ‘variação’ pretendem ser um todo 

contínuo, dando-se sentido mutuamente. 

 

 
  
 

 

                                                 
72 Comparativamente, isto dá-se da mesma maneira que a Língua nos ‘liberta’, como referido, das conjugações sem 
sentido de palavras e nos permite expressar livremente uma vez que possuimos a priori o conhecimento dos vocábulos 
certos (o conhecimento figura como a ‘competência’); HERTZBERGER, Herman, Lessons for students in architecture, 
010 Publishers, Roterdão: 2005 (1991), p.148; nota da autora. 
73 HERTZBERGER, Herman, Lessons for students in architecture, 010 Publishers, Roterdão: 2005 (1991), p.102; 
“The correct structural theme does not restrict freedom but is actually conducive to freedom”. 

Fig.22) Esquema do traçado 
geomértico de Barcelona de 
Ildefonso Cerdá de 1859. O 
sistema "misto radial e 
quadriculado" define uma 
lógica organizativa reforçada a 
partir das várias ocupações de 
quarteirão propostas, sendo a 
restante textura urbana a 
consequência dos elementos 
de um ‘código’ morfológico que 
faz parte do próprio plano. 
imagem editada pela autora. 
Fonte: 
http://www.urba.unifi.it/docprog
/Venturaf/library/classicallibrary
/Cerda/01_ICerda.htm 
(2011.10.02). 

Fig.23) Planta actual de parte do bairro Fort Pienc, Barcelona. Apesar 
das variações propostas juntamente com o plano urbano para Barcelona a 
malha estrutural acaba por evidenciar-se como resultado da densificação; 
contudo, os vestígios da variedade são bem perceptíveis principalmente na 
configuração interior dos quarteirões. Ainda hoje a retícula de Barcelona 
perfaz o equilíbrio entre a unidade global e inteligível e a individualidade 
das soluções coexistentes. Fonte: 
http://learningfrombarcelona.files.wordpress.com/2011/02/planoficha1.jpg 
(2011.10.02); imagem editada pela autora. 
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 Importante é realçar que o conceito de estrutura estende-se de forma abstracta a todas 

as escalas urbanísticas e arquitectónicas. Tanto um bairro tradicional ou um plano urbanístico 

incorporam uma estrututa como também a encontramos num objecto infraestrutural que 

inesperadamente é de algum modo apropriado. 

 Important é notar que as transformações que se sucedem no tempo contidas numa 

mesma arquitectura dão-se de maneira diferente das que, numa mesma base, coincidem 

temporalmente com o efeito de constituir um todo, por sua vez só garantido pela ‘estrutura’. 

Naturalmente, a simultaneidade de finalidades a coexistir num mesmo sistema tem uma 

expressão diferente, e talvez menos pacífica por natureza, do que a substituição de um uso 

global por outro. 

 Do ponto de vista do funcionamento social, unificar é de algum modo um caminho para 

a colectividade; temos a necessidade de identificarmo-nos colectivamente através de 

estruturas, necessárias para a expressão individual e espacial no meio de cada um. A um nível 

sempre abrangente, compreendemos assim que o ‘colectivo’ possibilita, sistematiza e abriga o 

‘individual’, por sua vez responsável pela aparência e expressão aglutinada do conjunto ou 

pelos estágios da sua evolução ao longo do tempo. 

 Concluindo, a forma e o uso estão em constante diálogo e influência; a morfologia 

corpórea da arquitectura terá de se relacionar com os usos, de maneira a, eficazmente, 

permitir e potenciar o desenvolvimento das actividades que nela se desenrolam e possam vir a 

desenrolar-se. Estes componentes da Arquitectura são, no entanto, dissociáveis, sendo a esta 

altura um ponto assente que várias formas conseguem responder ao mesmo uso, assim como é 

imprevisível o tipo ou o número de actividades que poderão tomar lugar num mesmo espaço 

como resultado de leituras e interpretações possíveis; a sua compreensão isolada deverá ser 

efectuada, neste caso, para o estudo e a compreensão da flexibilidade. 

 
 
 

      
 
 
Fig.24) Central Beheer Office Complex, Holanda, Herman Hertzberger, 1972. Planta do piso térreo e combinações possíveis 
consoante o número de ocupantes por unidade de espaço e/ou utilização determinada. Fonte: http://academics.triton.edu/faculty/f 
heitzman/architecturalmethodology-C.html (2012.01.08) imagem editada pela autora. 
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 3.2.2) A arte do enquadramento 

 

 Estabelecidos a relação e o distanciamento entre ‘forma’ e ‘uso’ – ou ‘estrutura’ e 

‘interpretação’ – dissecamos agora o que realmente possibilita a versatilidade arquitectónica 

do ponto de vista do processo. Para o efeito é tomada como base a pesquisa de Bernard 

Leupen74 que – em conformidade com a relevância aqui cedida às permanências urbanas – 

perpetua a ideia de que sendo a flexibilidade a resposta para lidar com e integrar o 

desconhecido, esta deve partir da permanência, em alternativa às formulações direccionadas 

na movimentação de elementos e na previsão e controlo das necessidades futuras. Nesta 

perspectiva, tentar responder às funções específicas que poderão ocupar um dado espaço é, 

contra-producentemente, antecipar problemas inexistentes que podem nunca chegar a surgir. 

 Mais uma vez, o que é permanente (e conceptualmente estruturante) no desenho do 

edifício deverá ser o ponto de partida a ser desenvolvido de modo a criar espaço à liberdade 

de usos e apropriação. “Num sentido mais geral: é o inalterável que cria condições para a 

alterabilidade, o permanente liberta o temporário. Este aspecto permanente é o 

‘enquadramento’,  e  define o  espaço  [geométrico, e não  a ideia arquitectónica  de  espaço,]  no  

 

 

 

Fig. 25) Conversão de Armazém, Meyer en Van Schooten, Amesterdão 1999. Neste caso, a estrutura portante (paredes exteriores 
e pilares) disponibiliza-se como ‘enquadramento’, como a entidade física que define o ‘espaço genérico’ – vazio, habitável e 
interpretável. Fonte: LEUPEN, Bernard; Frame and Generic Space. 010 Publishers, Roterdão: 2006, p.36-37. 

 

                                                 
74 O estudo de Leupen abrangeu vários casos na habitação e estende-se por um determinado período, para que o 
factor tempo confirme a adaptabilidade do edifício às diferentes mudanças de uso que naturalmente ocorrem; LEUPEN, 
Bernard; Frame and Generic Space. 010 Publishers, Roterdão: 2006; nota da autora. 

enquadramento 

espaço genérico 
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qual a mudança pode ocorrer”75. Por enquadramento entende-se a geometria organizadora e, 

mais concretamente, delimitadora de um vazio que figura o espaço livre a ser ocupado – o 

‘espaço genérico’. 

 Para apreender melhor este conceito iremos à sua fonte; Bernard Cache escreve que os 

arquitectos concebem não mais que ‘quadros’ e que, logo, a arquitectura será a arte do 

enquadramento76. Para tal, segundo Cache, é necessário referir a teoria da Causalidade77, 

onde a cada consequência precede uma causa. Esta teoria acusa no entanto uma omissão: a 

afirmação de que B aparece ‘porque’ A aconteceu é aceitável, porém o reconhecimento deste 

facto não torna possível explicar esse ‘porquê’ a partir de alguma necessidade interna da 

coisa78. Existe assim uma descontinuidade intangível entre a causa e o efeito, verificável com o 

facto de que os dois pontos do percurso – causa e efeito – não são idênticos. Assim sendo, 

esse espaço de processo (esse salto) entre os dois, nunca plenamente contemplado pelos 

racionalistas, é sujeito a novas variáveis a qualquer instante. De acordo com esta linha lógica, 

se o imprevisto faz parte de todos os processos existenciais, podemos dedutivamente 

conceber que a realidade se estrutura numa dimensão intercalada e alveolar, permeada de 

intervalos de indeterminação, onde podem sempre ser libertados novos dados. 

 De acordo com estas premissas, qualquer acção, ambiente ou espaço não poderão ser 

completamente controlados, estando sempre sujeitos a tensões imprevistas originárias do 

exterior. O mesmo se transpõe para a Arquitectura; no território, contínuo mas pontuado por 

singularidades, aceitamos que, para este trabalho e em concordância com as questões 

desenvolvidas, “…a arquitectura será a arte de introduzir intervalos num território de modo a 

construir ‘quadros de probabilidade’…”79. Com isto quer-se dizer que com a prática 

arquitectónica não podemos maestrar todos os passos de uma vivência que não depende do 

                                                 
75 LEUPEN, Bernard; Frame and Generic Space. 010 Publishers, Roterdão: 2006, p.23; “On a more general sense: 
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 change can occur”. 
76 A palavra originalmente utilizada pelo autor é ‘cadre’, ou ‘frame’ na versão em Inglês consultada, literalmente 
traduzível para ‘moldura’; porém, para a ambiguidade que encontramos no termo inglês optou-se por empregar quadro 
e enquadramento; dois termos que abstractamente remetem à função da moldura, em vez de ao objecto em si. O 
enquadramento de uma fotografia, de uma janela, o enquadramento como contexto físico, o enquadramento como um 
limite, como estrutura, etc; CACHE, Bernard, Earth Moves – The Furnishing of Territories, Massachusetts Institute of 
Technology, MIT Press, Cambridge: 1995; nota da autora. 
77 Formalizada por David Hume, e sem a qual não existe um mundo empírico objectivo, a teoria da Causalidade trata 
da “designação da relação intratemporal de antecedente e consequente, na qual causa e efeito estão unidos. (…) 
Afirma que todo o acontecimento tem uma causa, e vice-versa, que todo o acontecimento produz ao mesmo tempo um 
efeito”; DELIUS, Christoph; GATZEMEIER, Matthias; SERTCAN, Deniz; WÜNSCHER, Kathleen; História da Filosofia – 
Da Antiguidade aos Dias de Hoje (trad. J. M. Consultores), Könemann, Colónia: 2001 (2000), p.112. 
78 DELIUS, Christoph; GATZEMEIER, Matthias; SERTCAN, Deniz; WÜNSCHER, Kathleen; História da Filosofia – Da 
Antiguidade aos Dias de Hoje (trad. J. M. Consultores), Könemann, Colónia: 2001 (2000), p.60-61. 
79 CACHE, Bernard, Earth Moves – The Furnishing of Territories, Massachusetts Institute of Technology, MIT Press, 
Cambridge: 1995, p.23; “Architecture would be the art of introducing intervals in a territory in order to construct frames 
of probability”. 
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arquitecto; apenas é possível criar o lugar para que aconteçam, apoiar e responder aos ritmos 

e padrões locais. Criar o ‘lugar’ será, assim, estabelecer um intervalo enquadrando com os 

limites concretos da arquitectura o espaço para que as coisas humanas possam acontecer. 

Trazendo a transformação e adaptação como condição fundamental da vivência humana, é 

legítimo também aferir que “…o enquadramento define o espaço em que a mudança ocorre...”80. 

 Fundamentalmente, Bernard Cache atribuiu ao limite três funções; o processo de 

‘enquadrar’ envolve (i) uma escolha discriminada (‘separação’, através dos paramentos), (ii) 

um controlo dessa escolha da sua relação com o exterior (‘selecção’, através da colocação e 

trabalho dos vãos), e (iii) a harmozinação do espaço delimitado (‘arranjo’ do intervalo) que 

também estabelece uma última continuidade com o contexto. A função do telhado, embora 

semelhante e possivelmente incluída nas paredes, é secundariamente considerada como a da 

separação obtida através da ‘singularização’81. 

 

 

 

 

Fig.26) As funções do enquadramento. Esquema diagramático que pretende transpor imageticamente as ideias de Cache para um 
possível exemplo em Arquitectura; imagem da autora. 

                                                 
80 LEUPEN, Bernard; Frame and Generic Space. 010 Publishers, Roterdão: 2006, p.25. 
81 CACHE, Bernard, Earth Moves – The Furnishing of Territories, Massachusetts Institute of Technology, MIT Press, 
Cambridge: 1995, p.28. 
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 A presente ideia de Arquitectura tem-na como captura e transformação de um 

fragmento do Universo através da construção de um enquadramento pensado para dar lugar à 

vida, esta que “…naturalmente transpira nos intervalos da matéria. A vida é aquele fenómeno 

intercalar que as causas sozinhas nunca podem produzir; na melhor das hipóteses, podemos 

tentar circunscrever ‘quadros de probabilidade’. As causas da vida escapam-nos sempre, razão 

pela qual podemos apenar prover nichos onde ela possa ter lugar”82. Compreender a 

Arquitectura como um enquadramento da realidade – uma decisão transformadora que define 

a moldura de algo que virá ainda a ser – é um passo fundamental para a compreensão que 

pretendemos de versatilidade espacial. Assim, como a forma é distinta da função, o 

enquadramento é distinto do intervalo delimitado, embora também indissociável deste 

‘intervalo’ porque é também o que o determina. 

 

 

 3.2.3) Estratificação do edifício 

 

 O que justifica distinguir as camadas que compõem um edifício? A base desta redução 

da arquitectura a partes é – no seguimento das considerações sobre o enquadramento e o 

espaço genérico – a necessidade de compreensão da mudança cíclica dos edifícios, que 

acontece segundo ritmos próprios nos diferentes grupos de elementos. Para além da questão 

cíclica, os elementos não se agrupam pela identidade arquitectónica específica (o que são de 

facto: lajes, paredes, janelas...) mas pela função que terá um dado conjunto de elementos como 

um todo.  Identificamos  para  este fim várias camadas 8

83 como consideradas por vários autores  

 

 

LOOS   (1898)  estrutura  bekleidung   

DUFFY  (1990)  casca  cenário serviços arranjo 

BRAND  (1994) terreno estrutura pele planta do espaço serviços objectos 

LEUPEN (2006)  estrutura pele cenário serviços acessos  

 
 
Fig.27) Quadro comparativo. Paralelismos e várias interpretações do tema por vários autores, cronologicamente. Quadro síntese da 
autora. 

                                                 
82 CACHE, Bernard, Earth Moves – The Furnishing of Territories, Massachusetts Institute of Technology, MIT Press, 
Cambridge: 1995, p. 24; “For life naturally transpires in the intervals of matter. Life is that intercalar phenomenon that 
causes alone can never produce; at best, we can try to circumscribe frames of probability. The causes of life always 
escape us, which is why we can only provide niches in which it can take place”. 
83 Traduzido de “layers”, expressão tanto utilizada por Leupen como por Brand. n.a. 
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de formas distintas. Vamos também considerar como tendo sido a primeira aproximação 

directa significativa a realizada por Adolf Loos84, que distinguiu – não só do ponto de vista 

constructivo ou matérico - a concepção do espaço interior como um nível independente do 

todo da estrutura do edifício: o beikledung (cenário e tratamentos da superfície). 

 Tomando em consideração os estratos identificados por Leupen e as funções que 

considera relacionadas com cada um, temos como sequência: estrutura, o esqueleto que 

transmite a carga ao terreno (colunas, vigas, paredes portantes, lajes); pele, o que separa o 

interior do exterior e apresenta o edifício (paramentos exteriores, telhado, base); cenário, o 

que ordena e limita o espaço (paramentos internos, portas, acabamento de divisórias, tecto e 

paredes); serviços, as instalações técnicas de fornecimentos e os espaços que as recebem 

(cabos, canos, tubos, instalações especiais)85; acessos, o que permite a acessibilidade 

(escadas, elevadores, galerias, corredores). 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.29) Os cinco estratos do edifício considerados por Bernard Leupen. Síntese interpretativa da autora, adaptada de LEUPEN, 
Bernard; Frame and Generic Space. 010 Publishers, Rotterdam: 2006; p.32. 

                                                 
84 LEUPEN, Bernard; Frame and Generic Space. 010 Publishers, Roterdão: 2006, pp. 29-30. 
85 O facto de algo à partida não-espacial como os serviços constituir uma categoria própria deve-se à relevância e 
dimensão que alcançaram actualmente, como resultado das necessidades crescentes de conforto e higiene; nota da 
autora. 

estrutura pele  cenário serviços acessos 

Fig.28) Estratificação ou layering, Stewart Brand. 
Síntese interpretativa da autora, adaptada de 
BRAND, Stewart; How buildings learn: what happens 
to them after they’re built. Phoenix Illustrated, 
London: 1997 (1994), p.13. 
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 A terminologia de ‘camada’, ‘nível’, ou ‘estrato’ justifica-se no nexo de temporariedade 

cíclica e também está relacionada em parte com a lógica de interior/exterior entre estratos, 

sendo que, de um modo genérico, os níveis interiores serão os que sofrem maior alteração, 

tanto por terem maior contacto com a vida dos ocupantes, como pela sua natureza 

tendencialmente mais alterável. Por tal afirma Brand que “…a verdadeira acção está toda ao 

nível dos serviços, da planta do espaço, e dos objectos”86. Em suma, e agora segundo as 

categorias de Leupen, os estratos mais aptos a transformações frequentes são geralmente os 

serviços, a planta configurativa do espaço e os acessos, enquanto como níveis por natureza 

mais permanentes e duradouros temos a estrutura e a pele do edifício. 

 

Independência 

 

 Cada estrato desempenha assim funções precisas e articula-se apenas pontualmente 

com outros estratos; idealmente isso torna-os independentes para entre si adquirirem um grau 

de liberdade em relação ao seguinte. O estudo intensivo de Cache gera a conclusão que a 

estrutura espacial, o quadro, é independente do seu conteúdo, que por sua vez está sujeito ao 

primeiro, cuja autonomia formal deverá ser maior quanto maior for o intervalo entre as duas 

partes. “…A noção de ‘quadro de probabilidades’ pressupõe que uma distância ou dissidência é 

mantida entre o enquadramente e o seu conteúdo: nunca se sabe como o intervalo que é definido 

pelo quadro será preenchido. Esta incongruência radical entre o enquadramento e o que é 

contido  explica  por  quê  a  função  concreta  de  tantos edifícios é tão facilmente transformada:  

 

 
 
 
Fig.30) Casa Dom-ino, 1914-1915, Le Corbusier. Sistema estrutural normalizado para produção a larga escala: a estrutura de 
betão armado preconizou a ruptura com a dependência entre estrutura e paredes, interiores e exteriores, libertando-as de todos os 
constrangimentos de suporte da carga. Uma mesma composição estrutural, advinda da extrema racionalização e depuração aos 
mínimos, detém uma flexibilidade tal que lhe permitia ser utilizada em múltiplas organizações e aspectos de edifício. Fonte: 
CORBUSIER, Le; JEANNERET, Pierre; Ouvre Compléte 1910-1929, Les Éditions d’Architecture, Zurique: 1964, pp.23 

                                                 
86 BRAND, Stewart; How buildings learn – what happens to them after they’re built. Phoenix Illustrated, London: 1997 
(1994), p.158. 
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uma igreja torna-se num mercado; uma escola num hospital”87. Fundamentalmente, o 

enquadramento mantém-se enquanto, no intervalo, os usos e movimentos transformam-se. 

 No entanto, para Leupen, mais do que apenas permitir a sua independência, o 

enquadramento ‘liberta’ o conteúdo ao estar separado dele, enquanto naturalmente o 

condiciona. Esta libertação ocorre quando por exemplo a estrutura desempenha o papel de 

quadro e dentro do intervalo gerado liberta os outros elementos – como as divisórias da 

função portante – permitindo assim várias soluções de configuração no mesmo espaço. Como 

exemplo, a Casa Dom-ino de Le Corbusier constitui uma referência crucial no que toca à 

individualização, neste caso, do sistema estrutural. 

 Conclui-se então como válido que a transformabilidade de um corpo arquitectónico 

prima pela liberdade dos seus extractos e é prejudicada quando são executadas soluções 

deterministas e aglutinantes entre camadas. De facto, é tão importante a sua independência 

que se esta não se verificar os sistemas de evolução lenta irão bloquear a dinâmica dos que 

apresentam ciclos de alteração mais rápidos, enquanto estes fragilizarão os primeiros através 

das suas transformações frequente. Aparentemente, as funções embutidas entre si e a fusão de 

camadas podem significar eficácia e economia de meios; porém com o fluir do tempo prova-se 

resultarem no oposto, através de um efeito provavelmente nocivo88. 

 

Relações nos intervalos de indeperndência 

 

 Neste contexto os estratos relacionam-se de várias maneiras no caso de existência da 

separação entre eles e apesar dessa separação. Dado um sistema global em equilíbrio, tanto se 

influenciam mutuamente como se estabelece uma hierarquia que se pode estender ao todo. No 

primeiro caso, as camadas mais resilientes irão exercer um grau de domínio sobre as outras 

de menor estabilidade; isto acontece naturalmente, de um ponto de vista sustentável e lógico. 

Em simultâneo, as transformações rápidas fazem-se sentir nos outros níveis porque as 

                                                 
87 CACHE, Bernard, Earth Moves – The Furnishing of Territories, Massachusetts Institute of Technology, MIT Press, 
Cambridge: 1995, p.28; “the notion of frame of probability presupposes that a distance or dehiscence be maintained 
between a frame and its content: one never knows how the interval that is marked off by the frame will be 'filled. This 
radical incongruence between a frame and its content explains why the concrete function of so many buildings is so 
easily transformed: a church becomes a market; a school becomes a hospital. The same frame (…), but in the interval 
the effect has changed”. 
88 BRAND, Stewart; How buildings learn – what happens to them after they’re built. Phoenix Illustrated, London: 1997 
(1994), p.20. 
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mutações lentas vão incorporando gradualmente as tendências das primeiras 8

89. 

Temporalmente, a indução mútua que se verifica acontece a diferentes ritmos: os momentos 

propícios dos extractos estáveis para incorporar alterações são oportunidades pontuais de 

reforma e adaptação; por sua vez os rápidos estão constantemente sujeitos ao controlo dos 

mais estáveis. Nas palavras de Christopher Alexander, a estrututra das “coisas que são boas” é 

alcançada apenas pela dinâmica: “…na natureza tem-se a adaptação resultante de sucessivos 

feedbacks muito pequenos contínuamente, que é a razão pela qual as coisas se tornam 

harmoniosas. É por isso que têm as qualidades que valorizamos. Se não fosse pela dimensão 

temporal, não aconteceria…”90. 

 Contudo, o equilíbrio que advém da independência não é a única relação que se 

estabelece entre camadas; o todo influencia-se de modo complexo e transversal a todas as 

camadas, de tal modo que cada estrato se tornará num enquadramento do próximo através da 

libertação do estrato que é enquadrado; este último está apenas livre para se alterar uma vez 

desconectado daquele que o enquadra. Por exemplo, num sistema de colunas e paredes não 

portantes, “é a estrutura (a coluna) que liberta o cenário (a parede) sob a condição de que os 

dois possam estar desconectados” 9

91. 

 

 

  

 
 
 
Fig.31) Relações entre estratos de transformação rápida e lenta. Esquema da autora. 

                                                 
89 Tal como na ecologia, é nos momentos de grande mudança num sistema que os processos acelerados mais 
exercem influência sobre os lentos; BRAND, Stewart; How buildings learn – what happens to them after they’re built. 
Phoenix Illustrated, London: 1997 (1994), p.17; nota da autora. 
90 ALEXANDER, Christopher, in BRAND, Stewart; How buildings learn – what happens to them after they’re built. 
Phoenix Illustrated, London: 1997 (1994), pp. 21-23. “In nature you’ve got continuous very-small-feedback-loop 
adaptation going on, which is why things get to be harmonious. That’s why they have the qualities that we value. If it 
wasn’t for the time dimension, it wouldn’t happen…” 
91 LEUPEN, Bernard; Frame and Generic Space. 010 Publishers, Roterdão: 2006, p.31; “In the example of the 
column and the wall it is the structure (the column) that frees the scenery (the wall) on the condition that the two 
can be disconnected”. 
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 Desconexão 

 

 A necessidade do afastamento e, logo, de uma desconexão para que a adaptabilidade 

do espaço se fazer operativa implica haver, a dado ponto, uma comunicação entre elementos 

de níveis diferentes, ponto esse que Leupen chama de ‘excisão’. A excisão é não mais que a 

ligação ou a ‘superfície de contacto’ entre duas camadas, se pensarmos nos diferentes níveis 

como estando representados por peças delimitadas. 

 Para esta situação de liberdade se verificar, cada elemento arquitectónico terá que 

desempenhar apenas a função relativa a um dos cinco estratos enunciados e se estes se 

articularem em vez de se fundirem, permitindo-se mutuamente a alterações e, portanto, a um 

‘desempenho’ e um carácter flexíveis. Assim a excisão mostra-se uma condição para o sistema 

existir, mas sendo que a independência total física dos vários elementos é raramente 

praticável, projectar cuidadosamente uma articulação, em vez da fusão funcional e física, será 

a solução mais coerente. 

  

 

 3.2.4) O espaço genérico 

 

 Ao conceito de ‘enquadramento’ segue o que Leupen chama de ‘espaço genérico’92, 

que corresponde ao campo espacial onde outros elementos se poderão dispor 

independentemente dos limites contentores. No entanto, embora a apropriação do espaço 

possa estar desligada do enquadramento, este condiciona e gera o vazio habitável, o espaço 

propriamente ‘onde’ ocorre a transformação física ou funcional; ‘onde’, assim, a flexibilidade 

se manifesta (apesar de depender, como já foi abordado, do enquadramento). O 

enquadramento – a permanência ‘relativa’ – representa o que é específico e engloba aqueles 

elementos determinantes do edifício por longos períodos de tempo. O espaço livre que é 

definido pelo enquadramento significa e constitui o ‘genérico’, o não especificado; e por 

consequência entitulado de ‘espaço genérico’93. 

 Tal como a flexibilidade (ou versatilidade, ou adaptabilidade) pode ser especificada 

como polivalência, alterabilidade ou expansibilidade, ela actua segundo o espaço genérico 

decompondo-o em três possíveis tipos, directamente: (i) espaço polivalente, quando o espaço 

                                                 
92 LEUPEN, Bernard; Frame and Generic Space. 010 Publishers, Roterdão: 2006, pp.25-26. 
93 LEUPEN, Bernard; Frame and Generic Space. 010 Publishers, Roterdão: 2006, p.26. 
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não contém elementos arquitectónicos e cujas dimensões e forma convidam a diferentes usos; 

(ii) espaço alterável, se existe uma assemblagem de elementos alteráveis de algum modo;  

(iii) espaço extensível, se o espaço genérico não está completamente encerrado, isto é, 

limitado e condicionado por todas as direções 9

94. 

 Tendo estratificado o edifício em elementos de funções e ciclos de vida distintos, e 

estando estabelecida a independência dos mesmos como uma das garantias para um bom 

desempenho flexível: o que de facto delimita e molda o espaço genérico? Antes de tudo, do 

mesmo modo que cada camada enquadra – também condicionando – possivelmente uma outra, 

qualquer camada poderá assumir o papel do enquadramento essencial do espaço polivalente. 

Mas na realidade isso seria muito simples assim como difícil de se verificar, porquanto as 

coisas tendem a ser mais complexas. Apesar da separação articulada entre os ‘elementos 

constitutivos’, estes frequentemente conjugam-se, e o mais frequente é depararmo-nos com um 

‘enquadramento composto’ formado por dois ou mais extractos. 

 

 A função no espaço 

 

 Retomando o enquadramento, um dos seus propósitos é a harmozinação do espaço 

delimitado, o ‘arranjo do intervalo’, ou seja, como compreendemos agora, do espaço genérico. 

O tratamento do espaço a figurar como intervalo de probabilidade é da maior relevância e o 

seu resultado é o vazio que habitamos de forma táctil; nas palavras de Bernard Cache, “é o 

nivelamento do palco que torna a coreagrafia provável, tal como é o nivelamento do estádio que 

aumenta a probabilidade do atletismo. O plano térreo rarefaz a superfície da terra de modo a 

permitir que as actividades humanas tomem forma”95. 

 O espaço genérico é o vazio geométrico e o palco da função. Talvez seja nele que 

reside a verdadeira capacidade de ser versátil, sendo várias as formas que o podem acomodar 

– gerar! –, mas o espaço genérico é aqui entendido como resultado directo da forma que o 

condiciona; novamente, o enquadramento desse intervalo pode ser originado por qualquer um 

dos extractos do objecto arquitectónico. 

 

                                                 
94 LEUPEN, Bernard; Frame and Generic Space. 010 Publishers, Roterdão: 2006, 
95 CACHE, Bernard, Earth Moves – The Furnishing of Territories, Massachusetts Institute of Technology, MIT Press, 
Cambridge: 1995; “It is the flatness of the stage that makes choreography probable, just as it is the flatness of the 
stadium that increases the probability of athletics. The ground plane rarefies the surface of the earth in order to allow 
human activities to take shape”. 
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 As ideias de ‘sistema’ e ‘espaço gerado’, em suma, propõem-se a constituir uma forma 

de conceptualização sistemática para justificar na Arquitectura a capacidade de ser versátil e 

apropriável. É possível no entanto ler esta qualidade em edifícios que foram projectados sem a 

consciência desta propriedade de projecto, intrínseca desde o momento do seu desenho e que 

se revela pela robustez funcional, pelos vários usos que se vão sucedendo e acomodando, com 

o passar inflexível do tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fig.32) Relação entre enquadramento e espaço genérico. Diagramas esquematizantes de como o enquadramento encerra a qualidade 
da flexibilidade, que se manifesta no espaço genérico, gerado directamente pelo enquadramento. Diagrama da autora. 
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4. Built for change – práticas e estratégias 

 

 

 Foi anteriormente tratada uma rede de conceitos que fundamentam a nossa 

aproximação e compreendeu-se um modo de abordar o suporte onde deve ser gerada a 

adaptabilidade dos espaços. Mais além das hipóteses formuladas, é necessário procurar aferir 

em termos mais objectivos quais os traços específicos que um edifício deverá apresentar para 

responder à demanda pela flexibilidade. 

 O facto é que os edifícios – exceptuando os que sejam escrupulosamente preservados – 

se adaptam continuamente até atingirem o estado em que apenas não terão que mudar tanto. 

Os já referidos dois campos onde se registam as maiores taxas de adaptatividade nos edifícios 

contemporâneos são o edifício de escritórios e a habitação (se ocupada pelos proprietários). 

As mudanças espaciais e funcionais absorvidas pelos edifícios são geralmente efectuadas 

pelos próprios ocupantes e, ao contrário do que se poderá prever, não tendem a resultar em 

soluções óptimas; as transformações mais comuns têm como objectivo não a eliminação de 

problemas, mas a sua minimização ou resolução provisória. O conjunto de pequenas 

adaptações mais verificadas neste tipo de edifícios procura apenas uma ‘satisfação suficiente’ 

para melhoria das situações; é precisamente deste modo que a evolução acontece na Natureza. 

A dinâmica a que nos referimos é a mesma que sustenta estruturas e edificações temporárias a 

manterem-se ‘permanentes’ por períodos de tempo muitas vezes superiores ao previamente 

planeado. 

 

 
 
Fig.33) Vista de Macau, 2012. As fachadas e mesmo as volumetrias dos edifícios de habitação são frequentemente alteradas ou 
expandidas, de modo informal e heterogéneo, de acordo com as necessidades dos seus ocupantes. Fotografia da autora. 
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 Quer estejamos a lidar com transformações planeadas, quer com a consolidação 

crescente de soluções temporárias que se sobrepõem, o modo como as adaptações se 

sucedem reflecte o tipo de aprendizagem inerente à vida e uso do edifício. Com isto pretende-

se dizer que, por acção dos agentes transformadores, a própria natureza das mudanças pode 

evoluir por três estágios96: (i) o básico, que consiste em ‘refinar’ os padrões vivenciais, ou 

seja, manter e aperfeiçoar os hábitos; (ii) as mudanças maiores realizadas para ‘corrigir’ um 

hábito instável e desfuncional porque deixou de servir um propósito; (iii) por último, 

aprendendo a aprender, é alterado o próprio ‘modo como se alteram’ os hábitos. Esta última 

alternativa implica a aceitação de um conjunto de convicções relacionadas com a flexibilidade; 

sendo que os processos de ‘mudança’ estendem-se por toda a vida do edifício, as diferentes 

alterações devem ser executadas de modo a sempre permitir futuras remodelações, ou 

procurando que estas não sejam necessárias. 

 As estratégias da Arquitectura para incentivar e viabilizar estes ciclos de adaptação 

afirmam-se ou de um modo mais determinista ou com um carácter não especificado, no que 

Tatjana Schneider e Jeremy Till tratam por usos e formas ‘rígidos’ (hard) ou ‘permissivos’ 

(soft)97. Nesta terminologia, o termo soft relaciona-se com as estratégias construtivas e 

organizativas que permitem uma certa indeterminação, enquanto hard remete para as 

estratégias e os elementos que determinam mais especificamente o modo como o espaço pode 

ser utilizado. Apesar de as duas orientações serem divergentes, foram simultaneamente 

exploradas ao longo do século XX. Ambas são condutas possíveis para incorporar a 

flexibilidade. As estratégias arquitectónicas de carácter menos condicionante, usos e formas 

soft, são as que mais se relacionam com a temporalidade porque a sua indeterminação 

contribui para a polivalência e torna-as mais adaptáveis e ‘robustas’ no decorrer do tempo. Por 

outro lado, as soluções mais rígidas contribuem para uma percepção diferente da flexibilidade, 

que pode ou não estender-se no tempo, mas que se manifestam melhor, como exemplo, na 

manipulação directa de sistemas espacias pelos utilizadores ou na resposta a necessidades 

mais imediatas. 

 No âmbito da consideração de ‘hard’ e ‘soft’ podemos considerar a primeira categoria 

como uma aproximação a uma ‘flexibilidade inicial’98, pensada para responder, por exempo, 

                                                 
96 BRAND, Stewart; How buildings learn: what happens to them after they’re built. Phoenix Illustrated, London: 1997 
(1994), p.166. 
97 SCHNEIDER, Tatjiana; TILL Jeremy. “Flexible Housing: The means to an end”, arq: Architectural Research 
Quarterly, volume 9, temas 3-4, pp.287-296, Cambridge University Press, Cambridge: Setembro 2005. 
98 ‘Flexibilidade inicial’ e ‘flexibilidade permanente’ são a terminologia utilizada por Gustau Gili Galfett, (Model 
Apartments, Editorial Gustavo Gili, Barcelona: 1998); GASPAR, Pedro Lima; Para a compreensão da Flexibilidade: 
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alternadamente a um conjunto de questões e apta a um bom desempenho enquanto os usos se 

mantiverem; e a segunda, não obstante ser mais subjectiva, como estratégia para uma 

‘flexibilidade permanente’ que se verifica e resulta da evolução e adaptabilidade do edifício, 

provável de durar pelo tempo. Assim, ‘hard’ e ‘soft’ corresponderão respectiva e 

preferencialmente a ‘transformabilidade’ e ‘polivalência’. Abordaremos mais à frente as duas 

estratégias, atribuindo eventualmente alguma preferência pelas soluções mais subjectivas e 

que permitem um maior espectro de apropriações, de acordo com os objectivos do trabalho. 

 Para compreender os aspectos a considerar (durante a fase de projecto e 

eventualmente na fase de construção, ou aquando das intervenções adaptativas, em usos ou 

forma, que se façam no edifício) para a criação de um meio espacial flexível – isto é, 

polivalente, expansível ou alterável – o trabalho irá seguidamente desenvolver-se em vários 

ramos: a caracterização dos tipos de edifícios quanto à sua adaptabilidade; a flexibilidade 

inicial, controlada sobretudo no processo de projecto, responsiva especifica e eficazmente a 

um conjunto de soluções e necessidades; a flexibilidade permanente residirá em princípios 

estratégicos tanto morfológicos como activos, e terá uma abordagem evolutiva e a um nível 

mais subtil cujo objectivo será o de sustentar a adaptabilidade através do tempo e das 

transformações que surgirem, alheias à concepção arquitectónica inicial. Por último, em 

contraponto, serão consideradas algumas questões paradigmáticas que acompanham a 

teorização e prática da flexibilidade, de entre as quais obstáculos e contradições. 

 

 

 

4.1)  Edifício e ritmo; os ‘tipos’ por adaptabilidade 

 

 Quanto à flexibilidade, existem vários tipos de edifícios, dependendo tanto da sua 

relação com os habitantes em termos de permissividade das dinâmicas da adaptabilidade 

como do seu significado para com os indivíduos e para a cidade99. É, portanto, pertinente 

compreender como se comportam as diversas construções no tempo e qual o grau de 

liberdade a que diferentes arquitecturas convidam ou permitem. 

                                                                                                                                                    
Trabalho de Síntese. Prova de Aptidão Pedagógica e Capacidade Científica apresentada na Faculdade de Arquitectura. 
Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa, Lisboa: 2000; nota da autora 
99 BRAND, Stewart; How buildings learn: what happens to them after they’re built. Phoenix Illustrated, London: 1997 
(1994), pp.24-71. 
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 Genericamente, podemos falar de três tipos de edifícios no que diz respeito ao modo 

como se alteram – edifícios comerciais, residenciais e institucionais100. Os edifícios de 

comércio estão em permanente transição; têm que se adaptar rapidamente, frequentemente de 

raíz, e estão constantemente pressionados pela competição e inovação que ocorre no mercado 

do sector. As residências detêm as vivências mais transformáveis e, logo, a sua alterabilidade 

é a mais assídua; são o espaço marcado pela individualidade e pelo âmago familiar, cujos 

elementos apresentam dinâmicas pessoais e passíveis de se alterarem a qualquer momento. Os 

edifícios de carácter institucional pretendem por sua vez transmitir a mensagem de 

estabilidade e de uma imagem própria. Esta identidade criada acaba por dificilmente servir 

outra função, e quando tal acontece é sempre com relutância e consideráveis gastos. 

 No entanto, esta compreensão entre comercial, residencial e institucional – embora 

aceite neste trabalho como correcta e suficiente – é orientada pelo propósito funcional do 

edifício, sendo que este pode alterar-se imprevisivelmente a qualquer momento. Por esse 

motivo, iremos colocar o modo como os edifícios ‘se comportam’ sobre outra perspectiva e 

abordar uma análise alternativa realizada segundo as suas características compositivas, 

construtivas e, fundamentalmente, evolutivas. 

 

 Low road /high road /no road 

 

 Em primeira instância, como já abordámos, muito são apreciadas as qualidades que o 

decorrer do tempo vai somando aos edifícios 1

101, mas neste caso é preciso discernir quais as 

obras antigas que são mais qualificadas para a adaptabilidade bem-sucedida. O tipo de 

edifícios mais versátil é sem dúvida o low road que consiste, sucintamente, num edifício cujas 

características específicas – como a qualidade reduzida, uma morfologia imperfeita e 

ultrapassada, ou o facto da sua função ser unicamente o armazenamento – conferem uma 

extrema liberdade interpretativa para os utilizadores. Estas construções distinguem-se por 

baixa visibilidade, baixa renda, sem pertencer a um estilo, e de alta convertibilidade, onde 

“…qualquer mudança será provavelmente uma melhoria…” 1

102. 

                                                 
100 BRAND, Stewart; How buildings learn: what happens to them after they’re built. Phoenix Illustrated, London: 1997 
(1994), p.7. 
101 “Ideias velhas podem por vezes usar novos edifícios. Ideias novas têm que surgir dos edifícios velhos”; JACOBS, 
Jane; in BRAND, Stewart; How buildings learn: what happens to them after they’re built. Phoenix Illustrated, London: 
1997 (1994), p.28; “Old ideas can sometimes use new buildings. New ideas must come from old buildings”. 
102 BRAND, Stewart; How buildings learn: what happens to them after they’re built. Phoenix Illustrated, London: 1997 
(1994), p.24; “any chance is likely to be an improvement”. 
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 O mais vantajoso e apelativo neste tipo de edifícios é a sua informalidade que convida 

à personalização e improvisação sem entraves porque, fundamentalmente, ninguém se importa 

demasiado com aquilo que existe ou será feito. Como resultado, o espaço é potenciado a 

tornar-se altamente experimental, sendo que o utilizador detém um grande poder de 

manipulação dos elementos arquitectónicos para os adaptar às suas necessidades; estas 

mesmas características são o que pode levar a que uma estrutura concebida para ser 

temporária acabe por permanecer muito para além da sua vida útil estipulada, por se ter 

demonstrado incrivelmente eficaz e flexível. Nesta categoria encontramos os edifícios 

abandonados, velhos galpões, fábricas, habitações, lofts, garagens, armazéns, edifícios 

constituídos por contentores, entre outros mais. 

 Resumidamente, o valor dos edifícios low-road advém da sua evolução livre de 

constrangimentos. Tanto como as melhorias que se vão incorporando com o surgimento de 

necessidades têm um papel crucial, também “a autenticidade dos edifícios low road é 

alcançada instantaneamente, porque o edifício é franco no que pretende alcançar e no que 

permite que lhe seja feito. Já os edifícios high-road encontram [essenciamente] o seu valor 

legítimo pelo tempo, através da conservação e continuidade”103, como veremos de seguida. 

 

 

         

 

 

                                                 
103 BRAND, Stewart; How buildings learn: what happens to them after they’re built. Phoenix Illustrated, London: 1997 
(1994), p.100. 

Fig. 34) Interior de contentor. Contentor alugado por Stewart 
Brand em Janeiro de 1990, com interior em aço e madeira, 
para converter em espaço de trabalho, juntamente com outros 
para fins de armazenamento. Fonte: BRAND, Stewart; How 
buildings learn: what happens to them after they’re built. 
Phoenix Illustrated, London: 1997 (1994), p.32. 
 

 

Fig. 35) Biblioteca de investigação. O interior do mesmo 
contentor foi convertido por Stewart Brand para se tornar na 
sua biblioteca de pesquisa pessoal, onde pôde facilmente 
incorporar as características que considerou necessárias – de 
acordo com a sua experiência adquirida – tais como 
generosas superfícies de trabalho horizontais e espaço para 
arquivo a um alcance imediato. Mais tarde, o contraplacado 
que revestia as paredes como resultado da primeira reforma 
frugal executada no contentor original foi substituído por uma 
chapa de metal onde se tornou possível afixar 
magneticamente recortes, imagens e fotografias. Fonte: 
BRAND, Stewart; How buildings learn: what happens to them 
after they’re built. Phoenix Illustrated, London: 1997(1994), 
p.33.
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 No caso residencial e privado, os edifícios high-road são constantemente refinados e o 

seu carácter vai acrescendo com o tempo; são concebidos em fortes aspirações, longa duração 

de propósito e de cuidados, e feitos para estar sob uma forte gerência. Podem provar-se 

cargos demasiado pesados para manutenção, pois o sentido que neles impera é o de preservar 

fazenfo permanecer as qualidades bem-sucedidas do espaço em detrimento de tudo o que 

possa não o favorecer – encerram assim um certo carácter impositivo, mas são cuidados pelos 

cativados e leais usuários devido ao fascínio que exercem 1

104.  

 O contínuo aperfeiçoamento a que são submetidos – em contraste com os edifícios 

low-road facilmente convertíveis e refeitos – resulta em que inevitavelmente estes edifícios 

adquiram características únicas e de grande especificidade. Para além da conservação, o seu 

processo de evolução tendencialmente crescente é muito cauteloso, faseado, sempre através 

do refinamento e de uma inovação moderada que harmonize com o todo. O resultado é – não 

menos, não mais, mas de modo diferente do low-road descomprometido – humano, 

desenvolvido por e para pessoas, realmente pertencente às pessoas que o habitam. 

 Verificamos outro desfecho quando as instituições procuram construir de modo high-

road, tendendo a optar pela grandiosidade em vez da adaptabilidade, por aspirarem à 

eternidade e ao simbolismo confiante que o edifício deve inspirar. No entanto, a permanência 

que procuram é tudo menos estável enquanto aumentam os departamentos, surgem novos 

ramos,  ou  cresce  a  necessidade  de  espaço   de  armazenamento,  tudo  isto  constrangido  a  

 

 

          

                                                 
104 BRAND, Stewart; How buildings learn: what happens to them after they’re built. Phoenix Illustrated, London: 1997 
(1994), pp. 34-35. 

Fig. 36) Palácio Marquês da Fronteira, gravura. Litografia de 
Charles Legrand, 1839/1847. Entrada principal do palácio 
renascentista situado em S. Domingos de Benfica, inaugurado 
em 1675, e ainda hoje é a morada da mesma família. Fonte: 
BNP - Biblioteca Nacional Digital; http://purl.pt/13141/2/ 
(2011.09.17) 

Fig. 37 Palácio Marquês da Fronteira, 2009. Estado actual 
da parte traseira virada para o jardim, inalterada. Fotografia 
de Amarilis Lopes. Fonte: http://olhares.uol.com.br/palacio- 
do-marques-de-fronteira-lisboa-foto2818837.html 
(2011.09.17) 
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instalações concebidas para durar ‘como são’. O carácter conservativo pode revelar-se nocivo 

à dinâmica institucional na falta de expandibilidade, versatilidade e polivalência espacial. 

 Os edifícios high-road – como casas de campo, bibliotecas, bancos – tendem a formar 

a História e são símbolos da maturidade: “experientes, complexos, subtis, (…) ideossincráticos, 

parcialmente ocultados, resilientes, e de carácter individual. O tempo ensinou-lhes, e eles 

ensinam-nos”105. 

 

 

 Os dois grupos previamente abordados detêm de algum modo a adaptabilidade, 

embora em conduta e natureza muito divergentes, mas a grande parte do que é construído não 

detém nenhuma das ‘características’ referidas; a maioria dos edifícios são, ainda na 

nomenclatura de Brand, no-road ou a referida por “arquitectura de revista”106. Assim 

depreciativamente intitulada, esta arquitectura é aquela que nega relacionar-se com o tempo e 

quaisquer hipóteses de adaptabilidade. Tal acontece devido à sua imagem ser o único 

parâmetro regente do edifício, o único realmente ‘efectivo’ no processo de projecto, e onde 

reside a razão por que este possa ser reconhecido. Brand diagnostica que a tendência actual é 

que os edifícios se enquadrem neste sentido de prioridades, justificando geralmente com uma 

complexa associação entre ‘arte e arquitectura’107 que se pratica desde meados do século XIX, 

e com a cultura da imagem e da sedução fotográfica108. A arquitectura no-road relaciona-se 

ainda com todos os possíveis obstáculos que se opõem à flexibilidade, por exemplo as 

flutuações do mercado mobiliário e a tendência estilística da moda, como retomaremos mais à 

frente.  

 

 

                                                 
105 BRAND, Stewart; How buildings learn: what happens to them after they’re built. Phoenix Illustrated, London: 1997 
(1994), p.49; “experienced, complex, subtle, wise, savvy, idiossyncratic, partlt hidden, resilient, and set in their ways. 
Time has taught them, and they teach us”. 
106 BRAND, Stewart; How buildings learn: what happens to them after they’re built. Phoenix Illustrated, London: 1997 
(1994), pp. 52- 71; “magazine architecture”.  
107 As premissas são: a arte orgulhosamente não é funcional nem prática, a arte reverencia o novo e rejeita o 
convecional, a arte arquitectónica vende à distância. nota da autora. 
108 “A maldição da fotografia arquitectónica, que gira toda sobre a maravilhosamente composta imagem, a imagem 
absolutamente sem vida que retira o tempo da arquitectura – a fotografia tirada no dia antes da mudança. É por isto 
que se ganham prémios, é baseado nisto que se constroem carreiras. Todas aquelas composições admiráveis mas 
vazias extraíram mais vida da arquitectura do que talvez qualquer outro factor”; Frank Duffy citado in BRAND, Stewart; 
How buildings learn: what happens to them after they’re built. Phoenix Illustrated, London: 1997 (1994), p.55; “the 
curse of architectural photography, which is all about the wonderfully composed shot, the absolutely lifeless picture that 
takes time out of architecture – the photograph taken the day before move-in. That’s what you get awards for, that’s 
what you make a career based on. All those lovely but empty stills of uninhabited and uninhabitable spaces have 
squeezed more life out of architecture than perhaps any other single factor”. 
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4.2) Flexibilidade inicial 

 

 A flexibilidade inicial consiste, como foi introduzido, numa arquitectura cujos 

elementos apresentados ao utilizador final foram especificamente planeados a priori para 

responder a uma ou um conjunto de situações; assim,“…oferece a possibilidade do ocupante ou 

o construtor moldarem o espaço às suas necessidades numa fase de ocupação inicial, ou mesmo 

antes de entrarem no edifício”109. Não obstante estas soluções poderem provar-se versáteis, de 

modo mais ou menos bem sucedido, quando os habitantes resolvem intervir e apropriar-se do 

espaço segundo intenções próprias, serão ajustadas a um espectro mais reduzido de situações 

e, logo, mais apropriadas para casos onde as transformações (de padrões de vida, de 

necessidades espaciais) sejam menos prováveis. 

 Para o presente trabalho trataremos dentro deste campo a ‘variedade tipológica’ e os 

‘elementos dinâmicos’ respectivamente como factores de oportunidade de escolha ou de 

interacção pelo movimento, com o fim de promover a flexibilidade em distintos graus. 

 

 

 4.2.1) Variedade tipológica 

 

 A possibilidade de escolher no acto da aquisição de uma casa entre vários layouts, por 

exemplo, num mesmo edifício de apartamentos, possibilita um primeiro grau de liberdade 

exercida pelo pretendente utilizador do espaço110. Independentemente do carácter do espaço 

selecionado, existe uma etapa de selecção entre vários resultados e caminhos diferentes. Do  

ponto de vista da relação do todo com o particular, a variedade deste último é o reflexo de 

várias interpretações de uma mesma estrutura global; trata-se da compreensão estruturalista 

de  Hertzberger111, que espelha-se nesta tradução do colectivo para o individual, ainda que a 

interpretação individual tenha sido realizada por uma entidade que não o utilizador final. Deste 

modo, sendo que está em vista a melhor adequação da unidade aos habitantes e uma 

                                                 
109 GALFETTI, Gustau Gili, Model Apartments, Editorial Gustavo Gili, SA, Barcelona: 2002, pp.12-13; in GASPAR, 
Pedro Lima; Para a compreensão da Flexibilidade: Trabalho de Síntese. Prova de Aptidão Pedagógica e Capacidade 
Científica apresentada na Faculdade de Arquitectura. Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa, 
Lisboa: 2000, p.27. 
110 Foi utilizado o exemplo da habitação porque é o que mais directamente se relaciona com esta ideia, mas o 
mesmo poder de escolha pode ser verificado em edidícios de outro tipo e operações económicas para além da compra, 
como o aluguer de um espaço para montar um atelier, por exemplo; nota da autora.  
111 HERTZBERGER, Herman, Lessons for students in architecture, 010 Publishers, Roterdão: 2005 (1991), p.92. 
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diversidade existente dentro de um conjunto base, a variedade tipológica é considerada um 

factor de flexibilidade, mesmo que no sentido lato. 

 Esta diversidade apresenta ainda a vantagem de se mostrar apropriada para uma  

amplo espectro de ocupantes, de variado número e estilos de vida, o que pode contribuir para 

uma maior variedade demográfica num mesmo complexo arquitectónico, em vez de sugerir a 

concentração de uma determinada faixa etária ou social. 

 

 

 4.2.2) O movimento – estruturas dinâmicas 

 

 Os enraizados padrões arquitectónicos pelos quais nos regemos para, a várias escalas, 

reconhecer e conceber ‘boa Arquitectura’ dizem respeito quase exclusivamente às estruturas e 

edificações matericamente fixas, imóveis e permanentes, a não ser pelo movimento inerente às 

operações de modificação e adaptação por que um espaço flexível passará com o evoluir do 

tempo. Assim como a pesquisa sobre a flexibilidade e a questão da mudança não chega ainda 

a ser uma disciplina, ao interesse pelo ‘movimento’112 na Arquitectura é dispensada ainda 

relativamente pouca relevância113; talvez a sua complexidade ainda não esteja apurada para se 

relacionar com os pressupostos qualificadores que procuramos nos edifícios. Considera-se, no  

 

 

            

 

 

 

                                                 
112 Referimo-nos ao ‘movimento’ no seu sentido mais literal, em que existe uma deslocação ou transformação 
perceptível num curto espaço de tempo; nota da autora. 
113 SCHUMACHER, Michael; SCHAEFFER, Oliver; VOGT, Michael-Marcus; Move, Architecture in Motion – Dynamic 
Components and Elements, Birkhäuser, Basileia: 2010 

Fig. 39) Habitação em Den Bosch, 1993, Njiric+Njiric. Diversos layouts  
possíveis na variação tipológica: as tipologias habitacionais adequadam-se 
a ocupantes distintos, baseadas numa mesma estrutura base, podendo-se 
transformar ainda umas nas outras. 
Fonte: http://www.njiric.com/work/chronological/1993 (2011.06.18)

Fig. 38) Habitação em Den Bosch, 
1993, Njiric+Njiric. Módulo base 
para a variação tipológica. Fonte: 
http://www.njiric.com/wo rk/ 
chronological/1993 (2011.06.18) 
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entanto, importante para o presente trabalho referir o que constitui uma preocupação 

contemporânea em exploração e desenvolvimento tecnológico. 

 A tecnologia actual permite através da engenharia mecânica a exploração de uma 

arquitectura não só mutável mas movível e dinâmica, capaz de responder a uma parte dos 

desafios que surjam na procura da flexibilidade e multifuncionalidade espacial; veja-se por 

exemplo, os desafios construtivos das estruturas nómadas e as utopias de deslocação de 

cidades inteiras, ou a concepção de edifícios retrácteis e expansíveis ao ritmo da preferência 

dos seus ocupantes. Os sistemas que se incluem neste campo podem ser simples ao ponto de 

se tornarem concebíveis virtualmente por qualquer arquitecto, ou ser inconvencionalmente tão 

complexos que chegam a dizer total respeito a áreas como a engenharia de estruturas e o 

design de produto. A escala, a complexidade geométrica e a executabilidade do sistema são 

três factores que  irão gerar essa diferenciação. 

 As seguintes soluções construtivas dirigem-se sobretudo ao ambiente interior, até ser 

referida eventualmente a questão da flexibilidade dos limites da edificação. Especificamente, 

foquemo-nos nas que de algum modo contribuem para potenciar o espectro de apriopriações 

ou facilitar a transformação a breve prazo ou efémera; a flexibilidade benenficia dos 

elementos movimentáveis especialmente quanto à alterabilidade e à expansibilidade do 

espaço. 

 Para uma síntese e sistematização gráfica, são apresentados os seguintes quadros onde 

se resumem as várias ‘dimensões’ conjugáveis na física do movimento. 

 

 

 
 

Fig. 40) Movimento de elementos deformáveis. A organização é concordante com as dimensões e a trajectória de movimento. 
Tradução e adaptação pela autora; Fonte: SCHUMACHER, Michael; SCHAEFFER, Oliver; VOGT, Michael-Marcus; Move, Architecture 
in Motion – Dynamic Components and Elements, Birkhäuser, Basileia: 2010, p.47.  
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Fig. 41) Movimento de elementos rígidos. Tradução pela autora; Fonte: SCHUMACHER, Michael; SCHAEFFER, Oliver; VOGT, 
Michael-Marcus; Move, Architecture in Motion – Dynamic Components and Elements, Birkhäuser, Basileia: 2010, p.45.  
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 Paredes móveis 

 

 As paredes móveis contribuem para um desempenho da flexibilidade quando o mesmo 

serve os critérios dinâmicos da alterabilidade; a funcionalidade da compartimentação com 

estes elementos é a ‘alternância de soluções’, e a divisão ou junção temporárias e reversíveis 

do espaço. Passamos seguidamente a apresentar as intencionalidades e os resultados a que 

aspira esta estratégia em relação a funcionalidade, ambiência, percepção e executabilidade114. 

 Não obstante os desenvolvimentos a longo prazo serem melhor sucedidos quando 

baseados em mudanças pequenas que gradualmente transformam o uso e a forma do espaço, 

como trata o seguimento do trabalho, as paredes móveis são mais adequadas para outras 

situações. Funcionalmente, respondem melhor às necessidades de alteração do espaço por 

curtos períodos de tempo ou a situações que exijam adaptação rápida. A divisão temporária 

espacial pode possibilitar que uma variedade de funções se suceda e substitua a um ritmo 

acelerado, respondendo ao modo como os espaços são usados. Como predicados, a eficácia e 

a simplicidade permitem que este tipo de soluções sejam realmente postas em prática por 

acção dos ocupantes, cuja capacidade para manuseamento das mesmas deve ser considerada 

e garantida. 

 Quanto à manipulação do ambiente, as divisórias móveis apresentam um modo de 

intercalar a privacidade e a comunicação de espaços através do controlo dos factores 

lumínicos, acústicos, de ventilação e, mais dificilmente, olfactivos. Para além das ‘paredes’, 

estes elementos podem consistir em ‘painéis’ ou ‘cortinas’, cujos efeitos para o conforto 

ambiental variam radicalmente, em todo o caso, segundo a espessura e a escolha do material. 

A retracção dos elementos, abrindo caminho pelo espaço, contribui para maximizar 

significativamente o aproveitamento da luz , enquanto deslocados para bloqueio servem de 

membranas de contenção para que diversos níveis de luminosidade sejam controláveis 

independentemente. Com a movimentação dos limites dos espaços, a luz pode alcançar áreas 

que de outra forma – numa organização fixa – poderiam nunca ter acesso à iluminação natural 

ou ainda configurar oportunamente situações de iluminação transversal ou de outras 

orientações combinadas. 

 O modo como os ocupantes são sensíveis às mutações morfológicas do espaço que 

alterna entre várias apropriações co-existentes traduz-se na percepção de duas sugestões 

                                                 
114 SCHUMACHER, Michael; SCHAEFFER, Oliver; VOGT, Michael-Marcus; Move, Architecture in Motion – Dynamic 
Components and Elements, Birkhäuser, Basileia: 2010, pp.102-105. 
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sensoriais: o acréscimo da ‘espaciosidade’, que não depende dos limites físicos do espaço, 

mas como este está organizado, iluminado, subdividido, etc., e um ‘maior número de divisões’ 

– entenda-se espaços – ilusão criada pela variedade de combinações configurativas possíveis 

numa mesma área. Em adição, a experiência estética e cinética que advém da operação da 

versatilidade também contribui para a vivência própria do espaço, que ganha uma outra 

dimensão mais ‘elástica’, transformante. Por estas razões a adaptabilidade espacial apoiada 

em sistemas dinâmicos é fortemente associada e utilizada na resolução arquitectónica de 

espaços pequenos exigindo, todavia, uma concepção minuciosa e rigorosamente executada. 

 Do ponto de vista construtivo existem várias soluções tipificadas quanto a divisórias 

movíveis; as mais comuns dividem-se entre superfícies rebatíveis e superfícies deslizantes, ou 

possivelmente uma conjugação de ambas. É preciso considerar a função e as dimensões do 

painel assim como a frequência com que o sistema de movimentação será utilizado (para o que 

será ideal um inteiramento dos hábitos dos indivíduos a que se finaliza). No caso dos sistemas 

de suporte deslizantes tem que se optar pela suspensão ou o assentamento em carris, 

respectivamente indicados para casos de elementos leves ou mais pesados. Recorre-se à 

segmentação das superfícies a deslocar se forem muito pesadas ou de dimensões demasiado 

grandes para que uma pessoa as opere confortavelmente, ou se diferentes fragmentos 

precisam de ser recolhidos para diferentes lugares. A segmentação poderá apoiar-se na 

colocação de carris paralelos – em que as folhas podem ser manobradas individualmente ou 

de forma encadeada – ou em conexões de dobradiças que geram uma grande superfície 

rectráctil como uma porta de fole. Quanto ao recolhimento das paredes, as posições entre as 

quais estas se deslocam são um aspecto projectual da maior importância; a primeira decisão é 

sua localização, com o critério de que áreas serão dividas (reversivelmente) ou qual barreira 

necessita de desaparecer (ocasionalmente), indissociável do planeamento das 

correspondentes configurações de ‘arrumo’. Uma parede pode-se deslocar entre uma posição 

activa e uma passiva, em que é de algum modo dissimulada funcionalmente, ou alternar entre 

duas que têm uma utilização, as quais no entanto, se se tratar de uma só superfície, não são 

compatíveis de se verificar em simultâneo. 

  

 Outros elementos móveis 

  

 Para além das paredes, existem outros elementos móveis que não se restringem à 

função de divisórias mas dividem-se antes em três categorias: o espaço contido em paredes, 
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Fig. 43) Naked House, Shigeru Ban Architects, 
Saitama, 2000. Evolução da casa durante as fases 
do dia. Fonte: http://photos1.blogger.com/img/133/ 
6247/1024/f2.jpg (2011.10.18) 

 

Fig. 42) Naked House, Shigeru Ban Architects, Saitama, 
2000. Aparentemente a simplicidade do conceito e da 
locomocação das unidades movíveis podem viabilizar a 
utilização do conjunto como foi intencionado; no entanto, a 
não ser que o espaço das células se mantenha depurado e 
vazio, a movimentação pode facilmente tornar-se inoperável. 
Fonte: http://valogianni.blogspot.com/2011/03/naked-house-
saitama-japan-2000-by.html (2011.10.18) 

células deslocáveis e plataformas movíveis115. A contrapartida destas soluções é 

frequentemente a complexidade das soluções técnicas e o investimento necessário, o que as 

coloca num patamar que não é acessível a todos e que as predispõe ao condicionalismo pelos 

sistemas de tecnológicos que podem, a médio e longo prazo, constituir um provável obstáculo 

à flexibilidade e polivalência. 

 Diferentes das divisórias móveis – com uma função basilarmente limitativa – as 

paredes ‘contentoras’ de algum tipo de utilidade ou mesmo de espaços tomam grande partido 

da espessura, logo mais aptas a casos extremos de espaços reduzidos. O objectivo destes 

dispositivos pode ser tanto funcional como espacial; em linhas gerais, tendem para ou isolar 

pequenos espaços vivíveis, ou condensar serviços e objectos (utilitariamente específicos a um 

conjunto de actividades) em unidades cuja vantagem é, em ambos os casos, recuarem do 

espaço vivível quando não são mais necessários. Se entendermos a arquitectura como espaço 

servidor e espaço servido, estes elementos consistem em unidades servidoras que deslocam-

se e ligam-se intermitentemente com a área habitável servida. 

 

 

      
 

             

 

 

  

                                                 
115 SCHUMACHER, Michael; SCHAEFFER, Oliver; VOGT, Michael-Marcus; Move, Architecture in Motion – Dynamic 
Components and Elements, Birkhäuser, Basileia: 2010, pp.106-111. 
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 Similarmente, a unidade móvel pode chegar a ser uma célula de espaço. Quando a 

questão é mover um habitáculo dentro da própria área interior, o tipo de sistemas de 

movimentação utilizado exigem uma técnica ainda mais específica e, logo, futuramente 

determinante dos usos. Referiremo-nos apenas como um exemplo ilustrativo e significativo a 

Naked House, do arquitecto japonês Shigeru Ban (ver Figs. 42, 43). 

 A mobilidade estende-se ainda às plataformas movíveis, nomeadamente coberturas, 

tectos, chão, escadas e rampas, afectando e modificando a verticalidade do edifício e a 

acessibilidade. Os resultados podem ser convertidos a favor das problemáticas de deslocação 

dos indivíduos, no caso de pisos elevatórios, ou da variedade espacial e ambiental como é o 

caso das placas acústicas ajustáveis. Novamente, e talvez as mais difíceis de dispensar uma 

tecnologia determinista, estas soluções constrigem a interpretação individual do espaço, 

estando concebidas geralmente para a execução de uma função singular – a de elevador, a de 

tecto ajustável, a de rampas niveláveis. 

 

 Transformar e transpor os limites 

 

 Tendo já aceite que os edifícios evoluem e tendem a crescer – como puderem – com o 

tempo, resta por último abordar  a expandibilidade da arquitectura, não a evolutiva mas no que 

se relaciona com os sistemas de movimento, também de forma temporária e reversível. Fazem 

parte deste grupo os volumes construídos cujo invólucro exterior, a ‘pele’, se abre de alguma 

forma, parcial ou inteiramente, processo que normalmente estipula aquele de encerramento116; 

a flexibilidade insere-se aqui na variação da relação interior/exterior. 

 As diferentes tipologias de aberturas ao ambiente exterior vão desde a simples 

abertura de ventilação aos sistemas de grandes portas dos hangares de aviões, e a sua 

categorização é mais precisa a partir do modo como cada mecanismo acontece, como as 

superfícies se abrem. A complexidade dos movimentos abrange desde a rotação ou a 

translação que encontramos familiarmente em portas e janelas, intensificando-se com a 

combinações de diferentes eixos e direcções (ver Figs. 41, 40) 

 A função e a apropriação dos espaços relacionam-se com o tamanho, a direcção, o 

posicionamento e a forma de operar do sistema; a relação dos dois campos de variáveis 

produzirá um efeito directo arquitectónico e, possivelmente, estrutural sobre a edificação. Os 

                                                 
116 SCHUMACHER, Michael; SCHAEFFER, Oliver; VOGT, Michael-Marcus; Move, Architecture in Motion – Dynamic 
Components and Elements, Birkhäuser, Basileia: 2010, pp.112-117. 
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referidos mecanismos de expansibilidade estabelecem relações temporárias com o exterior, 

de vivência, pura funcionalidade ou de visibilidade. 

 O facto do mecanismo ser interior ou exterior ao edifício tem grandes implicações no 

desempenho e exigências energéticas, pois uma abertura trata-se sempre de uma excepção à 

barreira de separação e de protecção em que consiste, em primeira instância, o edifício – isto 

é, o ‘enquadramento’ – transformando temporariamente os seus limites e transições. Assim, 

estas soluções estão condicionadas a uma série de regulamentos para protecção contra as 

condições atmosféricas (pelos parâmetros do conforto ambiental e da eficiência energética) e 

para segurança da propriedade. As decisões construtivas resultam do balanço entre: as 

propriedades arquitectónicas do movimento, o custo e os esforços estruturais; a facilidade de 

manutenção e a durabilidade que daí advém; o mecanismo de movimento com o sistema de 

controlo e segurança conveniente; frequência com que o elemento móvel vai ser operado, 

factor a influenciar também a manutenção e o tempo de vida dos materiais. 

  

 Arquitecturas  movimentáveis 

 

 A ‘movimentação’ discutida neste ponto é interpretada como alteração da volumetria 

através da versatilidade dos seus limites, ou como relativa à deslocação de um todo existente, 

um espaço ou um quarto, concebido para alternar entre posições, por meio manual ou 

mecânico. Não se trata portanto da mesma situação quando o invólucro em si é deslocável; se 

fundamentalmente é uma questão de escala, também é de relatividade entre o que oferece um 

suporte e o que se apresenta movível. Neste contexto diferencia-se o modo como os espaços 

alteram as suas dimensões: por ampliação, desdobramento, separação em partes, insuflação 

de ar, deslizamento, adição ou subtracção, como exemplos entre uma multiplicidade 

inestimável de hipóteses117. 

 Os sistemas requeridos para operar estas estruturas acaba por limitá-las na maioria 

dos casos a um tamanho reduzido, vocacionadamente aptas a usos temporários e por curtos 

períodos de tempo – sempre intrinsecamente dependente dos materiais empregues. Do ponto 

de vista ambiental, podem rapidamente responder às condições climatéricas mas estão 

totalmente sujeitos às mesmas: a qualidade da construção para resistência aos elementos é 

crucial tanto para habitabilidade do espaço como para assegurar a durabilidade. 

                                                 
117 SCHUMACHER, Michael; SCHAEFFER, Oliver; VOGT, Michael-Marcus; Move, Architecture in Motion – Dynamic 
Components and Elements, Birkhäuser, Basileia: 2010, pp.118-121. 
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 Como extremo da sequência na escala de movimentos que percorremos, é o edifício 

em si que acaba por não só possuir partes movíveis, mas por ser mesmo deslocável; o 

movimento inclui e traslada todo o objecto arquitectónico. No entanto não vamos aprofundar o 

fenómeno da arquitectura nómada porque a variação existente não é a possibilitada e 

potenciada por uma estrutura configurativa flexível, mas deriva das relações entre o edifício e 

as diversas implantações a que se pode deslocar, ou entre um terreno e as diferentes unidades 

que o ocupam. 

 

 

 Esta área permite que a arquitectura se desenvolva sobre um novo prisma 

aproximando o edifício a um todo responsivo e, supostamente, mais ágil na satisfação de 

necessidades. Porém, estas necessidades têm que ser controladas em precedência à ocupação 

– dentro da lógica de ‘flexibilidade inicial’ – para que possam ser elaborados os sistemas 

transformadores, e o tipo de sistemas aplicados facilmente entrará no determinismo de uso da 

arquitectura. As implicações tecnológicas, tanto em exigência como consequências tornam 

mais uma vez necessário ter precaução (quer no plano da teoria, quer no da prática). Esta 

observação mantém-se pertinente ao longo de todas as soluções abordadas neste sub-capítulo; 

quanto mais complexo um sistema, assim como quanto mais certeiramente uma forma 

arquitectónica satisfazer a uma função específica, maior será a probabilidade de constituir um 

entrave à flexibilidade como a temos representado na presente dissertação.  

 
 

  
 
Fig. 44) Fahrt ins Grüne, Remscheid, 1997. Extensão móvel de uma habitação típica de estrutura de madeira. A estrutura surge 
para perfazer as funções de quarto adicional e de uma comunicação com o exterior; A resposta relaciona-se com acessibilidades e 
aproveitamento de um terraço em harmonia com as necessidades cíclicas de cultivo, climatéricas e de acessibilidade. Imagem editada 
pela autora. Fonte: http://www.archispass.org/?p=2198 (2011.10.18). 
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4.3) Flexibilidade permanente 

 

“Todos os edifícios são previsões. Todas as previsões estão erradas.”118 

 

 A manifestação da flexibilidade é um fenómeno imprevisível, apenas veiculado – e não 

‘controlado’ – através do espaço que se gera pela arquitectura, ou seja, por um 

‘enquadramento’ físico. As qualidades permanentes, estruturais e caracterizadoras de um 

espaço são o que fundamentalmente permite e justifica a projecção das múltiplas intervenções 

possíveis, independentemente da sua natureza – condição secundária à essência geométrica 

do espaço. Verificámos no sub-capítulo anterior que a alterabilidade e a expansibilidade do 

espaço são características suportadas também por mecanismos dinâmicos que possibilitam a 

mudança mais ‘célere’ do espaço, facilmente realizável e reversível às mãos de qualquer 

utilizador. Por sua vez, a polivalência (no seu sentido lato) não diz respeito a questões do 

mesmo tipo de manuseamento dos elementos arquitectónicos. 

 A qualidade da flexibilidade que figura no conceito de ‘polivalente’ encontra-se 

directamente na qualificação do espaço versátil, cujo carácter compele a uma multiplicidade 

de interpretações, assim como à capacidade de resposta a novas actividades e adaptações do 

espaço. Em adição, esta ‘competência’ revela-se preferencialmente com o decorrer do tempo, 

estando assim relacionada com uma temporalidade prolongada e não tanto com o imediatismo 

de transformação. Novamente, o passar do tempo é neste contexto o que pode distinguir a 

expansibilidade ‘inicial’ da ‘permanente’, que consiste em abrir caminho a um processo 

gradual de evolução morfológica à escala do todo. 

 Resta acrescentar que, além da polivalência, também a qualidade de ‘expandível’ – sob 

a óptica da evolução das dimensões e configuração do edifício através de adição/subtracção 

de espaços – pode ser potenciada através de aspectos permanentes da arquitectura.  

 Para a concretização da flexibilidade na arquitectura alguns elementos e aspectos 

arquitectónicos terão que viabilizar todo o processo, pois é o ‘enquadramento’ o que, através 

da geração do espaço genérico, encerra e determina a existência da adaptabilidade. 

Contemplaremos de seguida algumas das considerações e listagens elaboradas por autores de 

referência – essencialmente Stewart Brand, Herman Hertzberger, Tatjana Schneider e Jeremy 

                                                 
118 BRAND, Stewart; How buildings learn: what happens to them after they’re built. Phoenix Illustrated, London: 1997 
(1994), p.178; “All buildings are predictions. All predictions are wrong”. 
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Till – acerca dos aspectos construtivos e ideológicos que podem ser incorporados no projecto 

de modo a permitir a adaptabilidade para a vida útil do edifício. 

  Estes aspectos irão ser compreendidos em três famílias, de acordo com cada uma das 

grandes questões que surgem no trabalho com a flexibilidade. Assim, a organização dos 

pontos é feita segundo: (i) ‘princípios funcionais e programáticos’, que remetem ao modo de 

abordar a questão do programa para a multifuncionalidade; (ii) ‘princípios de acção’, 

equivalentes a guias de conduta dirigidas aos autores do projecto; e (iii) ‘princípios 

morfológicos’, que indicam quais as configurações e elementos objectivamente potenciadores 

da apropriação e adaptação do espaço. 

  

 

 4.3.1) Princípios funcionais e programáticos 

 

 Embora o grau de adaptabilidade de um edifício resida essencialmente na sua forma,  

é possível procurar desenvolver uma aproximação cujo ponto de partida preceda o 

estabelecimento da própria função, ou programa, para a arquitectura. Poderão ser adoptadas 

certas condutas no modo de encarar e desenvolver o projecto arquitectónico, de maneira a 

garantir o futuro exercício da flexibilidade dos espaços. 

 Uma contradição no processo projectual que procura provar-se flexível prende-se com 

a existência de um programa; colocando o uso de um edifício como o conjunto de actividades 

que se sucedem, substituem e conjugam durante a vida útil da construção e sendo um espaço 

antes de tudo pensado para ser multifuncional, para que programa – que ‘família’ de funções – 

planear então a forma? Por outras palavras, a questão é como pode a polivalência fazer parte 

do próprio programa, em vez de constituir unicamente uma intencionalidade de projecto que 

lhe seja posterior. 

 

 
 
 
Fig. 45) Evolução de moradia ao longo do tempo, Cidade do México, 1952-1974; Fonte: HABRAKEN, N.J., The Structure of the 
ordinary – Form and Control in the built environment, The MIT Press, Cambridge: 1998 
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 Como deve ser considerada a função? 

  

 Embora a flexibilidade esteja implícita e seja possibilitada através da forma, a 

utilização dos espaços acarreta algumas questões, pois acaba por representar um factor 

alternante e imprevisível. A propósito disto, José Lamas119, empregando as palavras de Roger 

Scruton120, acredita que «…a ideia de função de um edifício está longe de ser clara, nem está 

claro como é que determinada função deve ser transferida para uma forma arquitectural. O que 

podemos dizer – declinando alguma teoria estética mais adequada – é que os edifícios têm usos e 

não deviam entender-se como se não os tivessem”121. 

 O uso é um ‘estado’ durante o qual decorre uma dada actividade, o qual é geralmente 

padronizado pelo ser humano em ‘função’; consequentemente, a função é definida e 

caracterizada por um padrão comportamental que se desenrola em relação com um espaço 

que o contém, apresentando exigências espaciais e necessidades próprias. Assim, o mesmo 

uso pode ter lugar em formas distintas e de modo adequado; comprovamo-lo com “a 

reutilização de antigos edifícios [que] tem permitido obter excelentes resultados no grau de 

utilização, significação estética e quantidade ambiental, tantas vezes maior do que em edifícios 

projectados de raíz para o mesmo programa”122. 

 Na continuidade desta acepção, é pretendida a ausência de regimes rígidos para o uso 

do espaço, passando assim a existir uma maior margem para a apropriação ou improvisação; 

porém, se a organização espacial estiver “…de acordo com significâncias fixas e as formas-

símbolo concomitantes no sentido de ‘o que está certo’ e ‘o que não está certo’…”123 os 

habitantes não serão capazes de exercer, sem constrangimentos, a sua vontade. Quanto à 

compreensão do problema do uso na concepção do projecto, Hertzberger considera que a 

criação da polivalência como ‘competência’ arquitectónica  passa por sublimar as 

funcionalidades em arquétipos; a tradução das exigências para padrões morfológicos é feita 

segundo um sentido de  ‘abstracção’. O resultado pretendido é o de alcançar uma forma 

                                                 
119 José M. Ressano Garcia Lamas foi um arquitecto, urbanista e investigador português, tendo leccionado como 
professor catedrático e publicado uma vasta biografia sobre a sua especialidade, concretamente Restauro  e 
Recuperação da cidade; nota da autora. 
120 Roger Scruton é filósofo e professor de filosofia, autor de publicações sobre variados temas incluindo o da 
Estética da Arquitectura; nota da autora. 
121 SCRUTON, Roger; Estética da Arquitectura, Edições 70, Lisboa: 1979, in LAMAS, José M. Ressano Garcia; 
Morfologia Urbana e Desenho da Cidade, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa: 2010 (1989), p.54. 
122 LAMAS, José M. Ressano Garcia; Morfologia Urbana e Desenho da Cidade, Fundação Calouste Gulbenkian, 
Lisboa: 2010 (1989), pp.53-54. 
123 HERTZBERGER, Herman, Lessons for students in architecture, 010 Publishers, Roterdão: 2005 (1991), p.152; 
“so long as the environment is organized according to fixed meanings and the concomitant form-symbols in the sense 
of ‘what is right’ and ‘what is not right’, the inhabitants themselves will not be very capable of doing very much of 
their own accord”. 
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polivalente através da diversidade espacial e do uso de arquétipos que possibilitem a posterior  

interpretação individual, isto é, que actuem como ‘estruturas’. Idealmente, a arquitectura assim 

formalizada possuirá o carácter não apenas para acomodar e absorver qualquer mudança, mas 

também para induzir às funções que foram em primeiro lugar sublimadas. 

 Referindo-se por sua vez ao período de ocupação, Brand apoia-se na evolução dos 

edifícios – tanto em termos de adaptação morfológica como de utilitária – para demonstrar o 

modo pelo qual a ‘forma’ é colocada em posição de subordinação à utilização. Tal verifica-se 

no tempo; do ponto de vista do equilíbrio das forças vigentes no processo de adaptação, com o 

passar do tempo e do fluxo vivencial “a função ‘dissolve’ a forma”124. Como exemplo tomemos 

o caso do alpendre; estas estruturas transitórias – em termos tanto de temporariedade como da 

relação interior/exterior – tendem ou a desaparecer ou a serem transformadas em ampliação 

dos espaços que lhes sejam anexos. A pressão das condições que os usos pedem transforma a 

morfologia e assim, de certa maneira, a identidade arquitectónica. Esta aptidão à 

transformação é similarmente encontrada no uso das garagens (no caso das habitações 

unifamiliares), o espaço por excelência de concretização da aspiração pessoal frequentemente 

convertido, pelo seu carácter de ‘baixa definição’125, talvez em estúdios, oficinas, salas de 

brinquedos, etc. 

 

 

 

 
 
Fig. 46) O processo de sublimação e indução do espaço. Diagrama esquematizante ilustrativo da ideologia da sublimação funcional 
de Herman Hertzberger. Esquema da autora. 

                                                 
124 BRAND, Stewart; How buildings learn: what happens to them after they’re built. Phoenix Illustrated, London: 1997 
(1994), pp.156-177. 
125 Uma das directrizes do Modernismo resultantes da racionalização foi a redução radical de um conjunto de espaços  
de baixa definição (estilística e funcional) convencionalmente utilizados para ‘arrumos’, nomeadamente as despensas, 
pequenos quartos de dimensões não vivíveis, o sótão; estas divisões passaram então a ser tidas, em teoria, como 
despropositadas e excedentes, já que a nova cidade proveria um maior conjunto de serviços e pontos de comércio 
suficiente para reduzir a necessidade de armazenamento. A situação não aconteceu; pelo contrário, o crescente 
consumo fez logicamente ser preciso um aumento da capacidade de arrumo, enquanto essas ‘bolsas de possibilidade’ 
para a expandibilidade deixaram de constar nos programas residenciais; nota da autora. 
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 Scenario Buffering 

   

 Os arquitectos geralmente dispõem de um programa que sumariza as necessidades e 

exigências do cliente e das funções previstas para o edifício. No entanto, o uso a que um 

edifício é posto pode alterar-se a qualquer momento, ou podem ser alteradas coisas tão 

simples quanto o número de salas, por exemplo, já a meio do período de construção após o 

projecto ter sido ‘fechado’. Por norma, a arquitectura vernacular responde à imprevisibilidade 

funcional pelo conhecimento acumulado que incorpora nas pequenas adaptações sucessivas – 

o qual é transmitido através da prática da tradição – mas a questão passa a ser outra: como 

desenvolver num novo edíficio, ou implantar de forma objectiva num existente, essa mesma 

flexibilidade. 

 Brand propõe como metodologia o planeamento de ‘cenários’126 – um método utilizado 

originalmente para fins militares ou corporativos, cujo objectivo central é a tomada de 

decisões sem nunca sofrer a consequência de perder margem de manobra. Para o caso da 

flexibilidade na arquitectura o método passa por formular estratégias em vez de planos, 

transcendendo desta maneira o programa127. O programa convencional, embora seja uma útil e 

sucedida ferramenta para personalizar e adequar o edifício aos utilizadores, prova-se 

demasiado específico e insuficiente, focado nas necessidades imediatas e directas dos 

usuários iniciais, excluindo os usuários futuros do planeamento; esta optimização limitada irá 

impor uma difícil adaptabilidade para o futuro. A obsolescência pode ainda apresentar-se 

muito mais cedo do que o previsto para a vida útil do edifício. Não é um acontecimento raro 

um edifício que, erguido segundo um programa exaustivamente pensado, se torne obsoleto 

logo após a sua construção. 

 O método de ‘scenario buffering’ é assim, simultaneamente, uma alternartiva e um 

complemento ao programa; em vez de converger em um único caminho a sua essência é a 

divergência de possibilidades, estendendo-se na perspectiva de futuro. Consiste num 

processo, como proposto por Brand128, de duas fases cuja preparação passa por reunir 

antecipadamente as grandes expectativas e inquietações junto dos intervenientes responsáveis 

                                                 
126 O termo preciso é “scenario buffering”, literalmente traduzível para ‘amortecimento de cenários’, por se tratar no 
fundo de uma questão de estar preparado e prevenido para responder a várias possíveis situações; BRAND, Stewart; 
How buildings learn: what happens to them after they’re built. Phoenix Illustrated, London: 1997 (1994), pp.178–
189; nota da autora. 
127 Violet-le-Duc é o primeiro a defender que o desenho do edifício deve ser sustentado por uma análise das 
necessidades, traduzida como programa. BRAND, Stewart; How buildings learn: what happens to them after they’re built. 
Phoenix Illustrated, London: 1997 (1994), p.178; nota da autora. 
128 O processo é originalmente distribuído por dois dias mas para o caso referiremo-nos a cada um deles como uma 
fase, sendo que tal calendarização do método não é determinante; nota da autora. 
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pela organização ou projecto em questão, isto é, os principais clientes. A partir daí o processo 

alarga-se a um grupo mais vasto de profissionais e eventualmente consultores. 

 A pimeira fase inicia-se assim com a identificação dos principais pontos e problemas 

que justificam o próprio exercício dos cenários. São exploradas as forças motrizes  que 

possam moldar o ambiente futuramente e destacadas as mais relevantes e incertas – as 

incógnitas que irão conduzir aos diferentes cenários, fazendo-os divergir –, assim como são 

estabelecidos quais os elementos que se figuram mais sólidos e fidedignos para os fazer 

presentes em todas as projecções. Em seguida e a partir das variantes estipuladas são 

traçados os enredos que culminam em cenários possíveis, tanto plausíveis como chocantes; 

contemplar o impensável é pertinente! 

 Na segunda fase revêem-se e ajustam-se as formulações, estreitando o espectro para 

2-5 cenários sem que a probabilidade seja o factor de selecção. Lançadas as perguntas tem 

início a procura de uma estratégia que viabilize todos os cenários, ou através da robustez e 

polivalência, ou pela adaptabilidade precavida para os vários acontecimentos através de 

rápidas alterações. Esta etapa do processo é um ciclo de tentativa e erro que implica 

considerar várias vezes as estratégias encontradas, aperfeiçoando ou excluindo atributos. 

Procuram-se a esta altura aferir indicadores principais que indiquem qual o cenário que pode 

mais provavelmente acontecer. 

 Finalmente o grupo comunica tanto a estratégia encontrada como os cenários 

projectados a todos os envolvidos no projecto para que cada subconjunto do ‘plano de acção’ 

seja cuidadosamente revisto e planeado. Em projectos de menor escala do que a que é 

sugerida por este sistema os passos são ainda aplicáveis; é uma questão de concentrar o 

processo num menor número de indivíduos. Os momentos oportunos da sequência projectual 

comum para se colocar o scenario buffering são dois: seminalmente na formação da ideia geral 

do projecto e, em alternativa ou adição, após a elaboração de um programa base, a ser 

renovado, enriquecido ou desafiado pelos cenários colocados. 

 

 

 
 
 
Fig. 47) O método do ‘scenario buffering’. O processo basea-se na multiplicidade de hipóteses contempladas. Esquema da autora. 
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 Em suma, o cerne da questão da flexibilidade não está no estabelecimento de um 

programa; a atenção do arquitecto deve ser transferida do ‘programa colectivo’ para uma 

consciência de situações múltiplas de foro colectivo ou individual que despontarão, inevitáveis 

mas imprevisíveis, no dia-a-dia da vivência dos edifícios. Os factos básicos, o “programa por 

trás do programa (do edifício)”129, a considerar são antes os princípios de projecto, as 

intencionalidades remetentes ao carácter do espaço, a ser compreendidas e condicionadas 

numa forma que permita a interpretação múltipla, isto sem necessariamente ser desviado ou 

prejudicado o desígnio primário do projecto. 

 

 

 4.3.2) Princípios activos 

 

 A flexibilidade e capacidade evolutiva e permanente é suportada por uma série de 

princípios que devem estar presentes durante a fase de projecto, construção e vivência de um 

edifício, ou na remodelação de um já existente. As seguintes medidas primeiramente tratadas 

encontram o seu campo de acção a diferentes escalas e tempos e pretendem apontar quais os 

princípios gerais activos a implementar na orientação subjacente ao programa e à própria 

Arquitectura – na consciência do arquitecto. 

 

 Maximizar as opções  

 

 Como preconizado pelo scenario buffering, devem ter preferência as soluções que 

possibilitem e aumentem outras possibildades de acção como consequência. Evitar as escolhas 

projectuais e intervenções condicionantes quem embora possam resultar bem exigem um corte 

na posterior disponibilidade de opções; para salvaguardar a flexibilidade é necessário 

privilegiar a pluralidade de argumentos e sempre a multifuncionalidade que possa advir de 

cada decisão tomada, em detrimento do determinismo. Como exemplo, o edifício de 

escritórios especulativo é desenhado para o aluguer e, logo, para nenhum utilizador específico, 

com o propósito de oferecer a qualquer momento a adaptabilidade necessária para responder 

às exigências dos ocupantes correntes. 

  

                                                 
129 HERTZBERGER, Herman, Lessons for students in architecture, 010 Publishers, Roterdão: 2005 (1991), p.164; 
“the program behind the (building) programme”. 
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 Aprender com o passado  

 

 No seguimento do ‘estudo de cenários’ é natural que uma obra se inicie ou esteja de 

acordo com uma tendência conservadorista por se lidar cautelosamente com soluções e 

inovações, ainda não testadas pelas eventualidades do tempo. A continuidade com o passado, 

com as formas e soluções da sabedoria vernacular, está incutida de uma longa aprendizagem 

que compensa frutiferamente quando empregue, abrangente em limite a todos os aspectos dos 

edifícios – o processo de desenho, orçamento, tecnologia, a configuração geral, a planta do 

espaço, materiais e estrutura 1

130. Também reconheçamos as tipologias arquitectónicas, que 

comportam o valor acumulado pelo aperfeiçoamento evolutivo, colocando-nos em contacto 

com a cristalização de um padrão resiliente ao tempo em formas construídas provadas 

eficazes por exemplos que nos chegam do passado, robustos e flexíveis. 

  

 Design contínuo e interactivo  

 

 É possível tirar partido de uma relação próxima entre todos os intervenientes e a 

própria obra em construção. Pelas diferentes fases de projecto e mesmo de construção, o 

desenvolvimento de um edifício não deve ser realizado fragmentariamente mas sendo 

atravessado por um fio condutor. Mesmo que supostamente o projecto encerre em si uma fase 

de decisões, na realidade estas e outras mais estender-se-ão para os seguintes processos 

legislativos, construtivos e da própria ocupação do espaço, repetindo-se, aperfeiçoando e 

substituindo outros. 

 

 Investimento 

 

 O factor financeiro é importante na medida em que constitui uma condição directa para 

o manifesto da versatilidade dos espaços; a mudança depende de e é incentivada pela 

capacidade monetária disponível, motivo pelo qual alguns dos bairros históricos que mais se 

preservaram inalterados o devem à pobreza ou poucos recursos dos seus habitantes e à falta 

de investimento. Um projecto sustentável que procura responder a questões como a eficiência 

energética e cujos esforços de concepção convergem em aspectos resilientes como a estrutura 

                                                 
130 BRAND, Stewart; How buildings learn: what happens to them after they’re built. Phoenix Illustrated, London: 1997 
(1994), p.190. 
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não constitui um fardo económico para quem nele habita. O investimento concentrado na 

questão estrutural, como acredita Christopher Alexander131, é o melhor método para garantir 

uma boa durabilidade e versatilidade, e nos perpétuos futuros ajustes e manutenção, em 

detrimento dos acabamentos. 

 

 Moda, tecnologia  

 

 Quanto às opções estilísticas e formais da arquitectura, Brand132 alerta para não seguir 

tendências passageiras que é possível tornarem-se rapidamente obsoletas, modas e estilos 

contemporâneos que ainda não foram reconhecidos no tempo e que, de acordo com o ritmo 

contemporâneo de mudança, serão provavelmente substituídos a curto ou médio prazo. 

Construir à volta de uma determinada tecnologia – como de uma linguagem auto-justificada – é 

outro risco que facilmente pode comprometer o desempenho do edifício. Os meios 

tecnológicos fazem parte de um constante progresso inovativo e de renovação; tornando-se 

cada vez mais ‘leves’e flexíveis, são assim estes os agentes aptos a moldarem-se às diferentes 

arquitecturas. 

 

 High road ou low road  

 

 Em termos de projectar a flexibilidade é necessário optar em primeira instância, 

mesmo que implícita ou inconscientemente, entre os dois carácteres possíveis – permanência 

ou livre transformação, high road ou low road. De acordo com cada índole, algumas 

características distintas básicas devem estar contempladas, relacionadas com a evolução 

morfológica e funcional que estiver prevista para tal edificação. Construir em high road requer 

uma estrutura duradoura, acabamentos de qualidade e um cuidado especial com a ‘pele’ (o 

fechamento exterior) do edifício assim como com as paredes interiores do ‘cenário’; a 

possibilidade de manutenção assídua; e a concordância da sociedade e do mercado em 

permitir a sua permanência. Por sua vez, os edifícios low road, embora de natureza fortemente 

informal e alterável, envolvem também a necessidade de se apresentarem espaçosos contudo, 

para o caso, de forma a implicarem um baixo custo. Invariavelmente, a estrutura deve ser 

                                                 
131 BRAND, Stewart; How buildings learn: what happens to them after they’re built. Phoenix Illustrated, London: 1997 
(1994), p.190. 
132 BRAND, Stewart; How buildings learn: what happens to them after they’re built. Phoenix Illustrated, London: 1997 
(1994), pp.191-192. 
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resiliente, mas em low road para o efeito de suportar grandes mudanças de uso que o seu 

carácter deverá atrair. O acabamento e os serviços iniciais podem ser rudimentares, e o 

armazenamento neste tipo de edifício deverá ser facilmente adaptado para outras ocupações. 

 

 

 4.3.3) Princípios morfológicos 

 

 O ‘corpo’ arquitectónico é inerentemente flexível quando vai de encontro a certos 

parâmetros que, mesmo que por vezes acidentais ou conjugados de modo intuitivo, permitirão 

a resiliência e a robustez do edifício. Munido assim da sua imaginação e conhecimento, o 

arquitecto deverá estabelecer uma relação de empatia com as necessidades e rotinas dos 

futuros usuários do projecto. Para o efeito, ser-lhe-á exigido que equacione na arquitectura 

uma série de aspectos indutores; os incentivos à apropriação consistem nas ‘pistas’ que os 

indivíduos seguirão para a transformação do contexto com o que se relacionam. 

 Os princípios de projecto delineam-se mais exactos quando se trata de descodificar 

quais as configurações e relações espaciais adequadas, assim como quais são os requisitos em 

vários elementos e componentes arquitectónicos que permitirão que a flexibilidade seja 

realmente ‘executada’. Passaremos de seguida ao desenvolvimento dessas mesmas directrizes 

morfológicas concretas, apresentado o resultado de uma síntese realizada entre os diferentes 

autores estudados. 

 

 Estrutura 

 

 Para além do principal figurante do investimento, a estrutura é a condição primária e 

incontornável para a longevidade, para o tempo e, portanto, para a flexibilidade; trata-se do 

estrato mais necessário e primário, o indispensável que permite a existência da arquitectura. 

Em termos constructivos, como já foi referido, é a estrutura que vai permitir a mudança de 

usos que acarretem aumentos significativos nas cargas exercidas, calculada para tanto 

responder a maiores esforços como para aceitar incrementos espaciais. 

 O seu papel é ainda o de constituir uma referência maior, geratriz e unificadora que 

organiza e veicula as manifestações individuais – como compreendemos segundo Herman 
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Hertzberger133 (ver subcapítulo 3.2.1.). A geometria estrutural constitui uma referência para a 

mudança e reinterpretação da planta, sugerindo aos habitantes que dela se apropriam uma 

métrica e uma organização espacial. 

 

 Materiais e construção 

 

 As técnicas de construção comprometem directamente a competência da obra quanto 

à flexibilidade; o actual mercado imobiliário não promove de alguma maneira as soluções 

construtivas que concedam algum grau de poder de acção aos utilizadores do espaço.  As 

soluções que atingem os objectivos de adaptabilidade ao longo dos vários ciclos da sua  vida 

útil são fundadas na construção simples e robusta, que permita futuras intervenções não só 

exclusivamente pela autoria de profissionais especializados em problemas isolados. No caso 

específico de um lugar, tendo em vista o facilitamento da transformação ou simplesmente da 

manutenção do edifício, o uso de materiais locais – ou localmente adquiridos – é uma 

estratégia benéfica, podendo contribuir para uma arquitectura mais resiliente e permanente. 

 Alguns materiais são manejados mais facilmente e o carácter reversível do método de 

montagem torná-los-á particularmente eficazes na transformação do espaço. A madeira 

provou-se como o material vernacular mais adaptável e reciclável 1

134,  sendo no presente 

largamente utilizado para construção amadora por ser fácil de manipular e de alguma maneira 

familiar à maioria das pessoas. O aço, só mais recentemente banalizado e produzido a larga 

escala, partilha muitas das qualidades da estrutura em madeira; em primeira instância 

assemelham-se na lógica construtiva de assemblagem e consequentemente em aspectos como 

a fácil substituição e a fabricação de estruturas desmontáveis. Não a tendo substituído por 

completo, o aço acarreta várias vantagens adicionais. As peças são mais baratas, leves, 

direitas e fáceis de cortar, por ser um material sujeito a  um processo de pré-fabricação e, 

assim, de racionalização e aperfeiçoamento. No entanto, o aço requer por isso um projecto 

rigoroso, cujo resultado de exactidão dimensional trará vantagens e implicações próprias; é 

necessário optar entre a liberdade informal que pode ser oferecida pela madeira, e a certidão 

do aço, dependendo dos objectivos tanto estruturais como de manipulação do material. Esta 

liga metálica de ferro e carbono, que não queima nem apodrece, exige uma menor perícia no 

trabalho em comparação com a madeira, assim como providencia uma mais fácil montagem e 

                                                 
133 HERTZBERGER, Herman, Lessons for students in architecture, 010 Publishers, Roterdão: 2005 (1991). 
134 A madeira foi o material originalmente utilizado para o propósito da desassemblagem; muito duradoura, era 
utilizada na Europa do Norte medieval de edifício em edifício durante séculos. n.a. 
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desmontagem. O seu uso em combinações estruturais torna conveniente a acomodação de 

serviços, um parâmetro incortornável da arquitectura contemporânea e também do conceito 

de flexibilidade. As peças de aço possibilitam ainda uma arrumação compacta e 60% da sua 

matéria é totalmente reciclável. 

 

 Forma / Geometria 

  

 A limitação física do espaço pode facilmente ser vista à partida como uma restrição à 

flexibilidade, porém o objectivo da presente dissertação é demonstrar como transformar a sua 

influência através do modo que é feita, para que o espaço seja apropriável, multifuncional e 

flexível. O conjunto dos limites traduz-se na ‘forma’ que estabelece a geometria do espaço 

habitável delimitando assim o vazio livre para apropriação. Projectar inicialmente com 

simplicidade é, neste ponto de vista, possibilitar o crescimento da forma e deixar que a 

complexidade se instale faseada e gradualmente, por ser mais fácil somar outros elementos a 

morfologias simples e com superfícies idealmente planas. O objectivo final deve ser facilitar a 

acção do agente interveniente no espaço. 

 Como configuração, o rectângulo é inequivocamente a forma mais adaptável, 

subdividível e eficiente, por ser facilmente apta a crescer e incorporar nova adições, 

funcionando também como a própria unidade a  ser  adicionada135.  Neste sentido,  também  as 

 

 
 
Fig. 48) ‘Connected farms’ de New England, EUA. Tipologia comum em meados do século XIX na região de New England, 
obedecendo a uma então popular teoria de eficiência agrícola. O conjunto foi sendo constituído por formas simples que vão sendo 
adicionadas, de acordo com as necessidades da quinta. Fonte: BRAND, Stewart; How buildings learn: what happens to them after 
they’re built. Phoenix Illustrated, London: 1997 (1994), p. 136. 

                                                 
135 BRAND, Stewart; How buildings learn: what happens to them after they’re built. Phoenix Illustrated, London: 1997 
(1994), p. 192 
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colunas quadradas ou rectangulares, por serem as mais regulares e com superfícies rectas são 

mais eficazes que as de secção circular ou curva. Em adição às colunas, a relação entre os 

cheios e os vazios dos limites do espaço condicionam como este poderá ser utilizado e como 

vai ser lido e apropriado cada segmento de parede livre ‘entre-vãos’ – para encostar uma 

estante entre duas portas, ou para compor uma zona de trabalho perto da parede mais ampla 

da sala, sem circuitos de passagem. 

 Tendo por ponto de partida uma morfologia elementar, a evolução do edifício tornar-

se-á mais fluida com o tempo; os custos vão ser menores e mais canalizados para ajustes 

realmente pertinentes à medida que vão surgindo as necessidades, a manutenção é facilitada e 

o edifício torna-se assim mais adaptável. Com o adiamento de alguma da complexidade não se 

pretende invocar, todavia, a imagem neutra de um espaço único ou do vazio descaracterizado. 

Não obstante a eficácia da simplicidade formal, durante a vida e crescimento do edifício é vital 

uma diversidade morfológica dos espaços; facilitando ajustes e alterações, diferentes espaços 

de forma e dimensões variadas incitam à interpretação e estimulam diferentes leituras do 

espaço (a homogeneidade não equivale a polivalência) assim como podem acolher 

alternadamente funções para libertar temporariamente outros. Por exemplo, os habitantes de 

uma casa podem concentrar-se temporariamente num espaço enquanto as divisões 

desocupadas são melhoradas. 

 

 

   
          
Fig. 49) A casa malaia: elementos adicionáveis e sequências de adição comuns. Arquitectura vernacular com sistema modular de 
elementos. http://blog.japhethlim.com/index.php/2012/04/ 19/participatory-design-the-malay-house-concept-social-sustainable-
housing/ (2012.05.26). Imagem editada pela autora. 

                    

 

Dimensionamento 

 

 Tal como a forma, a dimensão do espaço está intrinsecamente conectada com o seu 

potencial de versatilidade. Contudo, se é verdade que um espaço amplo acolhe certamente um 

maior espectro de funções, quer exijam mais ou menos área, é também verdade que, 
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exceptuando programas excepcionais, as divisões médias a pequenas acomodam uma maior 

variedade de usos; são então mais polivalentes por serem  mais facilmente apropriáveis à 

escala da maioria das actividades humanas. No caso de espaços cujas dimensões são 

insuficientes dentro dos padrões das actividades humanas torna-se desejável procurar a 

multifuncionalidade e a versatilidade formal através de outras estratégias como o uso de 

componentes móveis (ver subcapítulo 3.3.1.1). 

 Por outro lado, quando o espaço disponível e a margem financeira o permitem, o 

sobredimensionamento de alguns componentes arquitectónicos revela-se catalisador de novas 

funções futuras, seja: da estrutura, para maior capacidade de carga acrescida; dos serviços, 

adicionando condutas extra para novas instalações; das áreas, que excedam o estritamente 

necessário para que os espaços possuam alguma ‘margem’ de área excedente, calculada um 

pouco além da função para a qual são configurados primariamente (princípio do ‘loose-fit’136); 

do armazenamento (aspecto em que o projecto se detém frequentemente aquém do ideal), por 

ser sempre necessário e progressivamente em maior quantidade, cuja eventual evolução muito 

provavelmente consistirá em transitar para um espaço habitável de apoio às actividades 

suplementares que os utilizadores queiram desenvolver (exemplificando, como escritório ou 

até um estúdio de gravação). Em particular, é importante evitar que o dimensionamento das 

divisões seja feito à luz de uma função, o que resultaria numa organização funcionalista 

concebida para o estritamente necessário, isto é, uma solução ‘à medida’ de uma única 

disposição (princípio do ‘tight-fit’137). 

 

 Distância entre estratos 

 

 A teoria e sistematização conceptual do processo de ‘estratificação do edifício’138 (ver 

subcapítulo 3.2.3) é um importante factor para o desempenho flexível do espaço, também 

directamente incisivo em aspectos de construtividade. Como já foi abordado, as camadas 

arquitectónicas condicionam-se umas às outras, sucessivamente, pelas mudanças presentes no 

ritmo de transformação de cada uma. De acordo com as diferentes velocidades de mudança 

que encontramos nos componentes de um edifício dependendo do seu ciclo de manutenção ou 

alteração, é necessário projectar para que zonas e elementos de diferentes ‘volatilidades’ 

                                                 
136 BRAND, Stewart; How buildings learn: what happens to them after they’re built. Phoenix Illustrated, London: 1997 
(1994), p.186. 
137 SCHNEIDER, Tatjiana; TILL, Jeremy. “Flexible Housing: The means to an end”, arq: Architectural Research 
Quarterly, volume 9, temas 3-4, pp.287-296, Cambridge University Press, Cambridge: Setembro 2005, p.287. 
138 LEUPEN, Bernard; Frame and Generic Space, 010 Publishers, Roterdão: 2006. 



A FLEXIBILIDADE NA PERMANÊNCIA: UMA PROPOSTA DE REUTILIZAÇÃO PARA A CORDOARIA NACIONAL 

SUSANA RITA FRANÇA AYRES DOS SANTOS – FACULDADE DE ARQUITECTURA UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA 86 

estejam localizados separadamente, concebidos de modo distinto. A separação física e 

funcional entre os elementos que constituem cada estrato de um edifício é um atributo 

essencial que cria a liberdade para que cada um deles possua uma flexibilidade própria sem 

ter que implicar os restantes. Este distanciamento permite também a evolução natural do 

edifício e que se actue pontualmente sobre o que necessita realmente de ser ajustado em 

direcção ao aperfeiçoamento, manutenção ou pura mudança. Do ponto de vista construtivo, 

elementos com papéis específicos (entre ‘estrutura’, ‘pele’, ‘cenário’, ‘serviços’, e ‘acessos’) 

deverão articular-se com os outros, em vez de se fundirem ou deterem mais do que uma das 

cinco funções. 

 

 Organização do espaço 

 

 A disposição dos elementos definidores do espaço e a lógica distributiva atribuída 

devem sobretudo viabilizar as dinâmicas futuras da adaptabilidade e das mudanças de uso. 

 Como já foi abordado, um dos princípios de uma ‘flexibilidade realista’ (ver 

subcapítulo 2.3) é a manipulação focada em alguns elementos por natureza mais alteráveis, 

especificamente divisórias e as redes de serviços técnicos. No entanto, consideramos que, 

embora os serviços sejam readaptáveis e actualizados a um ritmo elevado, a sua relocalização  

não é um processo recorrente; os serviços tendem a modificar-se mas contidos no espaço para 

eles pré-concebido – sejam os ductos condensados num ‘motor’ funcional, seja um piso 

técnico, por exemplo – normalmente denominado ‘núcleo de serviços’ ou ‘zona técnica’. 

Assim, a localização deste espaço, tal como a relação que estabelece com a envolvente, 

representa uma das mais importantes decisões para que a organização espacial permita 

futuras mudanças. Os serviços verticais devem ser arrumados em ductos facilmente 

acessíveis, enquanto os horizontais podem passar por inúmeros melhoramentos e adições 

quando dispostos nos vazios de pisos técnicos (chãos elevados) ou de tectos falsos. Entre as 

duas soluções horizontais, os pisos técnicos são preferíveis para a adaptabiliade, partindo do 

princípio que são mais favoráveis a intervenções directamente por parte dos utilizadores, já 

que o acesso a interior de um tecto falso implica geralmente contactar um profissional139. 

 Da mesma importância do estrato dos serviços, o dos acessos condiciona a utilização 

do espaço, na medida em que uma caixa de escadas e/ou elevador é comummente estrutural e 

                                                 
139 BRAND, Stewart; How buildings learn: what happens to them after they’re built. Phoenix Illustrated, London: 1997 
(1994), pp.168-169. 
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dificilmente alterável. O corpo destes elementos costuma ser agrupado com os serviços, para 

desafectar o máximo espaço genérico possível. No mesmo âmbito, consideremos não só os 

dispositivos de acessos mas também a circulação no espaço; o esquema de acesso às 

diferentes divisões é tanto mais desejável quanto mais indeterminado for, por permitir que os 

compartimentos sejam acedidos através de várias maneiras, relacionadas com as funções 

desempenhadas. Divisões que possam ser utilizadas e acedidas por mais de uma maneira são 

inerentemente mais polivalentes. 

 

 Indeterminação funcional 

   

 Algumas soluções para a adaptabilidade passam pela conjugação de uma maior 

espaciosidade com o carácter de baixa definição do espaço. A flexibilidade pode ser proposta 

através de uma planta típica, a ser transformada pelos proprietários durante a ocupação do 

espaço. Do edifício de escritórios podemos retirar o exemplo da estratégia ‘shell and core’140; 

a maioria do espaço é indefinido, caracterizado apenas por referência aos limites e a um motor 

de serviços e acessos. O espaço é formado essencialmente por estes dois componentes, largos 

vãos, uma planta livre e, eventualmente, alguma marcação estrutural; a sua utilização é 

desconhecida, assim como a configuração organizativa que os ocupantes queiram dar-lhe 

através da colocação de divisórias não estruturais ou da disposição de mobília. A 

neutralidade, aqui proposta como essência da arquitectura, é senão que um ponto de partida 

para a determinação personalizada do espaço genérico livre que é oferecido. 

 Em alternativa, a diversidade dimensional e formal que transforma outro tipo de 

espaços em arquitectura ‘flexível’ (como o caso da habitação ou de um palacete que foi 

adaptado para um instituto de ensino, que funcionam e tomam partido de várias divisões com 

divergências de morfologia, orientação e dimensão entre si) implica que os diferentes espaços 

sejam indeterminados funcionalmente, neutros no que toca ao seu uso. Ao abster-se de regrar 

decisivamente a função – que seria tornar um uso do espaço o único possível – o arquitecto 

estará a conceder lugar à interpretação individual da arquitectura pelos que nela habitam, 

delegando o poder de decisão ao indivíduo. 

 

 

                                                 
140 SCHNEIDER, Tatjiana; TILL, Jeremy. “Flexible Housing: The means to an end”, arq: Architectural Research 
Quarterly, volume 9, temas 3-4, pp.287-296, Cambridge University Press, Cambridge: Setembro 2005. 
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 O estímulo pelo incompleto 

 

 Uma das maneiras de estabelecer relação com os utilizadores é conferindo um factor 

de indeterminação; deixar intencionalmente alguns elementos e espaços ‘incompletos’, 

especialmente quando se reconhece que os habitantes farão as  melhores escolhas para atingir 

os resultados que lhes serão mais adequados. Contudo, é insuficiente deixar simplesmente 

inacabado o projecto, correndo o risco de traduzir-se na paragem precoce do processo; antes 

que tudo, a forma proposta deve constituir um incentivo à apropriação individual. Por 

conseguinte, na presença de um incentivo e de uma apropriação o objectivo é gerar por fim 

uma ‘interpretação’141. 

 Do ponto de vista morfológico, a forma deve ser não só um receptáculo à adaptação e 

adição, como também acomodar a variedade de soluções, utilizando a simulação de cenários 

proposta do ‘scenario buffering’ (ver subcapítulo 3.3.2.1), e fundamentalmente transmitir uma 

certa tensão, uma ‘carência’, para ser complementada – por isto se considera ‘incompleta’. 

Para tal os elementos físicos que o sugestionam devem transcender-se estabelendo relações 

com os demais de forma a induzir a apropriação, caso contrário estarão contidos em si 

mesmos em vez de comunicantes. 

 Esta relação pode ser estabelecida à escala do fechamento de espaços como à escala 

quase objectual da mão através de características próprias nas peças estruturais. Em concreto, 

elementos como os blocos construtivos perfurados142, propostos por Hertzberger em vários 

projectos de habitação, conseguem comunicar através da sua aparência inacabada e incitar à 

interacção para que sejam colocados a um uso. A geometria de alguns elementos ordenadores 

do espaço também podem induzir direcções e co-relações que atravessam o vazio, por 

exemplo através da orientação das faces das colunas. A razão porque certos componentes 

tipológicos são repetidamente transformados da mesma maneira é por sugestionarem, tão 

forte e implicitamente na sua morfologia, as acções a tomar, exemplo dos quais as galerias 

exteriores e as varandas (e os alpendres, mais no caso internacional) que são recorrentemente 

fechadas e convertidas em espaços interiores, reflexo da invariável necessidade de 

crescimento do edifício. 

                                                 
141 A analogia linguística de Claude Lévi Strauss onde Hertzberger se basea volta a estar implícita neste silogismo se 
substituirmos respectivamente ‘competência’/‘desempenho’ por ‘incentivo’/‘interpretação’; HERTZBERGER, Herman, 
Lessons for students in architecture, 010 Publishers, Roterdão: 2005 (1991), p.169; nota da autora. 
142 Componentes pré-fabricados largamente utilizados por Hertzberger para incentivar a incorporação da interpretação 
individual no ambiente arquitectónico por ele proposto, tal como defende em teoria, onde acabam frequentemente por 
ser utilizados como suportes para plantas; HERTZBERGER, Herman, Lessons for students in architecture, 010 
Publishers, Roterdão: 2005 (1991), p.168; nota da autora. 
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4.4) Contrapontos e outras questões 

 

 

 “…algumas das mais inflexíveis de todas as casas modernas são concebida por 

arquitectos que usaram a palavra ‘flexibilidade’ pelo seu valor retórico (…). 

Isto resulta em (…) representações da flexibilidade, (…) frequentemente 

menos flexíveis que uma habitação normal”.143 

 

 

 4.4.1) Neutralidade, Especificidade, Determinismo 

 

 Na demanda pela habitação compacta, já mencionada anteriormente, os estudos para 

um apartamento eficaz e essencial foram maioritariamente ergonómicos e antropométricos 

com o fim de apurar as dimensões mínimas necessárias à habitabilidade dos espaços, ao 

cumprimento das várias tarefas domésticas, à circulação e ao movimento. Contudo, neste caso 

a depuração ao estritamente fundamental mostrou-se ineficiente a longo prazo, uma vez que as 

habitações em causa ofereciam uma vida útil muito reduzida. Conclui-se com isto que quanto 

maior a precisão dimensional ao captar e reproduzir métricas quantificáveis, maior o 

desrespeito do desenho arquitectónico pelos aspectos intangíveis do habitar. Os resultados 

contradizem os objectivos, e o que se pretendeu afirmar como ponto capital da vida moderna 

doméstica tornou-se automaticamente obsoleto ao serem colocadas à população alternativas 

tanto para outros espaços residenciais como para novos estilos de vida. 

 Este exemplo figura entre outros na oposição de duas valências: a especificidade e a 

neutralidade. A primeira resultou na casa pensada para o funcionamento eficaz, mínima e 

adaptável, que se provou constrangedora e inflexível sendo consequentemente rejeitada, não 

obstante os minuciosos estudos dimensionais realizados (que acabariam por se revelar 

extremamente importantes para outros fins). Qual será o equilíbrio possível entre evitar o 

determinismo e responder à especificidade requerida, integrando ainda a flexibilidade? Entre 

a coexistência de ‘espaços no espaço’, entre a individualização de serviços identificando-os 

                                                 
143 SCHNEIDER, Tatjiana; TILL, Jeremy. “Flexible Housing: Opportunities and Limits”, arq: Architectural Research 
Quarterly , volume 9, tema 2, pp. 157-166, Cambridge University Press, Cambridge: Junho 2005, p.159; “Indeed, 
some of the most inflexible of all recent housing is designed by architects who have used the word flexibility for its 
rhetorical value as a signal of progressive modernity. This results in housing schemes that are representations of 
flexibility, but in use are often less flexible than normal housing.” 
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como um estrato e racionalizando a sua independência, a resposta varia em cada situação e 

deve ser mantida como um objectivo da produção arquitectónica. 

 Primando a flexibilidade, é positivo que o edifício seja dotado de alguma neutralidade, 

mas do ponto de vista de uma passividade de espaço que dialogue com as várias utilidades 

que lhe respondam e a que terá que responder; a neutralidade que não signifique a ausência de 

carácter, ou a ausência estilística como proposta pelo estilo internacional, mas que seja 

concordante com a robustez dos edifícios e legível como um factor da sua identidade 

arquitectónica. A ilusão modernista foi a de entender a neutralidade como a chave para a 

adaptabilidade; a flexibilidade era então um conceito conotado como a resposta universal, e 

enquanto o traçado do edifício fosse neutro este poderia servir diferentes funções e incorporar 

a influência dos tempos e das situações em mudança. No entanto, essa neutralidade proposta 

tornou-se numa questão de ausência de identidade, na falta de características distintas144. 

 Bernard Cache fala-nos do ‘arranjo do intervalo’, arquitectonicamente separado do 

contexto inicial como uma das finalidades do ‘enquadramento’, advertendo seguidamente para 

o facto de “…à medida que as superfícies se tornam crescentemente polidas e contínuas, a sua 

‘aderência’ é reduzida a um mínimo…”145. Com esta afirmação Cache quer referir-se ao 

espaço rarefeito, destituído de toda a sua complexidade e leitura, em que toda a resistência 

(grip) tenha sido eliminada – é esta a característica o que se identifica no Modernismo que 

formaliza como a neutralidade pode ser prejudicial. Podemos também encontrar uma 

contradição na depuração moderna: ao purificar o espaço destituindo o quadro de 

probabilidade (frame of probability) da ocorrência de fenómenos, estaremos – de modo 

determinista – a eliminar as possibilidades de novos eventos146.  

 Se a flexibilidade se relaciona com a permanência dos elementos arquitectónicos, estes 

devem ter, para além da adaptabilidade, um valor intrínseco que possa compelir a sua 

preservação e duração pelo tempo. Será a expressão da arquitectura, e não a sua neutralidade 

no sentido de ‘ausência’, que concede ao que se prova permanente um carácter próprio; 

“…quanto mais formos capazes de enunciar o permanente e atribuir-lhe significado, maior é o 

espaço que a alterabilidade tem para se desenvolver”147. 

                                                 
144 HERTZBERGER, Herman, Lessons for students in architecture, 010 Publishers, Roterdão: 2005 (1991), p.146. 
145 CACHE, Bernard. Earth Moves – The Furnishing of Territories, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, 
MIT Press: 1995; p.26; “But as these surfaces become increasingly smooth and continuous, their grip is reduced to a 
minimum”. 
146 Depurar o espaço da sua complexidade significa também controlar toda a informação imprevista que poderia ser 
libertada no intervalo de indeterminação, fazendo que o efeito (actividade, interpretação) não possa ser outro que não 
a própria causa (a arquitectura em si);(ver sub-capítulo 3.3.2); nota da autora. 
147 LEUPEN, Bernard; Frame and Generic Space, 010 Publishers, Roterdão: 2006, p.43; “The more we are able to 
articulate the permanent and give it meaning, the more space the changing aspect has in which to unfurl”. 
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 4.4.2) Obstáculos 

 

 

 “Porquê, colocando [o problema] de forma simples,  

não projectar para a flexibilidade e adaptabilidade?” 148 

 

 Reconhecidamente, o debate sobre a flexibilidade arquitectónica despoleta tantos 

entusiastas como oponentes; a adaptabilidade é banalmente apontada como um mito 

ideológico ou defensora de uma falsa neutralidade 1

149. O campo em que nos movemos abrange 

ainda aspectos e estratégias ambíguas, que pertencem à discussão actual sobre a flexibilidade 

mas não obtêm os melhores efeitos ou revelam-se mesmo contrários para os objectivos 

fundamentais. Por outro lado, alguns factores naturais ao universo da arquitectura e da 

construção são barreiras ao desenvolvimento deste conceito e de uma sua maior exploração 

prática no campo. À luz desta consciência, iremos analisar as premissas modernistas, as 

finanças, a participação, a tecnologia e a sustentabilidade 1

150, que serão organizadas em três 

aspectos: controlo, mercado, e técnica. 

 

 Controlo 

 

 O Movimento Moderno manteve um carácter determinista, na medida em que 

preconizou um novo modo de vida urbana e doméstica como mais correcta e adequada à 

sociedade de então, maquinizada e a progredir. No Movimento Moderno a flexibilidade 

possibilitou que o arquitecto se envolvesse com a vida do edifício para além do período 

previsto, planeando antecipadamente as alterações que poderiam ter lugar. 

 Como aproximação oposta, o utilizador do espaço tem o papel principal; o espaço deve 

ser projectado a pensar em como vai servir a quem o ocupar e como se adaptará às exigências 

futuras, permitindo-se à intervenção para reflectir as escolhas e preferências dos habitantes. 

Na mesma conduta os processos participativos tornam o projecto ainda mais relacionado com 

os utilizadores, incluindo-os desde a fase de concepção. Este tipo de controlo que reside no 

                                                 
148 SCHNEIDER, Tatjiana; TILL, Jeremy, Flexible Housing, Architectural Press, Oxford: 2007, p.35. 
149 FORTY, Adrian, Words and Buildings: a Vocabulary of Modern Architecture, London: Thames & Hudson, 2000; in 
SCHNEIDER, Tatjiana; TILL, Jeremy. “Flexible Housing: Opportunities and Limits”, arq: Architectural Research, 
Quarterly , volume 9, tema 2, pp.157-166, Cambridge University Press, Cambridge: Junho 2005; “Why, to put it 
simply, would one not design for flexibility and adaptability?”. 
150 SCHNEIDER, Tatjiana; TILL, Jeremy. “Flexible Housing: Opportunities and Limits”, arq: Architectural Research, 
Quarterly , volume 9, tema 2, pp.157-166, Cambridge University Press, Cambridge: Junho 2005. 
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habitante promulga a liberdade e a versatilidade tanto na pós-ocupação como no processo 

virtual de desenho. 

 A flexibilidade deve ser antes que tudo a possibilidade e o espaço para a manifestação 

de uma individualidade (unipessoal ou familiar) que deve ter poder sobre o ambiente em que 

vive e sujeitá-lo às transformações necessárias para responder ao próprio estilo de vida 

sempre passível de mudança. 

 

 Mercado  

 

 O mercado possui um papel crucial e incortonável em qualquer política que diga 

respeito à arquitectura: é principalmente no sector imobiliário privado onde a busca pela 

adaptabilidade encontra os seus principais obstáculos. A construção actual verifica-se, na sua 

esmagadora maioria, inflexível, e o objectivo orientador dos empreendimentos é o lucro 

através da sua venda. Esta só acontece com a mobilização da população residente, que irá 

procurar por outro espaço quando aquele em que encontra deixa de ser adequado (ou 

adequável) às suas necessidades151. Logo, do ponto de vista do mercado imobiliário, só as 

habitações não passíveis de adaptação gradual representam seguramente movimentação de 

capital. Não interessa financeiramente para o promotor construir edifícios que sejam de 

utilidade a uma família durante demasiado tempo nem, por isso, que tenham a versatilidade 

para tal.  

 Em adição à falta de incentivo financeiro para o sector imobiliário, as barreiras 

‘naturais’ à flexibilidade perpetuadas pela economia são vários, tais como: as configurações 

espaciais que não permitam outro uso que não o proposto; a indústria de construção ser 

dominada por técnicas ultrapassadas (como as paredes divisórias com funções portantes); 

uma instalação rápida e antiquada dos serviços que os inclui no interior de paredes ou lajes, 

dificultando o acesso e a sua actualização. 

 

 Técnica 

 

 Por último, a tecnologia de apoio à flexibilidade tem explorado vários campos como a 

estandardização de elementos constructivos, estruturas móveis e cinéticas, e até o conceito de 

                                                 
151 Sendo a vida e a estrutura da família instáveis e dinâmicas, são determinantes factores como o aumento ou a 
diminuição do aglomerado familiar, a necessidade de uma divisão com carácter específico, a procura por um espaço de 
maiores ou menores dimensões, uma alteração das capacidades financeiras, etc. nota da autora. 
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megaestrutura patente na Plug-in city dos Archigram, de a uma estrutura maior e 

infraestruturada se irem associando independentemente unidades de habitação, mais 

conhecido actualmente por open-building 1

152. Walter Segal153 defende que é apenas 

significativo o uso de elementos standardizados e não standardizar o que se constrói. A 

demanda tecnológica tende por vezes a constituir um objectivo em si, quando deve ser o meio 

para um fim. As tecnologias para a transformabilidade não devem sobrepôr-se às questões 

sociais e de desenho arquitectónico, sob consequência de deixar de produzir resultados 

relevantes para o tema. 

 Em suma, para a presente argumentação, a configuração espacial é seguramente mais 

determinante do que a técnica construtiva ou até a própria qualidade dos materiais, que não 

deixam de ser estratégias consistentes. Como foi abordado, é sempre possível aplicar 

princípios da flexibilidade com técnicas simples de construção, o que de um modo facilitará a 

transformação futura da utilização e, possivelmente como consequência, da anatomia do 

edifício. 

 

 

 A importância de conhecer os obstáculos contemporâneos que se interpõem à 

flexibilidade é a de, juntamente com os princípios estratégicos e morfológicos que foram 

anteriormente apresentados, ter a capacidade de desenvolver novas aproximações mais ágeis 

para a flexibilidade, evitando cometer erros facilmente desconsiderados. Através desta 

consciência global dos dois ‘lados da moeda’ – que acaba por constituir directrizes de acção, 

mesmo que colocadas de outra maneira – consolida-se o progresso em direcção a uma 

disciplina da ‘Flexibilidade’, informada, eficaz e universalmente compreendida. 

 

 

 

                                                 
152 SCHNEIDER, Tatjiana; TILL, Jeremy. “Flexible Housing: Opportunities and Limits”, arq: Architectural Research 
Quarterly , volume 9, tema 2, pp. 157-166, Cambridge University Press, Cambridge: Junho 2005. 
153 Walter Segal foi um arquitecto conhecido por desenvolver um sistema de auto-construção habitacional; a sua 
pesquisa baseada em  pré-fabricação teve sempre como objectivo primário a procura do sistema flexível ‘social’para 
conceder o poder interventivo ao construtor-utilizador. MCKEAN, John, Learning from Segal: Walter Segal’s Life, Work 
and Influence, Birkhäuser, Basel: 1989, p. 148; in SCHNEIDER, Tatjiana; TILL, Jeremy. “Flexible Housing: 
Opportunities and Limits”, arq: Architectural Research Quarterly , volume 9, tema 2, pp. 157-166, Cambridge 
University Press, Cambridge: Junho 2005. 
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5. A flexibilidade como factor 

de preservação 

 

 

 

 O crescimento deste campo de conhecimento (e de muita experiência e 

experimentação prática) caminha em direcção a que, uma vez consolidado, possa clarificar a 

boa adaptabilidade do edifício como um requisito lógico e benéfico a cumprir na Arquitectura, 

facilmente incorporável a áreas talvez menos prováveis como o Património e as permanências 

históricas; será este o cruzamento de ideias que segue como o próximo no encadeamento do 

trabalho. 

 De que modo estão a preservação e o estudo do património ligados à flexibilidade? É 

oportuno falar de preservação juntamente com a reutilização, reactivação ou adaptação, 

porque está pressuposta uma evolução, quer através de transformação funcional quer de 

arranjos físicos, sempre com o intuito de manter o edifício utilizável e habitável para fins mais 

simbólicos ou funcionais. O que nos interessa é a manutenção de uma forma não só porque o 

justificam as suas qualidades espaciais ou históricas, mas também pela renovação dos usos 

porque ela reencontra, uma e outra vez, um papel a desempenhar junto aos seus habitantes. 

 

 
 
 
Fig. 50) Recepção no Convento do Beato. O Convento do Beato oferece diversificados espaços disponíveis para eventos de 
variadas naturezas. actualmente Fonte: http://onossocasamento.pt/artigos/palacios-monumentos-para-casar-portugal (2012.07.11) 
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5.1) O passado como recurso e memória 

 

 Retomando, a flexibilidade precisa da mudança e do tempo para se manifestar, sendo 

que, como constatado, o tempo é insubtraível de uma compreensão completa da Arquitectura. 

As permanências que persistem no tempo são flexíveis de algum modo pois foram ou vão 

sendo eventualmente modificadas (excepto os monumentos, que tendem a ser mais 

‘cristalizados’ e são raramente transformados de maneira profunda, ou de algum modo que 

busque a sua transformação). A flexibilidade, como capacidade da Arquitectura, reside nessa 

presença física perene; mas como lidar, de facto, com os elementos resilientes e robustos? 

 Antes de avançar, note-se que o termo ‘Património’ – no âmbito da Arquitectura, 

obviamente – não ilustra rigorosament os objectos-alvo desta argumentação; a adaptação e 

transformação acontece em todas as permanências que demonstrem robustez e resiliência 

necessárias à resistência pelo tempo, não se restringindo esta discussão às obras com valor 

patrimonial oficial. Isto porque nem todos os edifícios antigos se mantêm activos após 

sucessivas intervenções, sendo que o Património até está passível de passar por um menor 

número e um menor espectro de acções modificadoras, devido ao sentido de preservação que 

lhe é implícito. Assim, ao que nos iremos referir serão os edifícios resilientes no seu sentido 

lato, quer classificados ou não. De entre os elementos que nos chegam do passado é possível 

ainda distinguir genericamente entre permanência, Património, e ruína – estando o termo 

‘permanência’ anteriormente definido (ver subcapítulo 3.1.1). 

 A ‘ruína’ é a presença corpórea do que já foi um edifício íntegro, e é incompleta ou 

apresenta algum estado de degradação, inviabilizando a sua utilização sem que haja uma 

recuperação mais profunda. Uma ruína terá sido em tempos uma construção  que não se 

provou resiliente, resistente fisicamente, e o seu estado deteriorado poderá ter inúmeras 

causas. No entanto, a ruína que seja significante ou qualificada constitui de facto um atractivo 

em vez de um elemento encarado como negativo, movendo até uma indústria se a sua 

historicidade e valor social o proporcionarem; dá-se uma migração da esfera do comum para 

um novo mercado de valores, passando as ruínas a ser protegidas como obras de arte ou 

documentos históricos e consequentemente integrando um particular sistema de consumo154. 

Por outro lado, existe também a ‘necessidade da ruína’; um período de negação e abandono de 

                                                 
154 SOLÁ-MORALES, Ignasi de, “Patrimonio arquitectónico o parque temático”, Territorios, Editorial Gustavo Gili, SA, 
Barcelona 2002 (prólogo de Saskia Sassken 2002) p.198. 
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um edifício pode ser um prérequisito para que se revele mais tarde um atractivo à 

reapropriação ou atribuição de valor. 

 Segundo Solá Morales, as ruínas são assim as provas de um fluxo genérico do tempo, 

enquanto os monumentos – que constituem o Património – são os faróis da memória155. Por 

definição, a ideia de monumento histórico “…engloba a criação arquitectónica isolada, bem 

como o sítio urbano ou rural que são o testemunho de uma civilização particular, de uma 

evolução significativa ou de um acontecimento histórico. Esta noção estende-se não somente às 

grandes criações mas também às obras modestas que adquiriram com o tempo um significado 

cultural”156. Etimologicamente, o termo ‘monumento’ implica uma ligação à memória, pois 

consiste num meio veiculador de uma memória viva e emotiva157, ou seja, de significado e 

memória colectiva. Para o caso, ao nos referirmos a ‘Património’ remeteremos ao monumento 

histórico, uma vez que o que está em causa, pelo âmbito do trabalho, são os artefactos 

arquitectónicos que nos chegaram do passado, como permanências. 

 
 

 
 

 
Fig. 51) As ruínas do Convento do Carmo, Lisboa. Fonte http://weluv.it/lisbon/ruinas-do-convento-do-carmo/wp-content/blogs.dir/1 
/files/ruinas-do-convento-do-carmo/convento-carmo-berk-k.jpg (2012.07.12) Pormenor, Imagem editada pela autora. 

                                                 
155 SOLÁ-MORALES, Ignasi de, “Patrimonio arquitectónico o parque temático”, Territorios, Editorial Gustavo Gili, SA, 
Barcelona 2002 (prólogo de Saskia Sassken 2002) p.198. 
156 “Carta de Veneza”, Artigo 1, International Council on Monuments and Sites (ICOMOS), Maio 1964; in 
http://mestrado-reabilitacao.fa.utl.pt/disciplinas/ppereira/CartaVeneza.pdf (2012.02.11) 
157 CHOAY, Françoise; A Alegoria do Património (trad. Teresa Castro), Edições 70, Arte e Comunicação, Lisboa: 
2010 (1982), p.17. 
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 5.1.1) Despertar para o passado – o início de uma consciência 

 

 A conservação e valorização patrimonial, embora de algum modo existente desde a 

Antiguidade, teve os princípios e as questões que hoje integra a germinarem apenas no século 

XIX, para finalmente se assumirem numa prática consistente que começou a maturar a partir 

de 1945158. A consciência da preservação foi fortemente disseminada quando se fizeram sentir 

os efeitos sociais que um período pós-guerra havia causado – quando a destruição do tecido 

físico e cultural do centro da cidade era aceite sem grandes dificuldades. A revolução 

cultural159 foi profunda e universal, acontecendo generalizadamente sem líderes ou 

controvérsias; uma nova sensibilidade para a identidade e significado presentes no passado 

despertara naturalmente, um acto reflexo da cultura ocidental. 

 O sucesso deste movimento deve-se à sua eficácia: o facto de resultar junto da 

população permitiu que este se desenvolvesse e diversificasse. O preservacionismo estendeu-

se à regeneração urbana e arquitectónica, e a sua dimensão foi tal que despoletou uma 

indústria construtiva da nostalgia, empenhada em fabricar produtos de estilo ‘historicizante’e 

antigo. O respeito e a sensibilidade que fundam a mesma corrente perdem-se quando entra em 

jogo uma comercialização da falsificação do envelhecido. 

 De forma concisa, as políticas e estratégias de conservação ocorreram em três 

correntes, a primeira delas circunscrita a edifícios singulares e monumentos históricos. Com a 

preocupação em considerar não só o elemento isoladamente mas o conjunto arquitectónico em 

que se inseria, a segunda movimentação pelo património ganhou força nas décadas de 60’s e 

70’s. Surgem novas políticas contemplativas das áreas urbanas de valor histórico, que visavam 

a conservação através da gestão da mudança em vez de se focarem fortemente na 

preservação de um passado. A última e mais fragmentária corrente consistiu no 

desenvolvimento das estratégias de revitalização local. Preservar o património torna-se mais 

complexo, porque uma vez este assegurado e protegido é necessário administrar-lhe usos, 

viáveis e responsáveis pela reactivação da arquitectura conservada. Com a questão de para 

quê terem sido resgatados os espaços expandiu-se o leque de profissionais envolvidos com o 

processo, desde especialistas em desenvolvimento económio até historiadores de arte. 

                                                 
158 CARMONA, Mathew; HEATH, Tim; OC, Tanner; TIESDELL, Steven, Public Places - Urban Spaces: the 
dimensions of Urban Design, Architectural Press, Oxford: 2003, p.198 
159 Stewart Brand considera que o despertar preservacionista constitui não só um movimento como uma revollução 
cultural incrivelmente bem sucedida in BRAND, Stewart, “Preservation: a Quiet, Populist, Conservative, Victorious 
Revolution”; in BRAND, Stewart, How buildings learn – what happens to them after they’re built. Phoenix Illustrated, 
London: 1997, pp. 88-109. 
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 Os preservacionistas são louvados por Brand160; assumem uma perspectiva pragmática 

sobre a mudança de usos e adaptação dos edifícios, contemplando implicações e vantagens 

económicas enquanto e buscam as razões que levam a arquitectura a ser estimada pelos seus 

habitantes. A prática da preservação relaciona-se com uma filosofia do tempo e de 

responsabilidade que visa o futuro, promovendo a longevidade. O objectivo é o equilíbrio 

coerente entre passado e presente que tem como objectivo o desenvolvimento, com uma 

ideologia em constante evolução ética e estética. 

 O contraponto do preservacionismo verifica-se na coacção que pode gerar, 

exemplificando, quando os proprietários de um edifício classificado como protegido e 

inalterável não se podem apropriar plenamente do mesmo, ou adaptá-lo conforme desejem. 

Esta situação dá-se nas situações extremas e pode mesmo existir um choque de liberdades; 

acontece tendencialmente nos edifícios high-road, cuja manutenção exige muito dos seus 

utilizadores, os quais beneficiarão em nutrir um sentimento de respeito e fascínio pela obra 

para a habitar satisfatoriamente.  

 

 

 

5.2) A prática da reutilização adaptativa 

 

 Os edifícios antigos que subsistem conquistam o nosso respeito e afeição, assim como 

se valorizam aos nossos olhos quando dão lugar a experiências inesperadas: almoçar numa 

fábrica renovada, ter aulas num palacete ou entrar numa loja em antigas cavalariças 

medievais. Mas a que se deve este fascínio generalizado pelo velho-reconvertido e, nas 

palavras de Brand, “…porque são os edifícios antigos mais libertadores?”161. 

 A continuidade high-road que o património encerra demonstra na verdade um edíficio 

completamente adaptado e complexo, detentor de sabedorias passadas. Como são poucos os 

edifícios que vivem tanto tempo, sendo que os que resistem frequentemente classificados 

património, a longevidade inspira raridade e respeito. Mas nos casos de preservacionismo 

mais rígido a flexibilidade não se manifesta, o estado das coisas é mantido e aperfeiçoado. 

                                                 
160 BRAND, Stewart; How buildings learn – what happens to them after they’re built. Phoenix Illustrated, London: 
1997, p. 90. 
161 BRAND, Stewart; How buildings learn – what happens to them after they’re built. Phoenix Illustrated, London: 
1997, pp.104-105 
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Interessam-nos para o caso as permanências que são preservadas através da reactivação 

funcional mas compatível com o passado, através da manutenção activa e até criativa. 

 A reutilização adaptativa162 é um processo pelo qual os edifcíos antigos que sejam 

ainda íntegros e robustos se desenvolvem para acolher novos usos social e economicamente 

viáveis163. Por outras palavras é a prática que consiste em alterar as construções para que 

estas se adaptem a novas funções para elas propostas; é a tarefa transformativa viabilizada 

pela própria versatilidade dos edifícios. A reutilização adaptativa oferece a forma mais comum 

de sobrevivência e valorização da Arquitectura, pois ao ser reabilitado e colocado para um 

uso totalmente diferente daquele para que foi concebido, um edifício antigo receberá um 

acréscimo de valor. Esta consideração poderá colocar em causa directamente lugares-comuns 

como ‘a forma segue a função’, sendo que ao ser adaptado qualificativamente o edifício 

ganhará complexidade, sentidos ocultos, tornando-se mais interessante por servir um outro 

propósito que não o seu original164 – a única função relacionada verdadeiramente com a sua 

concepção. 

 

 Convertível, reversível 

 

 Embora todos os edifícios sejam possivelmente de algum modo transformáveis existem 

diferentes graus de versatilidade; no caso da reutilização adaptativa referimo-nos a 

convertibilidade, já que o objectivo é a conversão funcional total para um dado uso (e não 

obrigatoriamente a modificação física), ou seja, é um tipo de flexibilidade em que varia 

fundamentalmente a função, um importante processo apropriativo permitido pela polivalência 

(ver sub-capítulo 2.2) do espaço. Assim, existirão edifícios ilimitadamente convertíveis, logo 

incrivelmente robustos e versáteis, como também edifícios ‘impossíveis’ de converter165, pelo 

menos de um modo viável e fundamentado, por não terem valor ou, resumidamente, serem 

totalmente inflexíveis, o espelho de uma única função cuja obsolescência ditou também o fim 

da vida útil da construção. 

 No mesmo âmbito da aproximação adaptativa mas além da mudança de uso, distingue- 

-se ainda entre restauração e renovação – ambas das operações físicas que integram o vasto 

                                                 
162 Tradução de “adaptive reuse” pela autora; nota da autora. 
163 LUTHER, Joseph P., “4 – Site and Situation: The Context of Adaptive Reuse”, Adaptive Reuse, Issues and Case 
Studies in Building Preservation, Van Nostrand Reinhold Company, New York: 1988, pp. 48-60. 
164 BRAND, Stewart; How buildings learn – what happens to them after they’re built. Phoenix Illustrated, London: 
1997, pp.104-105. 
165 BRAND, Stewart; How buildings learn – what happens to them after they’re built. Phoenix Illustrated, London: 
1997, pp.108-109. 
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campo lexical da reabilitação166. Num edifício que é restaurado é-lhe devolvido o seu estado 

original, o mais aproximado possível à arquitectura construída inicial, enquanto renovar 

consiste no melhoramento dos materiais e instalações de suporte mantendo a imagem geral 

segundo a aparência actualizada do edificado. A estas duas operações correspondem duas 

concepções do que a preservação e o trabalho de recuperação, genericamente falando, deverá 

ser; ou o regresso ao estado primeiro do edifício, ou assumir as transformações incorporadas 

desfasadamente como características absorvidas e importantes registos históricos. 

 Para os ciclos de conversão se sucederem a condição é que as alterações executadas 

se prendam com a reversibilidade 167. Para conciliar o respeito pela permanência com 

construções ou acrescentos de intervenção, podemos dotar a solução de ‘independência’ (ver 

sub-capítulo 3.2.3) entre a pré-existência e o novo. O conjunto ficará mais flexível para o 

futuro e, estando a reversibilidade assegurada, outras novas necessidades imprevistas 

poderão mais facilmente re-adaptar o espaço, em substituição ou sobreposição. 

 

 

 
 
 
Fig. 52) Eixo de acessos no antigo pátio interior, Pinacoteca do Estado, São Paulo. O edifício tinha como uso original o Liceu de 
Artes e Ofícios, tendo sido construído entre 1896 a 1900, da autoria de Ramos de Azevedo. Projecto de adaptação de Paulo 
Mendes da Rocha, Eduardo Colonelli e Weliton Ricoy Torres, em 1998: a reforma consistiu em ampliar o espaço de acervo, criar 
espaço apto a receber exposições temporárias e atribuir ao edifício toda a infra-estrutura necessária. Fotografia de Pedro Kok. Fonte: 
http://www.pedrokok.com.br/es/2009/07/pinacoteca-do-estado-de-sao-paulo-sp/pinacoteca-6/ (2011.07.16). 

                                                 
166 Criteriosamente, não vai ser abordada toda a extensão e significado dos conceitos existentes da matéria 
preservacionista e de reabilitação; limitarnos-emos a restauro e renovação, definidos simplificadamente; nota da autora. 
167 BRAND, Stewart; How buildings learn – what happens to them after they’re built. Phoenix Illustrated, London: 
1997, pp.105,108. 
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 O método e as precauções metodológicas 

 

 O exercício de adaptação tem início no reconhecimento dos atributos arquitectónicos a 

ser enfatizados, conservados, trabalhados e substituídos, no sentido de garantir a reutilização 

viável da obra sem destituir o edifício do seu carácter próprio. As primeiras premissas do 

projecto devem ser atender às vontades do cliente e à própria capacidade de adaptabilidade 

da arquitectura. 

 A preservação de conjuntos resilientes e permanências arquitectónicas não é feita 

levianamente, mas lida com a identidade, memória e qualidade do espaço urbano. A 

reutilização adaptativa só se inicia após uma decisão de tomar iniciativa, e não sendo pouco o  

quão prejudicadas as cidades já foram por factores deste campo, a atitude mais sensata poderá 

até por vezes ser esperar e não interferir. Quando a situação necessita de facto de actuação –e 

não a abstenção de agir sobre – existem algumas questões que se devem ser consideradas no 

desenvolvimento de acções com cariz preservacionista num contexto histórico; o que deve ser 

mantido, o que se fará com o que foi escolhido, e quais são os custos e benefícios que advirão 

do que é feito168. 

 A primeira questão implica um critério para a selecção dos edifícios, dos objectivos a 

curto e longo prazo, e do que é prioritário. Os critérios podem ser tais como valor associativo, 

valor arquitectónico, viabilidade económica, ou importância educacional169. 

 Em segundo lugar deverá existir uma orientação filosófica ou motivação para guiar o 

procedimento com as obras a ser preservadas, como individuais ou colectivamente. Kevin 

Lynch alega que a preservação eficaz depende e varia com as razões e para quem o passado é 

mantido, citando os motivos possíveis170 como os seguintes: 

 

a) estudo científico (implica dissecação, registo e armazenamento académico); 

b)  educação (que requer encenação ousada e comunicação); 

c) acréscimo de valor presente e sentido de fluir do tempo (através de uma ‘colagem 

 temporal’, demolição criativa, adição); 

d)  ligação pessoal (implica fazer e reter sinais, marcas, tão selectivas e não permanentes 

 como a própria memória). 

                                                 
168 MACGILVRAY, Daniel F., “1 – Rasins Versus Vintage Wine”, Adaptive Reuse, Issues and Case Studies in 
Building Preservation, Van Nostrand Reinhold Company, New York: 1988, pp. 3-17. 
169 Alguns dos critérios definidos pela Heritage Conservation and Recrutation Service, o detentor do registo patrimonial 
nacional dos Estados Unidos da América; nota da autora. 
170 LYNCH, Kevin, What time is this place?, The MIT Press, Massachussets: 1972, p.63. 
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 Os custos e benefícios potenciais podem ser estimados pela comparação entre os 

resultados de uma construção nova e da preservação, em termos construtivos e energéticos. 

Para o balanço é analisado o valor acrescentado, valor de propriedade, impostos adicionais e 

receitas, para cada uma das hipóteses. Os custos não tangíveis são dificilmente determináveis, 

aferíveis até certo ponto segundo indicadores que advêm de estudos sobre por exemplo 

criminalidade, crescimento populacional, ou desenvolvimento. Para além das consequências 

intangíveis sociais o projecto estende-se à afectação do contexto, em termos de localização – o 

terreno a que pertence geográfica e topograficamente o projecto – e situação – os aspectos 

não físicos da envolvente cultural e social.  

 

 

 5.2.1) Reutilização versus ‘museificação’ 

 

 Ignasi de Solá-Morales escreve que o processo de museificação171 se estende 

actualmente à arquitectura, como consequência da prática cristalizadora museológica que 

“…com a sua aparente intenção de salvaguardar objectos de interesse artístico, histórico, 

antropológico, natural, etc., submete-os a todos a um mesmo processo de exposição que conduz 

indissoluvelmente a uma operação de suspenção das suas características prévias”172. O acto de 

isolar e expôr, ou classificar e tornar inalterável através de legislação protectora e cautelosa, 

implica o desaparecimento dos objectos como sendo os portadores de significado em vários 

possíveis contextos. O isolamento protector de um objecto, por mais precioso que seja, 

preservá-lo-á, porém coloca-o numa posição estanque; desprovido da capacidade evolutiva 

natural de um edifício, pode ser resumido à encenação de uma memória, e não à vivência da 

mesma, e eventualmente tornado demasiado precioso para que possa regressar a um estado 

vivo e adaptável, em maior ou menor grau.  

 A principal crítica de Solá-Morales advém do mercado turístico que tem como âncora 

os monumentos e a divulgação de uma imagem previamente interiorizada e preparada. O 

                                                 
171 Jean-Louis Déotte, Le musée, l’origine d l’esthétique, Editions L’Harmattan, París, 1993, citado em SOLÁ-
MORALES, Ignasi de, “Patrimonio arquitectónico o parque temático” Territorios, Editorial Gustavo Gili, SA, Barcelona 
2002, p. 197. 
172 SOLÁ-MORALES, Ignasi de, “Patrimonio arquitectónico o parque temático”, Territorios, Editorial Gustavo Gili, SA, 
Barcelona: 2002, p. 197; “Efectivamente, el museo, com su aparente intención de salvaguardar objetos de interés 
artístico, histórico, antropológico, natural, etc., los somete a todos ellos a un mismo processo de exposición que 
conlleva indisolublemente una operación de suspención de sus características prévias”. 
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mercado turístico é assumidamente uma força da preservação e museificação do património 

arquitectónico, sobre o risco de os objectivos serem dirigidos para os fins do sistema. 

 A transformação de usos urbanos tende a ter como objectivo incrementar o 

investimento económico e frequentemente converter grandes áreas em centros culturais 

alegadamente apelativos. Uma das consequências da relevância que o turismo adquire junto 

da reabilitação é a expulsão dos residentes de áreas simbólicas e ricas em trocas de 

sociabilidade, reduzindo-as ao valor do solo. Este redesenho para a especialização cultural e 

de lazer em grande escala pode assim desestruturar o equilíbrio social em prol da arquitectura 

e do urbanismo cenográficos173. 

 A museificação urbana e arquitectónica pode chegar a um ponto em que os objectivos 

de preservação de cidades inteiras as cristalizam de forma antinatural. Exemplificando, 

grandes conjuntos patrimoniais como a cidade de Bath174, de grande valor pelas qualidades 

estéticas e historicamente representativas (pelo carácter romântico, pela importância 

arquitectónica e pelo raro facto de se encontrar num estado de conservação meticulosa e 

íntegra) são aptos a elevados índices de obsolescência. No caso, a homogeneidade 

preservada de Bath acabou por ser tornar numa obsolescência generalizada; a arquitectura 

interior não está de modo algum apta a receber usos contemporâneos porque a ostentação foi 

sempre o verdadeiro motivo da preservação desenvolvida por especuladores. Entre a 

relevância do património preservado e os efeitos danificadores que  implica uma  remodelação  

 

 

       
 
 

 

 

                                                 
173 LIMA, Evelyn Furquim Werneck, “Configurações urbanas cenográficas e o fenómeno da «gentrificação»”, 
Arquitextos, revista online, nº 46, ano 4, março 2003, http://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/04.046/601 
(20.09.2011) 
174 Cidade no Reino Unido fundada no século XVIII construída ao longo de setenta anos para ser uma estância 
balnear aristocrata. Actualmente 40% da área útil do centro da cidade está desocupada, e muitos dos usos restantes 
são apenas nominais, isto é, não existem para além do registo; LYNCH, Kevin, What time is this place?, The MIT 
Press, Massachussets: 1982 (1972), p.9-12; nota da autora. 

Fig. 53) High Street, Bath, Inglaterra. 
1890-1900. Fonte: http://www.kaiono 
cinema.com. br/2011/03/inteligencia-
artificial-o-atemporal.html (2012.02.11) 

 

Fig. 55) High Street, Bath, Inglaterra. 
2008. Fonte: http://static.panoramio.com 
/photos/original/16260104.jpg 
(2011.09.29) 

 

Fig. 54) High Street, Bath, Inglaterra. 
1935. Fonte: http://www.pastandpresentpubli 
cations.com/bath_images.htm (2011.09.29) 
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geral, instala-se crescentemente a patologia da obsolescência e do ‘cenário’ arquitectónico. 

Pela carência não resolvida de serviços e infraestruturas, a cidade está condenada ao 

abandono pela população residente, vinculando-se cada vez mais a uma economia de turismo 

que possivelmente orbitará em torno das carapaças vazias do que um dia terá sido uma cidade 

viva. 

 Alfama, embora longe de perfeita, pode ser um bom exemplo de sucesso da boa 

prática preservacionista175;  num  meio  intensamente procurado pelos turistas continua a ser 

uma área habitacional e de características naturalmente cenográficas, identitárias, à escala de 

Lisboa. Existe o equilíbrio entre moradores e turistas, num bairro altamente caracterizado e 

ainda tradicional, mesmo que em grande parte tal seja devido à malha tão historicamente 

consolidada e pouco permissiva. Os projectos de valorização urbana para Alfama consistem 

em reabilitar ‘para os mesmos habitantes’, permitindo que os usos enraizados – 

maioritariamente residencial – se mantenham fixos.  

 

 

 5.2.2) Intervir no Património Industrial 

 

 A preservação dos objectos industriais não se verificou da mesma maneira que o 

Património em geral.  O reconhecimento da necessidade de conservação e catalogação do 

património de orgiem industrial teve então um início relativamente tardio no âmbito da 

revolução preservacionista. Dois acontecimentos chave para o início do processo foram a 

criação do TICCH – The Interntional Comittee for the Conservation of the Industrial Heritage – 

com a definição oficial de Património Industrial, estabelecida pela mesma entidade, e a 

classificação do primeiro bem de natureza industrial a integrar a lista da UNESCO como 

Património da Humanidade176, ambos em 1978. 

 Em Portugal, foi a partir da década de 1980 que o património industrial passou a ser 

objecto de estudo, salvaguarda e divulgação, sustentado por um estabelecimento teórico que 

permitiu que fosse tratado de forma sistemática e objectiva. Escreve Nuno Teotónio Pereira 

que, no universo da protecção patrimonial, “…outros tipos de construção ficaram de fora [da] 

prática de preservação tradicional ou espontânea. Trata-se dos equipamentos obsoletos (escolas 

                                                 
175 LIMA, Evelyn Furquim Werneck, “Configurações urbanas cenográficas e o fenómeno da «gentrificação»”, 
Arquitextos, revista online, nº 46, ano 4, março 2003, http://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/04.046/601 
(20.09.2011) 
176 A paisagem cultural de Hallstatt-Dachstein salz Kammergut, exploração de sal na Áustria; nota da autora. 
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e hospitais, por exemplo) e das estruturas ligadas à produção ou aos serviços (fábricas, celeiros, 

armazéns, etc.)”177. Embora tenham sido realizados esforços no sentido e proteger o legado 

industrial, a sua catalogação no país é ainda bastante incompleta e insuficiente acabando por, 

ao integrar realidades extremamente distintas, deixar muitos objectos em estado vulnerável178. 

 Por Património Industrial entende-se “…os vestígios da cultura industrial que possuem 

valor histórico, tecnológico, social, arquitectónico ou científico…”179, englobando: edifícios, 

oficinas, fábricas, minas e locais de processamento ou refinação, entrepostos, armazéns, 

centros de produção, transmissão e utilização de energia, meios de transporte e todas as suas 

estruturas e infra-estruturas, e ainda locais onde se tenham desenvolvido actividades sociais 

relacionadas com a indústria. Estes objectos são estudados pela arqueologia industrial, que 

também se apoia no conhecimento das técnicas de produção, sendo que o período histórico de 

maior relevo ao campo abrange desde o início da Revolução Industrial180 até à data actual. 

 A cultura representada no Património Industrial retém para as gerações futuras as 

informações históricas e os artefactos que remetem à mudanças operadas ao nível do ‘saber- 

 
 

 
 
 
Fig. 56) Edifício da Sociedade Comercial Abel Pereira da Fonseca Lda., Marvila, 1917. Fotografia de Augusto de Jesus Fernandes 
em 1966 do antigo armazém de vinhos, obra do arquitecto Nobre Júnior, construído em 1917. Edifício presentemente em vias de 
classificação; in http://www.lisboapatrimoniocultural.pt/imoveis/imoveis/Paginas/Edif%C3%ADcioAbelPereiradaFonseca.aspx 
(2011.07.16); Fonte: http://tlimtlimxabregas.blogs.sapo.pt/2008/11/; (2011.07.16). 

                                                 
177 PEREIRA, Nuno Teotónio; MESTRE, Vítor, “Património Construído: reconverter para conservar”, Actas e 
comunicações / I Encontro Nacional sobre o Património Industrial, volume II, pp. 307-320, Associação Portuguesa de 
Arqueologia Industrial. Coimbra: Coimbra Editora, 1989, p.308. 
178 LACERDA, Manuel (coord.); VIEIRA, João (coord.); Património Industrial, Colecção Kits - património, nº 3, 
versão 1.0, Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana, Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e 
Arqueológico, Património Arquitectónico — Geral, IHRU, IGESPAR, Lisboa: Novembro 2010, www.portaldahabitacao.pt; 
www.monumentos.pt; www.igespar.pt; (2011.05.09) 
179 inclui também bens móveis e documentais e material audio-visual. “Carta de Nizhny Tagil sobre o Património 
Industrial” The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage (TICCIH), Julho 2003, 
http://www.mnactec.cat/ticcih/pdf/NTagilPortuguese.pdf (2011.05.27). 
180 a Revolução Industrial teve o seu início em Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII e consistiu na 
transição de uma economia baseada na agricultura e no artesanato para uma sociedade suportada pela indústria de 
produção maquinizada; nota da autora. 
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-fazer’, da ciência, da mecânica e automatismo. Estes documentos a proteger estão 

relacionados com a evolução e reestruturação económica, social, cultural e técnica que 

permitiram o progresso tecnológico e também de mentalidades, possuindo por isso um 

elevado valor histórico, de prioritária salvaguarda.  

 

 Reutilização do Património Industrial; sedução da memória 

 

 A especificidade – ou peculiaridade – não só do Património Industrial mas das 

permanências industriais reside em factores como a escala, o carácter funcional, a morfologia,  

a materialidade, e a sua cronologia. A própria essência destes contribui para a paradoxalidade 

encontrada na sua salvaguarda e preservação, mesmo que tal interesse tenha início após um 

período de rejeição da ruína e do abandonado. Podemos então compreender que a valorização 

do património industrial apresenta uma faceta não totalmente justificável do ponto de vista 

racional; de acordo com o autor Robert Harbison, não existe outra maior discrepância 

arquitectónica que o “…desagrado de alguém para com o moinho em funcionamento, e o 

fascínio do mesmo pela sua ‘casca’” 181; inesperadamente, um conjunto edificado fabril de 

características que nada mais são que, na sua origem, funcionais acaba por exercer uma 

experiência arquitectónica para a qual nunca foi concebido.  

 

         

 

 

  

                                                 
181 HARBISON, Robert; The Built, the Unbuilt and the Unbuildable - in pursuit of Architectural Meaning, London: 
Thames and Hudson, 1991, p.122. 

Fig. 57) Conversão de fábrica de cimento, Ricardo Boffil, 1975, 
Barcelona. O arquitecto transformou a antiga fábrica em escritório, 
arquivo, biblioteca e residência pessoais. Fonte: http://matriarchitect. 
blogspot.pt/ (2012.05.11) 

Fig.58) Interior da fábrica de cimento convertida; 
Ricardo Boffil, 1975, Barcelona. Fonte: 
http://mtidry.wordpress.com/2009/10/14/bofillsce
mentfactory/ (2012.05.11) 
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 Intervenções típicas 

 

 Para além do património classificado, existem inúmeras estruturas industriais obsoletas 

funcionalmente; “…é nestes casos que a questão de reutilização se coloca como imperativo para 

a sua preservação, (…) nada interessaria a manutenção em grande escala de estruturas mortas 

e vazias (…). É nesta perspectiva que tem de ser considerada a questão da perservação do 

património industrial…”182. 

 A construção fabril apresenta caracteristicamente fortes qualidades de resiliência e 

robustez, que se verificam na polivalência das estruturas que hoje vemos cada vez mais a 

serem convertidas com sucesso e inovação. De facto por serem tão robustos, os edifícios 

industriais são o exemplo perfeito da evolução de significado. E pela sua simplicidade formal é 

fácil familiarizar-nos com eles e, reconhecendo os seus traços e qualidades tipológicas, 

estabelecer várias estratégias de reutilização. “As naves industriais são bons exemplos de 

espaços com ‘baixa definição’ e capazes de acolher novos usos (largas, fundas, espaço interior 

sem estrutura, pé direito-alto, pavimentos capazes de suportar cargas elevadas e normalmente 

com boa ventilação e iluminação). Só em Lisboa, a lista de usos possíveis para tais espaços é 

 

 

    

                                                 
182 PEREIRA, Nuno Teotónio; MESTRE, Vítor, “Património Construído: reconverter para conservar”, Actas e 
comunicações / I Encontro Nacional sobre o Património Industrial, volume II, pp. 307-320, Associação Portuguesa de 
Arqueologia Industrial. Coimbra: Coimbra Editora, 1989, p.308. 

Fig. 59) Fabra i Coats, Fàbriques de Creació, Barcelona. 
Um dos espaços fabris da antiga tecelagem construída entre 
1910 e 1920, convertida pelo governo de Barcelona num 
espaço para funcionar como incubadora inaugurada em 2008. 
Contando ainda com dois grandes espaços polivalentes que 
acturaão como plataformas esporádicas para a realização de 
projectos.  Projecto de adaptação de Francesc Bacardit, 
Manuel Ruisánchez, Architects. Fonte: http://www.bcn.cat/ 
fabriquesdecreacio/en/fabra.html (2012.07.16) 

Fig. 60) Ocupação da Fabra i Coats, Fàbriques de Creació, 
Barcelona. A incubadora é destinada a ser ocupada como 
“receptáculo de produção cultural” caracterizado pela 
interdisciplinaridade e multifuncionalidade. Fonte: 
http://www.bcn.cat/fabriquesdecreacio /en/fabra.html 
(2012.07.16) 
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 impressionante: bares, discotecas, armazéns, restaurantes, ateliers, escritórios, museus, sedes de 

empresa, estacionamentos...”183. 

 Por estas razões, as permanências industriais fora de uso mostram-se, no geral, 

fortemente adequadas à prática da reutilização através de estratégias para a flexibilidade; a 

intervenção no espaço terá como matéria de projecto a priori a polivalência do 

‘enquadramento’, formado pelas características de indeterminação e espacialidade adaptável. 

Relacionado indissociavelmente com o passar do tempo, “aceitar a dimensão cultural da 

Arquitectura industrial, tanto no uso como na prática projectual, significa reconhecer o 

inevitável processo de modificação através do tempo não só por processos de entropia, como de 

alteração de função, mas sobretudo pelas mudanças de significado dentro de um contexto pré-

existente.”184 

 

 

                                                 
183 GASPAR, Pedro Lima; Para a compreensão da Flexibilidade: Trabalho de Síntese. Prova de Aptidão Pedagógica e 
Capacidade Científica apresentada na Faculdade de Arquitectura. Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de 
Lisboa, Lisboa: 2000, p.77. 
184 SILVA, Miguel Ângelo Soares Pinto, Património industrial em Portugal: intervenção nova, Tese de Doutoramento. 
Universidade Lusíada, Lisboa: 2003. 
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6. O edifício da Real Fábrica de Cordoaria Nacional 

 

 

 O edifício longitudinal é único em vários aspectos que o tornaram parte do Património 

Nacional185. Não só a sua constituição é única, como também irrepetível. Fruto directo de uma 

época e de uma específica indústria, nem um hipoteticamente semelhante edifício se edificaria 

hoje em dia numa área tão privilegiada como a margem ribeirinha. Por isso, também, nos 

concentraremos brevemente na sua génese, e em contextualizar a sua fundação e evolução até 

aos dias de hoje. A cordoaria é ímpar pela sua lógica compositiva, pelas épocas em que foi 

sendo erguida, e pela sua localização privilegiada e, logo, responsável pela qualificação local 

assim como um atractivo veículo para resolver as inconsistências urbanas que a 

contextualizam. 

 A Cordoaria Nacional186 não dispõe para já de uma publicação abrangente, ou de uma 

quantidade razoável de matéria escrita. As publicações que lhe são dedicadas restringem-se 

praticamente a um autor em especial, José Mártires dos Santos, um interessado que a dada 

altura reúne o seu conhecimento com as fontes documentais, e produz algumas publicações – 

mais ou menos formais – sobre o edifício, o seu nascimento e sua função. 

 A posição preservacionista em relação à Cordoaria terá ganho maior relevância 

quando foi considerada Património industrial. À primeira vista, tê-la-íamos como um edifício 

high-road, valoroso e maturado, em que o sentido patrimonial e qualidade única apontariam a 

manutenção escrupulosa da obra. No entanto, é um edifício que mudou não só muitas vezes de 

usos como também sofreu constantes acrescrentos e sucessivas subtracções por razões 

funcionais, até à altura em que terá ‘cristalizado’ por motivo de passar a ser património e 

razões de legislação. 

 
 
 

 
 
Fig.61) “Prospecto da Real e Nova Cordoaria”,1778; Fonte: Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações de Lisboa. 

                                                 
185 adquire o estatuto de Monumento Nacional em 1996, passando a constar da Lista do Património Industrial 
Classificado Pelo IPPAR185 segundo o Decreto nº2/96 de 6 de Março. 
http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3181 (2011.03.20) 
186 O edifício outrora conhecido por Real Fábrica da Cordoaria, e que é hoje formalmente referido por Ex-Fábrica 
Nacional de Cordoaria ou FNC, para efeitos de abreviatura comum, nota de autora. 
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6.1) Propósitos para um ‘telheiro’ – origem da cordoaria 

 

“…mas o que foi que deu origem a essas construções abarracadas que ainda hoje se podem 

observar? Foi a necessidade de se montarem novas indústrias destinada 

 a abastecer toda a marinha de guerra de artigos…”187  

 

 A fabricação do cordame188 tinha o seu lugar, bem antes de existir a cordoaria da 

Junqueira, no velho Arsenal da Ribeira das Naus, onde eram produzidas as cordas de linho 

que iriam aparelhar naus e outras embarcações da Armada Nacional. De facto os cabos e 

amarras que aparelhavam as embarcações de grande importância, fragatas e naus do Rei, 

vinham do estrangeiro. Em Portugal a técnica exercida era ainda primitiva, e nem com a 

reconstrução do Arsenal Real da Marinha – após a devastação e o incêndio causado pelo 

terramoto de 1755 – se deu alguma evolução tecnológica. Tal só aconteceria com o regresso 

de Inglaterra do cordoeiro António Baptista de Sá, onde se dirigira com o intuito de aprender 

o método inglês para a alcatroagem dos cabos189. Ambicionava ele “…montar fábrica sua e 

obter do Marquês de Pombal o monopólio do fornecimento da enxárcia, cabos e amarras à 

Armada Real…”190. 

 Porém, o Marquês proibiu que tal vontade fosse cumprida, e contra a sua vontade de 

estabelecer uma Fábrica de Enxárcia no Porto – com isenção de impostos sobre o linho a 

importar, e com total responsabilidade pelo fornecimento de cabos à armada – contratou-o 

antes como mestre cordoeiro do Arsenal, prometendo que o Estado iria edificar em breve a 

fábrica, da qual Baptista de Sá seria também mestre. O marquês cedo se apercebeu das 

vantagens económicas originadas ao evitar a importação e cultivar a matéria prima 

integralmente no país a cargo do Estado. 

 Se foi o sucesso da experimentação da tecnologia e a possibilidade de criação de 

capital que o fez proibir em primeira instância a construção da Fábrica de Cordoaria, o que 

realmente nos interessa é a razão que impulsionou a erguer a fábrica: as dificuldades técnicas 

na produção devido à falta de espaço nas instalações; “foi, então, que se tomou a decisão de 

transferir essa fabricação para a vastíssima praia da Junqueira ocupando o espaço que ia desde 

                                                 
187 SANTOS, José Mártires dos; A Cordoaria Nacional e a sua História. Lisboa: Tipografia Vieira, 1962, p.32. 
188 antigo termo para designar o fabrico de cordas; nota da autora. 
189 Os cabos e amarras antes utilizados eram cobertos totalmente pelo alcatrão, o que dissimulava as estopas e 
falsificações da fibra. A nova técnica inglesa permitia que o fio de que eram torcidos permanecesse visível, garantindo 
assim a boa qualidade das fibras e do cordame. nota da autora 
190 SANTOS, José Mártires dos; A Cordoaria Nacional e a sua História. Lisboa: Tipografia Vieira, 1962, p.7. 
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o forte de S.João, mais conhecido pelo Porto Franco (este forte foi demolido há anos para dar 

passagem ao actual perfil da Avenida de Índia), até ao Paláco do Conde da Ponte, próximo a 

Santo Amaro” 191. 

 A 29 de Julho de 1775, o rei D. José I assinou o decreto que seria a base da fundação 

da Cordoaria Nacional. O empreendimento, todavia, não teve início logo após o Rei ter 

estabelecido a localização da fábrica; o cordame foi ainda por uns tempos produzido em 

condições extremas e desumanas ao longo do extenso areal da Junqueira192. Entretanto o 

projecto da Cordoaria Nacional tomava forma nos bastidores, nas mãos do arquitecto 

Reinaldo Manuel dos Santos193. 

 Após D. José I morrer, em 1777, supõe-se que D. Maria I terá prosseguido194 com a 

construção da cordoaria regularizando os processos legais e doando à obra a pedreira 

existente no sítio do Rio Seco, de onde foram retiradas todas as pedras e cantarias utilizadas 

nas obras195. De acordo com a documentação arquivada no Tribunal de Contas, é possível 

concluir que a obra teve o seu provável início apenas em 1783, uma vez que há o registo de 

que em 1788 estavam já concluídas ambas as extensas alas paralelas. 

 

 

 

 
 
Fig. 62) Panorâmica de Lisboa: Bom Sucesso, Cordoaria, Junqueira, Ajuda, Palácio Nacional da Ajuda; Gravura; Fotografia do 
documento por Eduardo Portugal; data desconhecida. Arquivo Municipal De Lisboa - http://arquivomunicipal.cm-lisboa.pt Fonte: 
http://arquivomunicipa l.cm-lisboa.pt/xarqweb/(S(ixlhli45f235h155dw1noh2k))/Content 
Page.aspx?ID=952be07d864b0001e240&Pos=1&Tipo=PCD (2010.10.10); imagem editada pela autora. 

                                                 
191 SANTOS, 1964, p.4. 
192 SANTOS, José Mártires dos; CASCAIS, Óscar Jardim. Fábrica Nacional de Cordoaria : resumo histórico da sua 
origem e evolução até à actualidade, repertório da legislação que lhe diz respeito e ao seu pessoal, contabilidade, 
lotação de pessoal, vencimentos. Lisboa, Ministério da Marinha, 1964, p.5. 
193 A autoria da obra reconhecida actualmente ao arquitecto Reinaldo Manuel dos Santos é uma conclusão alcançada 
a partir de testemunhos escritos, pela documentação oficial se ter perdido e os desenhos do projecto original não 
serem assinados por qualquer arquitecto; nota da autora. 
194 “Sobre a construção do edifício, um problema se nos deparou: Em que data se iniciou essa obra? No tempo do 
Marquês de Pombal, ou já no reinado de D. Maria I? É um ponto obscuro de difícil solução.” SANTOS, José Mártires 
dos; A Cordoaria Nacional e a sua História. Lisboa: Tipografia Vieira, 1962, p.11 
195 A subida ao trono de D. Maria I e o consequente afastamento do Marquês de Pombal marcaram o ponto de 
alavancagem da obra, pois deu-se também o renascimento da Marinha de Guerra, e uma indústria de cordoaria 
sofisticada tornou-se indispensável. in SANTOS, José Mártires dos; A Cordoaria Nacional e a sua História. Lisboa: 
Tipografia Vieira, 1962, p.13; nota da autora. 
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6.2) Uma história de transformação e adaptação 

 

 6.2.1) Evolução física 

 

 Deste modo foi descrita por José Mártires dos Santos a Real Fábrica de Cordoaria, 

aquando da conclusão das obras: “…de comprimento 353,30 metros, com 12,27 de largura, 

resultando em 4 335 metros quadrados de área cada [ala], separadas por um pátio ao longo de 

todo o seu comprimento. As alas eram descobertas, sendo que apenas mais tarde lhes foi 

colocada cobertura. O edifício tem um corpo central e dois laterais, todos os três com primeiro 

andar…”196, que durante um largo período de tempo se denominavam torreões. A parte 

restante, as naves, tem na íntegra um só pavimento térreo. “A superfície total da Cordoaria era, 

no século XIX, de 28055 m2 e o número das suas janelas totalizava 365”197 

 No entender de Mártires dos Santos “...o que mais realça neste vasto edifício do século 

XVIII, não é a sua magnificência arquitectónica, porque não a tem – mas, sim, a solidez da sua  

 
 
1851-1856 1888 
 

        
1904-1911 2012 

       
 
 
Fig. 63) Evolução do conjunto ou quarteirão da Cordoaria Nacional e do seu contexto urbano, 1851-2012; Esquemas da autora. 

                                                 
196 SANTOS, José Mártires dos; CASCAIS, Óscar Jardim. Fábrica Nacional de Cordoaria : resumo histórico da sua 
origem e evolução até à actualidade, repertório da legislação que lhe diz respeito e ao seu pessoal, contabilidade, 
lotação de pessoal, vencimentos. Lisboa, Ministério da Marinha, 1964. 
197 SANTOS, José Mártires dos; CASCAIS, Óscar Jardim. Fábrica Nacional de Cordoaria : resumo histórico da sua 
origem e evolução até à actualidade, repertório da legislação que lhe diz respeito e ao seu pessoal, contabilidade, 
lotação de pessoal, vencimentos. Lisboa, Ministério da Marinha, 1964.. 
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construção, cujas paredes mestras chegam a medir 2,40 metros de espessura” 198. A sua ligação 

com a água não era apenas semântica ou funcional, a Cordoaria Nacional era literalmente 

banhada pelo Tejo do lado Sul. Foram construídos vários alegadamente magníficos cais 

destinados ao desembarque das matérias-primas e ao embarque dos produtos finais. Esses 

cais tornaram-se obsoletos e tiveram de ser demolidos quando o aterro afastou a Cordoaria 

dezenas de metros do rio.  

 A imagem também difundida da Cordoaria lançando os dois braços para o rio só se 

realizou em 1798, quando os torreões laterais foram acrescentados para o dobro do seu 

comprimento. Mais tarde, já após a construção do aterro, a demolição dos corpos adicionados 

demonstrou-se inevitável para poder permitir o desvio da Av. Da Índia e da linha férrea para 

onde ainda hoje se encontram. 

 A fachada Norte, que olha a Rua da Junqueira, não corresponde à original do século 

XVIII a não ser a parte do corpo central que conservou o traçado primitivo, fomalizando 

correntemente o único recuo em relação à rua. Esta fachada a Norte veio-se a transformar 

devido às sucessivas construções abarracadas e por vezes temporárias que a ela se 

sobrepunham, para montagem de novas indústrias para além do cordame, para o 

abastecimento da Marinha de Guerra. Resquícios desta política de acrescentos em função de 

uma visão estritamente funcionalista e pragmática vieram-se a consolidar no quarto Noroeste 

do edifício. Por sua vez a parte Nordeste terá sido a dado momento demolida para dar lugar a 

um novo edifício, de carácter permanente e significante, para o quartel de tropas do Ultramar, 

tendo sido acrescida uma nova dimensão formal ao conjunto do ‘quarteirão da Cordoaria’. 

 
 

  
 
Fig. 64) Cordoaria Nacional, Ala Poente; Eduardo Portugal. Fonte: Arquivo Municipal de Lisboa; Fonte: arquivomunicipal.cm-lisboa.pt 
/x-arqweb/(S(ixlhli45f235h155 dw1noh2k))/ContentPage.aspx?ID=952be17985430001e240&Pos=1&Tipo=PCD (2010.10.10) 

                                                 
198 SANTOS, José Mártires dos; CASCAIS, Óscar Jardim. Fábrica Nacional de Cordoaria : resumo histórico da sua 
origem e evolução até à actualidade, repertório da legislação que lhe diz respeito e ao seu pessoal, contabilidade, 
lotação de pessoal, vencimentos. Lisboa, Ministério da Marinha, 1964. 
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 6.2.2) Evolução funcional 

 

“Se a Fábrica da Cordoaria da Junqueira do século XVIII tinha por objectivo a fabricação de 

todo o cordame para se aparelhar as naus da Armada Real, no século XX a Cordoaria 

Nacional, com um conjunto de várias indústrias, manufactura tudo quanto é necessário para 

abastecer a Marinha de Guerra, do material da sua nomenclatura.”199 

 

 Desde o início a Fábrica Nacional de Cordoaria era versátil nos seus propósitos e 

utilidades. À produção de cabos eram somadas indústrias anexas que logo passavam a fazer 

parte da produção cada vez mais variada da fábrica. Fundada e concebida para a manufactura 

de acessórios navais e originalmente um edifício – mais do que qualquer outra coisa – 

industrial, encontrávamos em 1960 na cordoaria as seguintes principais oficinas200:  

 

 • Oficina de instrumentos matemáticos e náuticos 

 • Gabinete Meteorológico 

 • Oficina de cordame – onde se produziam “Cabos de cairo, cabos, linhas, merlins e 

mealhares dos mais variados tipos, assim como linhas e cabos de arame de aço galvanizado ou 

inoxidável de várias bitolas”201. 

 • Nave da Cocha202 – assim se chamavas as duas naves onde se fabricavam as longas 

cordas; o espaço considerado o mais específico e caracterizador da Cordoaria Nacional. 

 • Oficina de fiações e tecidos203 

 • Oficina de tinturaria 

 • Oficina de Bandeiras204 

 • Oficina de Velame 

 • Oficina de Material de Limpeza 

                                                 
199 SANTOS, José Mártires dos; Subsídios para a história da cordoaria nacional. — Anais do Clube Militar Naval. 
Lisboa, edição do C.M.N., 1961, vol. XCI, nº10-12, p.694. 
200 SANTOS, José Mártires dos; Subsídios para a história da cordoaria nacional. — Anais do Clube Militar Naval. 
Lisboa, edião do C.M.N., 1961, vol. XCI, nº7-9, p.539-553; nº10-12, p.665-694.. 
201 SANTOS, José Mártires dos; Subsídios para a história da cordoaria nacional. — Anais do Clube Militar Naval. 
Lisboa, edição do C.M.N., 1961, vol. XCI, nº10-12, p.628. 
202 A ‘cocha’ era a máquina utilizada para o fabrico dos cabos. Movia-se sobre carris para poder cobrir toda a 
extensão das cordas esticadas ao longo da nave; nota da autora. 
203 O Estado montou toda uma indústria de tecidos de linho na cordoaria em 1797, para evitar a importação do 
material. A produção de fios e têxteis intensificou-se especialmente a partir de 1947 e adquiriu grande relevância no 
conjunto fabril. SANTOS, José Mártires dos; Subsídios para a história da cordoaria nacional. — Anais do Clube Militar 
Naval. Lisboa, edião do C.M.N., 1961, vol. XCI, nº7-9, p.539-553; nº10-12, p.665-694; nota da autora. 
204 Para além das bandeiras, estandartes, distintivos, códigos de sinais, etc, faziam-se costuras, uniformes, aventais, 
batas, chapéus, fatos, fronhas; nota da autora. 
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 A Cordoaria Nacional tem detido até presentemente o papel de um equipamento 

multifuncional, abrigando as mais variadas funções de ordem vital para uma cidade. José 

Mártir dos Santos resume o historial enumerando as “...funções estranhas à cordoaria e 

instaladas no seu edifício”205, sendo elas: Recolhimento de Sta. Maria de Cortona; Colégios de 

Sto. António e de S.Pedro; Asilo da Infância Desvalida; Quartel das tropas do Ultramar; 

Divisão e Secção de Reformados da Armada; Hospital Colonial e Escola Médica Tropical; 

Tribunal da Marinha; Enfermaria Naval da Junqueira; Creche da Casa dos Pescadores; Caixa 

de Socorros dos Operários; Lavandaria. 

 Actualmente o conjunto arquitectónico da cordoaria alberga várias funções afectas a 

entidades diferentes. Está maioritariamente a cargo da Marinha, e é ocupado pelo Arquivo 

Central da Marinha e outros pequenos núcleos da Associação dos Oficiais da Reserva Naval, a 

associação educativa e cultural Grupo de Amigos do Museu de Marinha. No conjunto estão 

ainda instalados o Gabinete Nacional de Segurança (um ramo do Ministério da Defesa 

Nacional), a Galeria Torreão Nascente da Cordoaria Nacional propriedade da Câmara 

Municipal de Lisboa, a Nutema (uma pequena empresa de engenharia) e ainda a Escola 

Primária nº 166.  

 A grande percentagem do espaço utilizado destina-se a arquivo e armazenamento de 

material (mesmo para além do Arquivo da Marinha).Uma pequena parte abriga algum material 

museológico com as máquinas usadas e algumas reconstituições do processo de produção dos 

cabos, zona de momento inacessível e a ser, em breve, extinta. Os grandes espaços vazios são 

periodicamente activados quando dão lugar a eventos de carácter temporário – exposições de 

arte, hotelaria, eventos festivos, feiras, mostras, cerimónias, festivais, encontros, etc. A 

variedade de públicos é grande e o movimento oscila entre períodos desertos de inactividade 

e, não tão frequentemente, acontecimentos que se sucedem e vão mantendo a cordoaria 

‘ocupada’. 

 

                                                 
205 SANTOS, José Mártires dos; A Cordoaria Nacional e a sua História. Lisboa: Tipografia Vieira, 1962, p.23. 
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7. Um projecto para a Cordoaria Nacional 

 

 

 

7.1) Pressupostos de projecto e programa 

 

 

 Uma actuação sobre a Cordoaria não se esgota numa aproximação ao edificio, mas 

deverá patrir de uma compreensão alargada da sua envolvente, que será tanto afectada por 

como influenciará directamente tudo o que tenha lugar na antiga fábrica. Para estabelecer os 

objectivos desta proposta foi necessário observar e intervir, pontualmente e a curta-distância, 

dentro do conjunto urbano para poder melhor suportar as funcionalidades projectadas no 

lugar. 

 Em adição, a Cordoaria tem a responsabilidade de contribuir para a dinâmica que a 

envolve, contribuindo com o seu simbolismo e notabilidade. Por último, os pressupostos de 

actuação ao nível do edifício surgem do próprio carácter da mesma, nos dias de hoje utilizada 

como arquivo, espaço expositivo ou arrendável para eventos, armazém e escola. Através da 

compreensão do seu carácter tornou-se possível transitar para o universo da flexibilidade e 

polivalência cujas premissas, por sua vez, guiaram o processo de projecto. 

 

 

 

 
 

Fig. 65) Cordoaria Nacional. Montagem a partir de fotografias da fachada Sul da Cordoaria Nacional. Fotografias/imagem da autora. 
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 7.1.1) Intervir na margem ribeirinha 

 

 A Cordoaria Nacional insere-se num contexto que a transforma. Tendo surgido no 

Areal da Junqueira, como relatado (ver subcapítulo 6.1), ela própria resistiu ao longo dos 

séculos, testemunha da evolução da cidade e da alteração do próprio elemento junto do qual 

surgiu e que mais a justificou: o Tejo que ingressa no mar (a água como o território das 

embarcações e o destino final do cordame). Todas essas transformações – morfológicas, 

construtivas e territoriais – culminaram num contexto singular que actualmente a envolve, 

ainda passível, e carente, de intervenções que o qualifiquem e o consolidem. 

 À escala da grande Lisboa, podemos verificar que a Cordoaria insere-se num ‘estrato 

linear’ q s desenvolve adjacente à margem Norte do rio Tejo, unificada através dos usos e da 

morfologia urbana que se vai encadeando. Na ‘faixa’ de território em consideração encontram-

se equipamentos públicos, áreas de reconversão urbanística mística, áreas de usos especiais e 

pontualmente áreas históricas habitacionais, num estrato de cidade transitória e ainda por 

consolidar. 

  A responsabilidade em intervir na margem ribeirinha de Lisboa actualmente 

relaciona-se com (i) o seu protagonismo como zona exclusiva, sendo que na cidade não existe 

uma segunda ‘fronteira’ a Norte do Tejo, (ii) com a fruição e contacto com o rio que 

encontramos no local (iii) e também com a importância em poder constituir para a cidade a 

fachada que olha para o rio, determinante para a sua imagem do ponto de vista identitário e 

turístico. 

 

 Considerações acerca do espaço urbano 

 

 A diferenciação entre os ‘estratos urbanos’ que se geram acentua-se com a acção dos 

eixos de transportes e mobilidade, principalmente o comboio por ter uma acção 

particularmente condicionante – chegando a constituir uma ‘barreira’, se não soubermos lidar  

 
 

 
 
Fig. 66) Ortofotomapa de Lisboa. Zona ribeirinha entre Algés e Santos. Fonte: Centro de Cartografia FAUTL. 
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com a situação – e com a consolidação de uma série de funções ao longo de décadas que hoje 

em dia muitas encerraram actividade ou moveram-se para outras áreas. Por outro lado, A 

criação do aterro da Boa Vista em 1855, que se estendeu desde Belém até Alcântara, talvez 

seja demasiado recente para que a cidade se tenha expandido naturalmene até ao rio, e a 

protecção da faixa ribeirinha impede que tal se verifique. 

 Como resultado destes diferentes factores, verifica-se actualmente uma segregação 

desta mesma área e uma vivência que não corresponde ao expectável das suas 

potencialidades. Assim coexistem, contraditoriamente em paralelo, o reconhecimento geral do 

seu grande valor e o seu sub-aproveitamento, já há algumas décadas; o plano de salvaguarda e 

valorização da zona de Ajuda-Belém, de 1989,  reconhecia já o eixo viário da Avenida da Índia 

como um elemento de fissão para a unidade a valorizar e defender, estendendo-se esta desde 

a ‘cidade doméstica’ densa da Ajuda à ‘cidade marginal’ intermitente entre espaciosidade e 

monumentalidade, assim como reconhecia o direito e a carência de uma zona ribeirinha com 

“…uma relação íntima com o Tejo”206. 

 Alguns aspectos da organização e configuração desta zona têm origem no mesmo 

plano, que tinha como uma das directrizes para a revitalização da zona o ‘princípio da 

alternância’ entre “…áreas vitalizadas com usos urbanos concentrados (ainda que de baixa 

altura) e áreas de grande serenidade e espaço de estar, para contemplação/reflexão e para 

enquadramento de locais simbólicos e sítios-memória”207. 

 Da estratificação urbana resulta também a má articulação da acessibilidade, devido ao 

eixo viário e ferroviário de vasta profundidade e tráfego em velocidade, apenas pontualmente 

transponível por passadiços com escadas. A ausência de dispositivos como rampas, túneis, ou 

mesmo elevadores torna, por uma longa distância, o trânsito de bibicletas, carrinhos de bebé e 

cadeiras-de-rodas, entre outros, muito dificilmente praticável. 

 

Carências e necessidades urbanas 

 

 Retratada a envolvente urbana, é necessário identificar quais os objectivos primários e 

algumas metas pretendidas (sendo de referir ainda que, como premissa para este trabalho, 

fez-se em primeira instância a opção de manter o eixo viário e ferroviário formada pela 

                                                 
206 LOBO, Manuel Leal da Costa; “Plano de salvaguarda e valorização da Ajuda-Belém”, Sociedade e Território, 
nº10/11, ano 4, Dezembro de 1989, pp.77-84; p.78. 
207 LOBO, Manuel Leal da Costa; “Plano de salvaguarda e valorização da Ajuda-Belém”, Sociedade e Território, 
nº10/11, ano 4, Dezembro de 1989, pp.77-84; pp.81-82. 
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Avenida da Índia, a linha de comboio e a Avenida de Brasília) Os aspectos a resolver do ponto 

de vista urbano figuram-se os seguintes: 

 • relação com o rio interrompida; 

 • vazio funcional perante a cordoaria;  

 • eixo viário como barreira à acessibilidade. 

  

 De um modo fulcral para o projecto, a cordoaria agirá como reactivador urbano,  

encontrando-se estrategicamente localizada. Não sendo no entanto um veículo mas antes 

perfazendo um fim em si, a Cordoaria Nacional encerra ambas oportunidade e capacidade 

para: 

 • recriar uma relação com o rio em que a sua presença seja também reafirmada; 

 • contribuir para a regeneração e dinamização do contexto urbano e também da 

margem ribeirinha; 

 • introduzir como conjunto um novo atravessamento que melhore a acessibilidade 

pedonal da margem ribeirinha. 

 

 

 7.1.2) Interpretar o edifício da Cordoaria Nacional 

 

 Em primeiro lugar reforçe-se a ideia que a Cordoaria não surge como meio para 

concretizar uma intenção urbana. Como tal, ainda que num contexto não consolidado – com 

carências a nível de acessibilidade, fluxos e vivências, não obstante o seu inegável potencial e 

importância – hoje o edifício da Ex-Fábrica de Cordoaria Nacional afirma-se, antes de mais, 

através do seu valor individual. Em termos históricos e de caracterização, todas as partes 

integrantes do  mesmo   complexo  urbano  em  questão  pertencem  a  uma  lógica  construtiva  

 

 

 
 
 
Fig. 67) Cordoaria Nacional vista aérea. Fonte: maps.google.pt (2010.12.05). Imagem editada pela autora. 
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sequencial. Pelo motivo apresentado, para efeitos deste trabalho considera-se que ‘a 

cordoaria’  é, na sua totalidade, o ‘quarteirão’ em que se insere208. 

 A Cordoaria Nacional detém vários aspectos que simultaneamente justificam e serão 

intencionalmente reforçados pela proposta de projecto, que a tornam num conjunto único e 

característico. O primeiro facto a considerar é a utilização do edifício: a cordoaria é na 

actualidade um centro polivalente de eventos209. A transformação da fábrica ao espaço neutro 

baseou-se na ocupação do espaço por eventos da mais diversa natureza, apenas não chegou, 

porém, a incorporar um caso de reutilização adaptativa (ver subcapítulo 5.2). As adaptações 

passadas, mais controladas e planeadas, ocorreram no âmbito da fábrica e das suas múltiplas 

manufacturas. Assim o edifício não chegou a passar por um processo ou um gesto interventivo 

claro e globalizante de reconversão, mas foi sendo ocupado por acontecimentos que foram 

formando a sua ‘imagem’ funcional, o seu uso. 

 As inúmeras transformações e ajustes por que passou demonstram que sempre foi um 

exemplar adequado à versatilidade espacial. Terá sido intencionalmente um edifício que 

poderíamos considerar low-road (ver subcapítulo 4.1), transformável para que fosse, antes de 

tudo, funcional, e durante grande parte da sua vida útil desenvolveu-se como tal. Hoje, 

considerada Património, a cordoaria deve ser encarada como um edifício high-road, a 

preservar e a melhorar, ou seja, a alterar apenas protegendo o seu valor e carácter. 

 Aliado à sua vasta extensão denota-se uma variedade espacial matizada em diferentes 

estados de conservação (ver Anexo 8). Para o exercício ponderou-se e considerou-se que uma 

série de edifícios  – que não fazem parte da configuração original da cordoaria – não detinham  

 

 
 
 
Fig. 68) Elementos a demolir. Na sua totalidade consistem em armazéns, construções banais domésticas e facilidades de casa de 
banho, assinalados a branco na imagem. Fonte: maps.google.pt (2010.12.05). Imagem editada pela autora. 
  

                                                 
208 Actualmente, para além do Edifício da Cordoaria Nacional, existe oficialmente o lote geminado e independente da 
Escola Básica do 1º Ciclo nº 166 de Lisboa, na Rua Mécia Mouzinho de Albuquerque, a Este no quarteirão; nota da 
autora. 
209 Para além de outras funções não-dominantes como o Gabinete de Segurança Nacional, o Arquivo Histórico da 
Marinha, uma escola primária, espaço para armazenamento dos mais variados objectos de barcos a mobília, galeria de 
arte e alguns gabinetes e espaços administrativos menores. 
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qualidades arquitectónicas necessárias para serem mantidos ou para contribuir para o 

conjunto, defendendo por isso uma acção parcial de limpeza. As  áreas  mais  caracterizadoras 

da Cordoaria são as duas grandes naves paralelas, em conjunto com os pátios que as separam 

e os três torreões que, alternadamente, as rematam e intersectam. Para além desses corpos 

originais, o Gabinete de Segurança Nacional, a escola primária, as construções adjacentes ao 

torreão Oeste e ainda a presença do muro que perfaz parte do alçado para a Rua da Junqueira 

entendem-se como determinantemente relevantes tanto para o conjunto como em termos de 

espaço interior, sendo por tal mantidos e, mais à frente, re-interpretados. 

 Compositivamente, a cordoaria destaca-se por um conjunto bem definido de 

características morfológicas, tais como simetria, modulação e ritmo, presentes não só na 

volumetria geral mas também no tratamento dos vãos, fachadas e espaços, associado à 

construção pombalina. Especificamente nas naves quase idênticas a longitudinalidade e 

horizontalidade presentes permitem enfatizar a repetição – dos vãos e da estrutura em asnas 

de madeira – que tem a hipótese de se perpetuar por uma longa distância criando um forte 

efeito óptico e espacial. 

 Como antiga fábrica, a Cordoaria Nacional apresenta naturalmente um escala que, 

embora a configuração da arquitectura isolada possa reportar-nos equivocadamente a uma 

escala mais doméstica, se adequou ao seu princípio, razão pela qual o seu interior é sempre 

consideravelmente espaçoso. À espaciosidade junta-se, agora que o fabrico de cordas foi 

desactivado e o espaço ‘desimpedido’ (na generalidade) de artefactos e compartimentações 

que sugiram uma utilização, a indeterminação funcional típica da arquitectura industrial (ver 

subcapítulo 5.2.2) que confere a antigas fábricas a polivalência e robustez oportuna ao 

exercício deste trabalho. 

 Por último, a indeterminação estende-se a outro nível; indiscutivelmente qualificada e 

de valor reconhecidamente patrimonial, a Cordoria Nacional exerce um certo  fascínio  de  não 

 

  

  
Fig. 69) Vista do Interior da nave, 
Ritmo impresso pela repetição das 
asnas por toda a distância da nave. 
Fotografia da autora 

 

Fig. 70) Vista de pátio.exterior. Ao 
fundo, as escadas originais para acesso 
ao 1º piso do torreão Oeste. Fotografia 
da autora 

 

Fig. 71) Fachada a Sul, para Avenida 
da Índia. Fotografia da autora 
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aparentar ser uma fábrica à primeira vista. O seu carácter monumental e permanente, dotado 

de uma qualidade espacial muito particular, reflecte a realeza do propósito com que foi 

erguida; se, por um lado, as suas características formais se baseiam no método de produção 

do cordame, a cordoaria ultrapassou a simples finalidade do fabrico, chegando a representar a 

própria importância da indústria que em tempos albergou. 

 

 Assim, em suma, lêem-se como as características predominantes do edifício em estudo: 

versatilidade, diversidade de espaços, repetição e modulação, espaciosidade e indefinição 

funcional. Tendo como base a análise e o levantamento que sustentaram a compreensão e 

leitura do edifício, os objectivos traçados para a actuação de projecto, quer na cordoaria quer 

nos novos volumes a ser propostos, foram: 

 • programaticamente, refazer/ajustar/melhorar a cordoaria, perpetuando o seu sentido 

de polivalência do espaço; 

 • enfatização interpretativa e utilização da marcação estrutural, modulação, repetição 

e simetria presentes na cordoaria; 

 • repropor o sistema de acessos; 

 • manter e reaplicar a indefinição e o indeterminismo funcional; 

 • infraestruturação da cordoaria para que ela possa se tornar efectivamente num 

centro de eventos e empreendimentos culturais para a contemporaneidade. 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

Fig. 72) Moda Lisboa 1997, Cordoaria 
Nacional, projecto de arquitectura por José 
Adrião e Pedro Pacheco com João Santa- 
Rita, Paulo Palma, Margarida Costa 
Martins. Fotografia de Sérgio Mah. Imagem 
editada pela autora. 

 

Fig. 73) Trienal de Arquitectura de Lisboa, 2007, Cordoaria Nacional 
Projecto de arquitectura de Nuno Brandão Costa. fotografia de Pedro Pacheco. 
Imagem editada pela autora. 
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7.2) Memória descritiva crítica do processo 

 

 

 Passemos à memória crítica e descritiva do projecto, para explanação dos argumentos e 

intenções que sustentam as decisões tomadas, de acordo com os objectivos estabelecidos 

como premissas de projecto no subcapítulo anterior. Procurar-se-á reflectir o raciocínio que 

estruturou o projecto, relacionando-o também com o conteúdo teórico, presente na dissertação 

e aplicado no exercício prático. Assim, a seguinte memória progride desde uma aproximação 

global que parte de uma ideia de actuação urbana até às questões de carácter específico do 

edifício proposto, apoiadas na compreensão da Cordoaria Nacional, o verdadeiro mote para o 

projecto. 

 

 

 7.2.1) Aproximação urbana e espaço público 

 

 Recriar a relação com o rio e reafirmar a presença da cordoaria 

 

 Baseada no ‘princípio da alternância’, a margem ribeirinha possui muitos vazios e 

espaços verdes de descompressão e comunicação com o rio, com o qual articulam também 

uma transição de escala. No entanto, apesar do potencial de apropriação recreativa destes 

passos, considerou-se que faz sentido transformar esses vazios pontualmente, visto que um 

dos fundamentos desse mesmo princípio foi o “…enquadramento de locais simbólicos e sítios-

memória…” através de um vazio permeável entre os mesmos e o corpo de água, dando 

primazia ao ‘alçado da cidade’ percebido a partir do Tejo. 

 Em  segundo  lugar,  tendo  a  Cordoaria Nacional como o ‘edifício-memória’ em causa, 

 
 
 

 
 
Fig. 74) Cordoaria vista do Tejo. Cedência de Lisboa Vista do Tejo, Ltda, www.lvt.pt; Imagem editada pela autora. 
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classificado como Património Nacional, o trabalho crítico do vazio que se lhe precede surge 

como oportunidade  não só  de  enquadramento  mas  também  de acto  simbólico; a cordoaria, 

antes banhada pelo rio e cujo propósito original é indissociável da actividade marítima, terá 

assim uma oportunidade de ter restaurada a sua relação com o elemento água. 

 A reaproximação da cordoaria com o rio poderia ser concretizada de duas maneiras: 

ou assegurando um vazio, através da remoção das árvores e replaneamento do espaço público 

já desocupado apenas ao nível térreo, permitindo assim a visibilidade entre os elementos a 

unir, ou realmente repensar o espaço para alguma função tanto qualificadora como geradora 

de interesse e valor. Como resposta, é proposta uma nova doca de recreio, não só para 

formular os referidos objectivos mas também indo de encontro ao previsto pelo Plano 

Estratégico para o Turismo de Lisboa, que visa o “…aumento da oferta de postos de 

amarração ao longo do Rio Tejo…”210 para possibilitar o desenvolvimento das actividades 

maritimo-turísticas e dos desportos náuticos. 

 Visualmente, esta transformação da margem permite manter a a visibilidade entre o rio 

e toda a fachada da Cordoaria Nacional, como pode ser observado em outros exemplos de 

docas de recreio. Para assegurar o efeito na totalidade, os edifícios de apoio estarão 

deslocados de modo a ficarem desencontrados dos torreões; os espaços livres perante os 

extremos da cordoaria são limitados também pela doca, pelo referido edifício desfasado e pelo 

Tejo, configurados de modo a remeterem aos anteriores braços que a cordoaria teve durante 

um período de tempo. 

 

 
 
 

 
 
 

 
Fig. 76) A Cordoaria Nacional banhada pelo rio, 1807. Detalhe de “Carta Topográfica de Lisboa e Seus Subúrbios 1807”. 
Fonte: Centro de Documentação da Faculdade de Arquitectura de Lisboa. Imagem editada pela autora. 

                                                 
210 “Síntese do Plano Estratégico para o Turismo de Lisboa 2011-2014”, Programa Estratégico 5, Associação de 
Tursimo de Lisboa, p.17; http://www.cm-lisboa.pt/archive/doc/TLx14_Portugues_vs_final_OK_22_12_10.pdf 
(2012.01.10) 

Fig. 75) Docas de recreio entre Belém e Alcântara: 
Docas existentes e doca proposta, em frente à 
cordoaria. Esquema da autora. 
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 Regenerar o contexto urbano 

 

 A Cordoaria surge num contexto em contacto com vários ambientes sociais: a malha 

residencial densa e de pequenos serviços da Ajuda; o estrato cultural e turístico em que se 

insere a cordoaria, face ao eixo movimentado da Rua da Junqueira que a liga a Belém; a 

privilegiada zona ribeirinha, pontualmente ocupada; o elevado número de estabelecimentos de 

ensino da área, nomeadamente universidades e escolas. O objectivo para este complexo é o de 

estabelecer um novo ponto cultural, apto a receber actividades provenientes das várias 

realidades circundantes, com vários equipamentos e outras funções mais focalizadas e fixas 

que se ‘inter-sustentem’ e apoiem o espaço multifuncional; a cordoaria pretende ser ‘de facto’, 

portanto, um centro de eventos polivalente. 

 É importante contribuir também para o dinamismo quotidiano; tendo um raio de acção 

mais localizado, com a implantação de um espaço alugável para pequenas empresas, gabinetes 

ou ateliers, a cordoaria poderá gerar novos ritmos e assim assegurar uma cadência constante 

de utilização, polarizando e atraindo a frequência do local. 

 
 
 
 

   
 
 
Fig. 77) Nova acessibilidade: esquissos do passadiço. Estudos da relação do passadiço com o pátio interior dacordoaria, e do 
passadiço com a volumetria das naves compridas. Esquissos da autora 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fig. 78) O alçado para a Rua da Junqueira. Esquisso da autora. 
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 Novas acessibilidades 

 

 Face ao obstáculo imposto pelo eixo de mobilidade entre a cordoaria e a margem 

ribeirinha, torna-se imperativo a abordagem a um meio de cruzar essa distância através de 

uma ligação para peões. Neste caso, a opção foi a de realizar um passadiço sobre a avenida e 

a ferrovia. Esta decisão foi feita de modo a criar uma aproximação panorâmica ao rio e poder 

perfazer uma maior distância unindo não só a cordoaria mas a Rua da Junqueira à zona 

ribeirinha, que em túnel seria demasiado longa. Em adição, o novo elemento pode assim 

relacionar-se com o novo elemento proposto, que por sua vez formula o acesso à passagem. 

 

 

 7.2.2) Intervenção no conjunto da Cordoaria Nacional 

 

 O conjunto da cordoaria nacional recebe dois níveis de intervenção: as construções 

novas que se anexam aos espaços existentes a valorizar e o trabalho directo sobre o espaço e 

edifício da Cordoaria Nacional. Em segunda instância o exercício prevê ainda a projecção de 

várias apropriações sobre os espaços (re)propostos, ensaiando o resultado possível das 

premissas lançadas. 

 

 Volumetria e discurso formal 

 

 Tendo uma área livre a ocupar maioritariamente com um novo corpo arquitectónico, 

foi preciso em primeiro lugar estabelecer um gesto concordante com o quarteirão que 

detivesse uma expressão urbana. A opção foi a de apelar ao equilíbrio com o corpo do 

Gabinete Nacional de Segurança através de uma ideia de simetria – não literal – em resposta, 

procurando estabelecer um diálogo volumétrico e rítmico. 

 

 Estratégia de ocupação (programa) 

 

 As funções propostas para o complexo estão interligadas entre si. Já ficou estabelecido 

que ao mencionar a ‘cordoaria’ nos referimos ao quarteirão em que se insere: uma entidade 

coesa e formalmente relacionada, ainda que variada e de carácter  tipológico distinto. 
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 O espaço a preservar – podemos dizer a imagem de marca da faceta permanente da 

cordoaria – são as duas naves e os torreões, como espaço centralizador polivalente, a ser 

adaptado temporariamente de acordo com as necessidades e intenções de cada projecto de 

ocupação; para possibilitar as apropriações é também imperativa a infraestruturação dos 

mesmos espaços. 

 Uma vez que os eventos dependem em parte de uma procura exterior, complementar 

às naves polivalentes existe todo um conjunto de actividades que irá alavancar de um modo 

contínuo a vida deste pólo. Especificamente, as ‘funções-âncora’ serão escritórios, comércio, 

restauração e hotelaria: um novo edifício flexível preparado para receber escritórios ou 

converte-se em comércio, oficinas ou ateliers; as permanências pontuais a Oeste abrigam 

pontos de comércio e restauração, e na escola primária concentra-se a administração do 

complexo ; o Gabinete Nacional de Segurança é convertido para um hotel, face ao turismo e, 

internamente, caso os eventos impliquem por exemplo deslocação da equipa ou convidados. 

 Por sua vez, as naves estão funcionalmente apoiadas por corpos infraestruturais 

instalados sob o piso térreo da cordoaria que fornecem todo o espaço polivalente, dotando-os 

de facilidades de grande capacidade como casas de banho/vestiários, bengaleiros, camarins, 

arrumos e salas técnicas. O princípio estruturante da organização das funções de apoio é o de 

preservar o ‘espaço genérico’, cujo enquadramento é tudo o que se lhe exterioriza (ver 

subcapítulo 3.2.2). 

 

 

 

 
 
Fig. 79) ‘Quarteirão’ da cordoaria. Imagem da autora, 
 
 
 
 

 
  
 
Fig. 80) ‘Espaço genérico’ a preservar. Imagem da autora, 
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 As funções referidas anteriormente, relacionadas com as ruas mais movimentadas 

(especialmente a Rua da Junqueira) activarão por outro lado a vida de rua; significantes de 

mais serviços e pontos de afluência para públicos exteriores à dinâmica da cordoaria, são-lhe 

comunicantes mas independentes, podendo funcionar distintamente do resto do conjunto. 

 Por último, o atravessamento que parte/chega ao novo edifíco abre caminho para um 

novo fluxo de pessoas que se desloquem em direcção ou de volta da margem ribeirnha, 

passando assim o acesso público a ser mais uma utilidade da Cordoaria Nacional. 

 

 

  
 

Fig. 81) Esrtrutura funcional de suporte e ‘espaço genérico’. Imagem da autora, 
 
 
 
 

 
 

Fig. 82) Variedade e independência entre funções. Relacões independentes, activadoras do contexto urbano. Imagem da autora, 

 

 

 Indefinição e Indeterminismo 

 

 Em termos programáticos a organização procura ser livre e alterável, não vinculando o 

edifício permanentemente a alguma actividade ou algum púbico em exclusivo, podendo 

abarcar eventos, acções de formação, exposições ou feiras relacionadas com supostamente 

qualquer área de conhecimento. Tal implica assumir que as necessidades de hoje não serão as 

de amanha e que dependendo sempre da procura a cordoaria pretende ter a capacidade de 

responder às mais variadas naturezas de desafios que se avizinhem. 

 Morfologicamente, a indeterminação é impulsionada pela marcação de espaço apenas 

formada pela estrutura, simples e em repetição, adaptável à divisão de espaços para múltiplos 
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fins. Na concepção do espaço esteve presente uma ideia de ‘contentor’ posteriormente 

definível e adaptável, juntamente com o princípio shell and core típico dos espaços de 

escritório (ver subcapítulo 4.3.2). Sendo o enquadamento definido apenas pelo plano de 

fachada permeável, pelos corpos de acessos e serviços – tubos de queda, canalizações, 

colunas técnicas e casas de banho, escadas e elevadores – de constituição mais estática, em 

betão armado, e ainda pela marcação estrutural metálica, que imprime o ritmo e carácter do 

interior. A repetição e afirmação estrutural, que também remete ao efeito causado pela 

sequência das asnas da cordoaria, indica uma leitura do espao e sugere uma modulação para 

ocupação, para que a unidade espacial seja divida segundo essa métrica, adequada a várias 

funções e diferentes combinações espaciais, tanto em planta como em altura. 

 

 Métricas e repetição 

 

 Um dos aspectos considerados fundamentais caracterizadores da cordoaria – a métrica 

e repetição rítmica – guia várias decisões de projecto, nomeadamente a modulação da nova 

construção e dos novos elementos de acessos/circulação. Para o efeito, foi estudada a 

cordoaria em termos dimensionais e de modulação para extrair uma regra que pudesse 

ordenar a intervenção nova. No entanto, tratando-se de um edifício com vários estilos, embora 

relacionados, foi necessária uma seleção crítica; foram elegidas para referência a matriz das 

naves longitudinais, presente em várias dimensões, e a modulação de alçado para a Rua da 

Junqueira, tanto encontrada no muro como na fachada d0 que será o ‘novo hotel’. A unidade 

formulada a partir deste cruzamento é utilizada para pequenos elementos de acessos e 

circulação, a ser repetida para estruturas efémeras. 

 

 

 

 
 
 
Fig. 83) Alterabilidade do espaço genérico. Cortes esquemáticos das configurações possíveis do espaço interior. Esquisso da autora, 
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Fig. 84) Relações e correspondências métricas. As diferentes métricas presentes no edifício da Cordoaria Nacional intersectam-se e 
relacionam-se. A matriz estrutural da proposta de projecto segue esta relação, tansportando as modulações existentes quer para a 
sua regra estrutural quer para o desenho de alçado. Imagem da autora. 
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 Estrutura conceptual e infraestruturação do espaço 

 

 A infraestruturação da Cordoaria impõe-se não como decisão mas como prioridade, de 

forma a que este conjunto edificado responda à contemporaneidade e ao futuro, através da sua 

capacidade de adaptação. Tal como foi referido, a ideia de um espaço genérico interpretável – 

construído e potenciado para o ser – definido pelo seu enquadramento está muito presente nas 

decisões realizadas ao longo do projecto. Outro conceito presente é o de layering ou 

independência entre os estratos do edifício (ver subcapítulo 3.2.3);  a articulação que mantém 

a independência de elementos com funções espaciais distintas – pele, serviços, acessos, 

estrutura, cenário – assegura a sua possibilidade de alteração sem implicar os restantes. 

 
 
 

      
 
 

 

 
 

cenário: apropriações efémeras 
 
 
 
 
 
 
 

espaço genérico: polivalência 
 
 
 
 
 
 
 

enquadramento 
 
 
 
 
 
 
 
 

préexsitência 
 
 
 
 
 
 
 

acessos 
 
 
 

serviços 
 
 
 

rede infraestrutural 

Fig. 85) Estratos do edifício. A cordoaria como préexistênca 
reinterpretada, de modo a ser composta e potenciada com 
novos elementos, compreendidos e articulados independemente. 
Esquema da autora. 

Fig. 86) Estrarificação no novo edifício. Corte de conjunto; 
nos novos espaços de trabalho a estratificação é um conceito 
estruturante, intencionalmente aplicado desde o início, para 
procurar garantir a alterabilidade. Esquisso da autora. 



 

SUSANA RITA FRANÇA AYRES DOS SANTOS – FACULDADE DE ARQUITECTURA UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA 137

 Estrutura construtiva 

 

 A estrutura das novas intervenções subdivide-se em dois tipo, de acordo com as 

necessidades construtivas mas também com o grau de liberdade que cada tipo de construção 

permite. Assim, os volumes de apoio enterrados sobre a cordoaria são essencialmente de 

betão armado (ainda que protegido por um sistema de drenagem através de chapas 

metálicas), ao passo que o metal está presente no edifício proposto de raíz. A utilização destes 

materiais para a estrutura prende-se principalmente com a sua capacidade de alteração, sendo 

a solução metálica apta a possivelmente à (des)assemblagem e representa também um método 

mais limpo para intervenção no interior do edifício patrimonial. 

 

     
 
 
 
Fig. 87) Métrica e elementos estruturais. A estrutura treliçada consiste num sistema articulado para transformação, desenhada 
também em alusão às asnas da estrutura da Cordoaria Nacional. As vigas inferiores serão expostas ao exterior, estando assim 
pensadas para, de modo expressivo, referirem-se tanto à métrica compositiva do edifício (novo e préexistente). Os pilares do 
interior do novo edifício encerram em si sugestões de encaixes para direcionar possíveis divisórias que sejam implementadas no 
espaço, e ainda uma cota para o caso de construção, por exemplo, de um mezzanino ou um segundo piso. Esquissos da autora. 
 

 

 Materialidades 

 

 O material genericamente escolhido como unificador e identificativo da intervenção foi 

o metal, especificamente o aço patinado perfurado – também conhecido por ‘aço corten’ – para 

efeitos de discurso e expressão, conjugado com um esqueleto de peças pré-fabricadas de aço 

cuja função será estritamente estrututral (isto num sentido de aproximação ao conceito de 

estratificação), embora dotada de um forte sentido de discurso expressivo. O aço patinado 

estará também associado aos elementos móveis modulares propostos, nomeadamente aos 
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dispositivos de ligação deslocáveis que se situam nos dois pátios longitudinais, aos pontos de 

acessos cujo corpo de escada assume uma função simbólica de referência, e também aos 

modulos genéricos previstos para figurarem como estruturas para tendas em feiras 

esporádicas, configuração de espaços temporários, criação de nichos dentro do espaço, etc. A 

especificidade de ambos os metais baseou-se nas especificidades e utilizações associadas a 

cada um deles, sendo que teria também como objectivo um maior controlo de um eventual 

orçamento hipotético. No âmbito da adaptabilidade, o metal remete a princípios de 

préfabricação (repetição estrutural e espacial) e desassemblagem (modificação ou 

acrescento), entre outros, pertinentes à procura pela implantação da flexibilidade num 

projecto (ver subcapítulo 4.3.3). Em segundo lugar, o método de assemblagem por junta seca 

torna-o num bom recurso para uma intervenção dentro de um existente conjunto 

arquitectónico de grande valor patrimonial. 

 Em conjunto com o aço, tendo em conta que este é perfurado e não encerra o ambiente 

interior, o vidro será abundantemente utilizado. Embora quase sempre percentualmente 

protegido da radiação directa do sol pela pele metálica, optou-se por indicar a utilização de um 

vidro duplo, visando minimizar as perdas de calor e, em segundo lugar, os ganhos térmicos. 

Como complemento imprescindível, o betão armado é utilizado nas zonas mais ‘permanentes’ 

do projecto – isto é, ou mais técnicas e por isso menos transformáveis, oumais exigentes 

estruturalmente, resolvendo o betão armado um sistema de construção enterrada em terrenos 

que exigem precauções próprias (ver Anexo 1 - painel 14). 

 Por último, as divisórias interiores mais leves que não se resumem aos objectos 

concebidos para acessos, nem aos elementos estruturais ou de contenção de terrenos; 

consistirão em paredes leves de gesso cartonado montado em perfis metálicos – 

correntemente referidas por sistema ‘pladur’ – como uma camada de construção mais 

facilmente reversível ou alterável e não-portante. 

 

     

 
Fig. 88) Materialidades. Esquema conceptual da área dominante dos materiais – metal (com vidro) ou betão. Esquissos da autora. 
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 7.3.3) Últimos aspectos 

 

 Este exercício propôs-se a pensar para a flexibilidade em duas frentes: de raíz, através 

da proposta de um novo elemento arquitectónico na Cordoaria Nacional, e em adaptação, 

propondo o melhoramento de um espaço já potencialmente versátil pela sua adequação às 

exigências contemporâneas. O processo procurou seguir a linha ideológica e as realizações 

práticas transmitidas na obra de vários autores como princípios de projecto. 

 Analisando as decisões percorridas e as questões que se apresentarm durante este 

trabalho, a flexibilidade delinea-se como algo capaz de integrar variadas escalas, podendo 

estar presente no mais simples gesto ou no conceito mais global. Contudo, o seu resultado, o 

efeito final, permanece, logicamente, incógnito – especialmente neste âmbito de projecto 

académico – e impossível de aferir o quão eficaz; a potencialidade total de aproveitamento e 

modificação do espaço pode, neste prisma, nunca ser concretizada. 

 Por estes motivos, projectar para a flexibilidade deve significar em primeira instância 

aplicar os princípios que permitam estabelecer uma matriz verdadeiramente para esse fim e, 

seguidamente, instituir, a um nível mais efémero ou apenas independente do primeiro, uma 

interpretação própria do espaço, um gesto concreto que seja no entanto alterável futuramente. 

 
 
Fig. 89) Scenario Buffering. Simulação de possíveis cenários no novo edifício, consoante usos específicos. Esquisso da autora. 
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8. Considerações finais 

 

 

 A transformação é parte integrante da sociedade e do ser humano, e isso reflecte-se na 

Arquitectura – e na cidade – como materializações colectivas da vida e do habitar do Homem. 

A flexibilidade é assim um requisito, o que lhe atribui a necessidade de ser compreendida mas 

também ‘criada’. Esta capacidade de adaptação e absorção gera-se na ‘forma’, sendo assim 

sustentada pelas características próprias ou elementos específicos da morfologia 

arquitectónica. Em segunda instância, uma vez que uma ‘mudança’ consite numa evolução de 

um determinado estado para outro, só é compreendida através de uma progressão temporal. 

No passar do tempo, a Arquitectura é o meio interpretável que actua como a ‘permanência’ 

relativamente estável que permite e incita à transformação ou ao temporário: no fundo, à 

‘flexibilidade’. 

 A dada altura, este trabalho pode ter enunciado duas frentes aparentemente 

divergentes, ao conciliar a preconização de uma nova abordagem arquitectónica com a defesa 

do regresso a várias técnicas e tipologias tradicionais da Arquitectura. No entanto, parte do 

estímulo inicial do raciocínio estruturante encontra-se desde logo presente no tema “A 

Flexibilidade na Permanência”; como objectico, ambas as dicotomias procuraram provar-se 

complementares e encadeadas. 

 Assente nestas acepções, procurou-se antes de tudo ilustrar parte da produção 

intelectual, até aos dias de hoje, sobre a flexibilidade e permanência da Arquitectura, e a sua 

importância na cidade e na vida do ser humano. O processo teve como derradeiro objectivo 

pesquisar, recolher e processar as directrizes que serão úteis ao ofício da Arquitectura, para 

que na prática a flexibilidade possa ser um campo a desenvovler e aplicar, para além da sua 

análise e compreensão. Optando por deixar de parte a análise intensiva de casos de estudo e o 

entendimento particular dos mesmos, o trabalho focou-se essencialmente na sistematização 

conceptual da flexibilidade e na procura pelos caminhos que poderão criar o espaço para que 

a mesma se manifeste. 

 Como resultado, ficou o esboço de várias linhas de acção, passível a desenvolver-se e 

complexizar-se numa ferramenta. O conhecimento porém abarcado é-nos colocado de uma 

forma diferente pela incerteza e indefinição, pela aceitação de um leque de mudanças futuras, 

contrárias ao controlo que o arquitecto é formado para e procura construir, com o objectivo de 

proporcionar determinado padrão de uso, impressão, vivência arquitectónica. Assim, um 
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maior ‘à vontade’ face a estas directrizes latentes será preciso para que a comunidade criadora 

de Arquitectura as torne implícitas e participantes no processo projectual das obras de mais 

variada natureza. Isto não significa que a integração da flexibilidade seja uma prioridade 

inconjugável e distante da prática actual, mas poderá antes consttuir uma reformulação de 

paradigma, rearticulando as preocupações de projecto da contemporaneidade. 

 Esta foi então uma possível aproximação ao que poderá ser preconizado por uma 

disciplina ainda em formação – quiçá uma disciplina futura – uma ideia de ‘ensaio’, elaborada 

através de alguns autores relevantes e cujo trabalho se discute na actualidade, ainda discutido 

tendencialmente em meio académico e não generalizado. Quem acredita nas premissas da 

adaptabilidade cultiva a esperança da projecção destes conceitos no futuro; lançar as bases 

para a sua disseminação é o primeiro passo. Contudo, tal como a flexibilidde e a arquitectura 

são imprevisíveis, deixemos imprevisto o futuro desta área de conhecimento, esperando 

contribuir na direcção de um esforço para uma consciência maior sobre a sua pertinência, 

necessidade e potencial criativo. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 90) Montagem de maquete no estúdio de Metropolis. Fonte: 
http://www.kaionocinema.com.br/2011/03/inteligencia-artificial-o-
atemporal.html (2012.02.11) 
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1. Desenhos técnicos – Painéis Finais apresentados 

2. Diagramas operativos e conceptuais – anexos apresentados 

3. Simulações visuais 

4. Conceitos Operativos e teóricos – slideshow apresentado 

5. Maquetes finais – modelos apresentados 

6. Cordoaria Nacional: peças gráficas históricas 

7. Cordoaria Nacional: fotografias históricas 

8. Cordoaria Nacional: fotografias actuais 
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A  FLEXIBILIDADE NA  PERMANÊNCIA
uma proposta para a reutilização da Cordoaria Nacional
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Lisboa: diferentes unidades urbanas (1:20000)Lisboa: estratificação litoral (1:40000) espaço público/privado (1:16000)

implantação urbana - planta de edficado (1:2000)
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estacionamento camionetas

estacionamento público
2 pisos

A ‘flexibilidade’ é pertinente não só como matéria da Arquitectura mas também como uma necessidade inerente no ‘habitar’, crescente na sociedade contemporânea em transformação e inconstância. O objectivo deste trabalho será compreender a flexibilidade - adaptabilidade,
polivalência - através do que a gera: a ‘permanência’, o que se opõe relativamente ao mais efémero e mutável, que consiste essencialmene na forma arquitectónica. Para tal, a distinção entre forma e uso é peremptória; o uso a que será posto um espaço ser-nos-á

sempre, eventualemente, incontrolável. Projectar o flexível é, evitando entender mesmo que inconscientemente a futura utilização dos espaços como inalterável, construir para o desconhecido procurando veicular no espaço a capacidade de integrar, adaptar-se ou transformar-
se perante novas apropriações pelo ‘tempo’ - factor fulcral da dicotomia mutação/permanência.

1
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Projecto Final - Mestrado Integrado em Arquitectura  .  FAUTL  |  Candidata Susana Ayres dos Santos . 6594  |  Abril 2012
Orientador: Prof. Aux. Arq. António Leite. Co-orientadores: Prof.ª Aux. Arq.ª Ana Marta Feliciano; Prof. Convidado Arq. Pedro  Pacheco

1:2000  A FLEXIBILIDADE NA PERMANÊNCIA      uma proposta para a reutilização da Cordoaria Nacional

singularização

separação

tratamento

selecção

[enquadramento]

(terreno)

estrutura

pele

cenário/planta

serviços

objectos

(actividade)

influenciam a longo prazo

condicionam no presente imediato
CONSTANTE

PONTUAL

COACÇÃO (?)
CONTINUIDAE

MUDANÇA
ORIGINALIDADE

estratos de
alteração
INCOMUM
/ LENTA

estratos de
alteração

FREQUENTE
/ RÁPIDA

INDUÇÃO MÚTUA

enquadramento cadre (B. Cache)

estratificação layering (S. Brand)

espaço genérico generic space (B. Leupen)

FLEXIBILIDADEENQUADRAMENTO ESPAÇO GENÉRICO

gera manifesta-se em

permitegera

programas complementares fixos
apoio à polivalência

espaço polivalente
dar continuidade + potenciar

CORDOARIA COMO SISTEMA BINÁRIO

espaço genérico

estratificação na Cordoaria (constitutiva)

elemento de acessibilidade urbana

espaço genérico

enquadramento

espaço para a flexibilidade

nfraestruturação /
espaços de apoio e suporte do complexo

as intervenções na Cordoaria

inserção volumétrica urbana

inserção volumétrica urbana
inserção volumétrica urbana

componentes dos elementos propostos

consideração dos espaços existentes

conversão em Hotel

demolição de conjunto e elementos
desqualificados

preservação do carácter fundamental da
cordoaria
entendido como o espaço genérico polivalente
das duas naves industriais e dos três torreões,
destinados prioritariamente à flexibilidade

objectos

serviços

acessos

cenário

pele

estrutura
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(generic space and frame)

cada componente da proposta pretende desempenhar um papel específico,
para que as diferentes funções da arquitectura tenham diferentes correspondências
físicas, independentes entre si para que deste modo se possibilite a flexibilidade
de uso e transformação.

estratificação no novo edifício (construtiva)
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soalho laminado
membrana de PVC para barreira anti-vapor
aglomerado expandido de cortiça (35mm)
laje colaborante composta (170mm):
 betão;
 chapa metálica plissada
asna estrutural em aço tubular galvanizado

estrutura temporária:
    tecto falso com acabamento em gesso cartonado

telha lusa cerâmica - existente
chapa metálica moldada
ripas de madeira (85mm x 30mm)
vigotas de madeira (60mm x 30mm)
lã de rocha para isolamento térmico e acústico (60mm)
membrana de PVC para barreira anti-vapor
tábuas de madeira revestida a tinta branca (20mm)
barrotes de madeira (220mm x 100mm)
asna estrutural em madeira maciça - existente

grade metálica em aço patinado Corten (60mm)
suportes metálicos
membrana de PVC impermebealizante
laje colaborante composta (120mm):
 betão aligeirado;
 chapa metálica plissada
vigas metálicas dimensões variadas para suporte
lã de rocha (100mm)
laje colaborante composta (210mm):
 betão;
 chapa metálica plissada
placas em gesso cartonado (25mm)
treliça estrutural em aço tubular pintado e cabos metálicos

tábuas portantes multilaminadas de madeira (30mm)
apoio de goma (15mm)
perfis de aço galvanizado (25mm)
caixa de ar para piso técnico, acessível pontualmente
membrana de PVC impermebealizante
poliestireno extrudido para isolamento térmico (35 mm)
laje colaborante composta (145mm):
 betão aligeirado;
 chapa metálica plissada
suportes metálicos (190mm)
lã de rocha (75mm)
placas anti-fogo de aglomerado de silicato e cimento
membrana de PVC anti-vapor
chapa de aço galvanizado
viga estrutural em aço pintado (1000mm x 250mm)

micro-estacas préfabricadas de betão armado (diâmetro 250mm)
camada de betão armado selante
caixa de ar com bombeamento e drenagem para extracção da água

membrana de PVC impermeabilizante e anti-vapor
betão armado (300mm)
poliestireno extrudido (50mm
gesso cartonado pintado de branco (25mm)

estrutura temporária:
 perfis metálicos tubulares ligeiros
 caixa de serviços / espaço para iluminação
 placas de gesso cartonado pintado de branco

blocos de lioz (800mm x 300mm x 75mm) - existente
argamassa permeável
areia (120mm)
tout-venant (290mm)
manta geotêxtil anti-contaminação
terreno compactado

blocos calcários (300mm x 450mm x 800mm) - existente
argamassa permeável
areia (120mm)
tout-venant (290mm)
manta geotêxtil anti-contaminação
terreno compactado

caixilhos de alumínio estilo pombalino: vidro duplo, quebra de ponte térmica - existente
portadas  interiores de madeira com caixilho lateral metálico fixo na parede

D

P2P1

   corte trasnversal C - pormenor
escala 1:50

 corte transversal C2
escala 1:50

 pormenor P2
  escala 1:20

 pormenor P1
escala 1:20

1:20

soalho laminado
membrana de PVC para barreira anti-vapor
aglomerado expandido de cortiça (35mm)
laje colaborante composta (270mm):
 betão;
   chapa metálica plissada
caixa de brita selada para drenagem de água e humidade
ancoragens metálicas para contrariação dos efeitos de flutuamento
laje de betão armado (300mm)

placa de gesso cartonado (2x 15mm)
banda de  elementos resilientes para isolamento acústico
lã mineral (isolamento térmico e acústico) (45mm)
perfil tubular de aço galvanizado (900mm x 900mm)

 axonometria explicativa
do sistema estrutural

escala 1:20

1:50

soalho laminado
membrana de PVC para barreira anti-vapor
aglomerado expandido de cortiça (35mm)
laje colaborante composta (170mm):
 betão;
 chapa metálica plissada
viga estrutural em aço (400mm)

interpretações do módulo obtido a partir da modulação da cordoaria
escala 1:115

4.00 6.00

4.15

14

grade metálica em aço patinado Corten (40mm)
suportes metálicos
membrana de PVC impermebealizante
laje colaborante composta (145mm):
 betão aligeirado;
 chapa metálica plissada
vigas metálicas dimensões variadas para suporte
lã de rocha (110mm)
membrana de PVC anti-vapor
placas em gesso cartonado (25mm)
viga estrutural em aço tubular (100mm x 100mm)

chapa perfurada de aço patinado Corten (10mm)
peças de aço para suporte
estrutura portante em aço tubular (150mm x 100mm / 100mm x 100mm)
janela com vidro triplo, caixilhos com ponte térmica
portadas interiores deslizantes com acabamento em gesso cartonado (alterável)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Diagramas operativos e conceptuais – anexos apresentados 



Projecto Final - Mestrado Integrado em Arquitectura  .  FAUTL  |  Candidata Susana Ayres dos Santos . 6594  |  Abril 2012
Orientador: Prof. Aux. Arq. António Leite. Co-orientadores: Prof.ª Aux. Arq.ª Ana Marta Feliciano; Prof. Convidado Arq. Pedro  PachecoA FLEXIBILIDADE NA PERMANÊNCIA                                uma proposta para a reutilização da Cordoaria Nacional

estrutura

serviços

acessos

cenário

pele

objectos

estratégia para o 'espaço genérico' da Cordoaria Nacional 'estratificação' e independência dos estratos na proposta para a Cordoaria Nacional

adição de espacialidades complementares
sem alteração do 'espaço genérico'

'espaço genérico' da Cordoaria e novos
espaços complementares de suporte

a nova intervenção como proposta global
de incrementar o potencial polivalente e
o espaço da Cordoaria Nacional

A1
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métricas e modulações de
fachadas da Cordoaria Nacional;
extracção de um ritmo e das
dimensões de um módulos
estrututal de micro-apropriação.

módulo estrutural de micro-apropriação e as
hipóteses sugeridas na proposta desenvolvida

A2
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áreas de permanência

elementos e limites alteráveis

circulação

espaços de trabalho /
indústrias criativas

escola /
instituição de formação

  comécio

expositivo-cultural

função
densidade
  tempo

open space open space + mezaninos espaços isolados + varandas alas isoladas

open space / oficinas pequeno auditório salas de estudo / biblioteca salas de aula

loja única / feiras temporárias loja + montra + arrumações lojas de pequena capacidade lojas + esplanada exterior + feira exterior

nave única epaço performativo + galerias repartição de espaços +exposição exteriornave com mezaninos

estudo de 'simulação de cenários' para o novo corpo edificado proposto, visando o tempo e a densificação dos espaços

A3
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axonometria constructiva do sistema de
sugestionamento da ateração espacial

novo edifício proposto (piso 1; piso 2)
nave polivalente para espaços de trabalho
escala 1:630

linhas de apropriação/alteração espacial pela métrica estrutural,
reinterpretada a partir da modulação da Cordoaria Nacional
escala 1:630

detalhe em planta. escala 1:100

A4
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3. Simulações visuais 
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simulação de vista do interior das naves da Cordoaria Nacional
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simulação de vista do interior do novo edifício adaptável proposto



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Sistematização teória – slideshow apresentado 

   



A FLEXIBILIDADE NA PERMANÊNCIA
uma proposta de reutilização para a Cordoaria Nacional 
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o quê, porquê, e como?
A FLEXIBILIDADE



o quê? a flexibilidade da arquitectura refere-se à aptidão que a mesma tem de 
acolher múltiplos e diversos usos ao longo do tempo, o que se reflecte
na capacidade de resposta perante novas necessidades e exigências.

flexibilidade / versatilidade/ adaptabilidade 

Polivalência

Alterabilidade

Expansibilidade  

o quê?



porquê?

Apropriação / interpretação / liberdade

Transformação

Sustentabilidade

como?

Forma ≠ Função 

permanência / mutação

suporte / variação

estrutura / interpretação

competência / performance 

Arquitectura / uso



como?

Temporalidade / temporariedade



Enquadramento (Bernard Cache 1995)

Enquadramento + espaço genérico (Bernard Leupen 2006)



Estratificação e independência (Stewart Brand 2005) 

Sublimação da função (Herman Hertzberger 1991) 



Simulação de cenários (Stewart Brand 2005) 

como?

outros principios para a flexibilidade permanente:

maximização de opções
estudo do passado

design contínuo e interactivo
investimento

tendências e tecnologia
high/low road

estrutura
materiais e construção

forma e geometria
dimensionamento

distância entre estratos
organização do espaço

indeterminação funcional
o estímulo pelo incompleto





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Maquetes – modelos apresentados 



Maquete de estudo 1:100; Vista superior do 
espaço público proposto. Fotografia da autora.

Maquete de estudo 1:100; vista da chegada pela R. 
da Junqueira a Oeste. Fotografia da autora.

Maquete de estudo 1:500; conjunto urbano e 
volumetria (parcial). Fotografia da autora.

Maquete de estudo 1:100; vista geral superior de 
Oeste. Fotografia da autora.

Maquete de estudo 1:100; vista geral superior de 
Este. Fotografia da autora.

Maquete de estudo 1:200; átrio principal e aces-
sos da sala polivalente. Fotografia da autora.

Maquete de estudo 1:100; vista aérea da facha-
da Sul do novo edificio. Fotografia da autora.

Maquete de estudo 1:100; vista interior do espaço 
público proposto. Fotografia da autora.



Maquete Final 1:500; Fachada Sul do conjunto da Cordoaria e envolvente, vista desde o Tejo. Fotografia da autora

M aquete final 1:500: vista elevada do conjunto da 
Cordoaria e da envolvente, de Oeste para Este. 
Fotografia da autora.

M aquete final 1:500: vista elevada do conjunto da 
Cordoaria e da envolvente, de Este para Oste. 
Fotografia da autora.

Maquete final 1:500; o acesso pedonal público 
parte do edificio propsto unindo: R. da Junqueira, 
Av. da Índia e a nova doca. Fotografia da autora.

Maquete Final 1:500; Fachada Norte do conjunto da Cordoaria e envolvente, desde a Ajuda. Fotografia da autora.

Maquete final 1:500; vista de topo da proposta 
geral (sem o conjunto da Cordoaria) e das inter-
venções a nível subterrâneo. Fotografia da autora.



Maquete Final 1:100; Fachada Sul do novo edifício e fachada Sul da nave Norte da Cordoaria. Fotografia da autora

M aquete final 1:100: vista elevada da fachada 
Oeste do novo edifício e da fachada Oeste parcial 
da Cordoaria. Fotografia da autora.

M aquete final 1:100: vista elevada da fachada 
Este do novo edifício e do trecho do muro a Este. 
Fotografia da autora.

Maquete final 1:100; vista elevada sobre a 
fachada Sul da Cordoaria. Fotografia da autora.

Maquete Final 1:100; Fachada Norte do novo edifício e o muro que fecha a R. da Junqueira. Fotografia da autora.

Maquete final 1:100; vista interior elevada do 
espaço público proposto. Fotografia da autora.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Cordoaria Nacional: peças gráficas históricas 









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. Cordoaria Nacional: fotografias históricas 









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. Cordoaria Nacional: fotografias actuais 
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