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RESUMO 

 

 

Palavras-chave | habitar - casa-transitória - identidade - vivência - sistema – módulo - relações 

 

A casa é a expressão cultural de uma estrutura básica do espaço humanizado, adaptando as 

configurações do espaço às necessidades específicas. Assim, partindo da noção da casa atual como 

reinterpretação dos modos de habitar, propomos a conceção de um bairro universitário no Alto da 

Ajuda. 

O Alto da Ajuda é marcado por uma profunda desarticulação de malhas urbanas e ausência de 

relações de interação entre o Pólo universitário, os bairros vizinhos e o Parque Natural de Monsanto, 

pelo que se torna importante reavaliar o seu sistema de espaços coletivos através da inserção de 

novas malhas e novas lógicas de relação entre os espaços. 

Os conceitos de vivência e identidade foram explorados na sequência da criação de um módulo 

habitacional como gerador de um sistema, explorando o seu potencial de transformação bem como 

as suas consequências espaciais - espaços públicos, privados e de transição - enquanto interpretação 

da rua interior como espaço de permanência. 

Procurámos reinterpretar a habitação temporária transportando a estrutura tradicional da casa para 

a habitação de estudantes, trazendo a cidade ao Pólo e enraizando-o nesta como um novo lugar 

através da sedimentação de relações entre os habitantes da residência e a vizinhança próxima. 
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ABSTRACT 

 

 

Keywords | dwell - home - identity - experience - system - module - relations 

 

The house is a cultural expression of a basic structure of humanized space by adapting the settings of 

the specific needs space. Thus, based on the notion of current home as a reinterpretation of modes 

of living, we propose the design of a university district in Alto da Ajuda. 

The Alto da Ajuda is marked by a profound disarticulation of urban tissues and lack of interaction 

relationships between the university Pole, the surrounding neighborhoods and Parque Natural de 

Monsanto, which makes it important to reevaluate its collective spaces system by the insertion of 

new meshes and new logical relationships between the spaces. 

The concepts of experience and identity were explored by following the creation of a housing 

module as a generator of a system, exploring its potential for transformation as well as its spatial 

consequences - public, private and transition spaces - while interpreting the interior street as a 

permanence space. 

We sought to reinterpret temporary housing carrying the traditional structure of the house for the 

student housing, bringing the city to the Pole and rooting it in this new place as a means of settling 

relations between the inhabitants of the residence and the nearby vicinity. 
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INTRODUÇÃO 

 

Pretendemos, com o presente trabalho, operar sobre o território do Alto da Ajuda, na área 

circundante ao Pólo Universitário entre o Parque Florestal de Monsanto e a Tapada da Ajuda até à 

zona envolvente do Palácio Nacional da Ajuda. 

Atualmente encontram-se em funcionamento nove residências universitárias da UTL, um número 

que se mostra insuficiente para a procura que se verifica a este tipo de serviço. A UTL pretende vir a 

lançar um concurso público para o enquadramento de residências universitárias no Polo 

Universitário da Ajuda, pelo que o presente trabalho propõe uma base de reflexão sobre o programa 

proposto. 

O projeto consiste na conceção de residências universitárias para a UTL que compreendam 

instalações para estudantes portugueses, estrangeiros e investigadores, bem como espaços públicos 

e comuns de valências variadas e integradas. 

O texto estrutura-se em três partes: na primeira procede-se a uma contextualização histórica acerca 

do tema de trabalho. 

De modo a introduzir o trabalho, considera-se importante uma contextualização histórica e análise 

urbana que diagnostique o atual caos urbanístico do Alto da Ajuda; para seguidamente se abordar o 

tema de trabalho estabelecendo um estado da arte que opere como linha de raciocínio para a 

fundamentação teórica do projeto.  

Este capítulo dividir-se-á em duas partes distintas: a primeira acerca da casa, estabelecendo 

objetivos de estudo relativamente à relação do estudante com a habitação e capacidade de 

enraizamento da Ajuda; e a segunda como base teórica acerca do método relativamente ao ato de 

projetar e posteriormente aplicado à criação de um sistema para habitação coletiva. 

Estabelecidas estas balizas teóricas, na segunda parte procura-se centrar a reflexão na dimensão 

operativa do projeto. Nesse sentido, o raciocínio estrutura-se na relação entre os dois aspetos 

considerados fundamentais no desenho das residências: a procura de uma linguagem que responda 

às necessidades do estudante, operando ao mesmo tempo como experiencia formal de um sistema 

composto. 
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OBJECTO DE ESTUDO 

 

A noção de habitar torna-se fulcral para a conceção das residências de estudantes como modo de 

enraizamento na Ajuda, surgindo os temas de apropriação e identidade. 

 “ A casa como espaço privilegiado da vida privada, enquanto manifestação da síntese 

entre o indivíduo e o espaço, constitui, nas suas diferentes configurações, o microcosmos 

onde podemos detetar os sinais da sua transformação.” 
1
 

A necessidade de articulação de diferentes escalas na área de intervenção conduz a uma 

necessidade de compreensão do lugar com grande potencial de transformação. As principais 

fragilidades da área de intervenção verificam-se na desarticulação das diferentes realidades 

presentes entre a Universidade, a presença de património histórico e os bairros sociais na 

envolvente próxima.  

Através deste projeto pretendemos desenvolver uma proposta para a articulação do Campus 

universitário com a cidade, com o parque de Monsanto e com a Tapada da Ajuda. Pretendemos 

ainda uma redefinição dentro do próprio conceito de campus através da inserção de novos edifícios 

que compreendem as residências e uma reestruturação significativa da Faculdade de Arquitetura. 

Uma vez localizadas as residências no terreno adjacente a sul do ISCSP, inseridas numa 

requalificação de um eixo urbano N-S, surgem pistas de trabalho no sentido da reabilitação da 

continuidade urbana do local.  

Esta prende-se sobretudo com a articulação das escalas que o terreno agrega – tratando-se da 

relação com a paisagem, com o edifício do Arq. Gonçalo Byrne, com o bairro 2 de Maio e com a 

própria Faculdade de Arquitetura. 

Procuramos ainda proceder ao desenvolvimento de um estudo de relação gradual de escala entre a 

casa, o bairro e a cidade. Embora tanto a habitação temporária como a “permanente” tenham 

possibilidade de gerar vida localmente, as características específicas da habitação temporária 

obrigam a uma distinção clara dos requisitos específicos de cada uma delas.  

Propomo-nos compreender a implicação da casa enquanto representação do habitar e interpretar as 

residências de estudantes como “casa-transitória”.   

O estudo da casa e das questões de vivência e identidade virão a ser articulados a uma noção de 

método. Este surge associado a uma ideia de conceção arquitetónica que se inicia na criação de um 

módulo habitacional que, através da sua agregação combinada, gera todo o espaço publico e privado 

concebendo um edifício de uso híbrido que responde às exigências do programa. 

                                                                 
1
 Rui Ramos, A Casa. Arquitectura e Projecto Doméstico Na Primeira Metade Do Século XX Português, 1

a
 ed. 

(Porto: FAUP Publicações, 2010). 
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É através do estudo e desenvolvimento deste método que nos propomos investigar um objeto 

arquitetónico que traduza de forma adequada o paradigma do habitar previamente estudado e 

fundamentado. Os conceitos de vivência e identidade surgem assim como consequência natural das 

opções tomadas relativamente à aplicação do método sobre a casa.  

Pretendemos não só clarificar o espaço existente mas também reinterpretar o potencial de vivências 

da área de estudo através da inserção do objeto sistémico. Propomos com esta intervenção construir 

uma nova noção de paisagem através da sedimentação do objeto construído e dos comportamentos 

nele implícitos, nomeadamente da renovação de fluxos de pessoas e vivências. 

A relação de sentido com a «casa» confere deste modo uma nova identidade ao espaço, conferindo-

lhe uma nova noção de lugar. 

Tendo como problemática a noção de casa e do habitar, foi importante identificar o aspeto 

transitório das residências e estudar como este poderia corresponder a um novo tipo de fixação 

constantemente renovada no Alto da Ajuda.  

Tornou-se pertinente explorar os conceitos de vivência e identidade na sequência da criação de um 

módulo habitacional e explorar o potencial de transformação deste, bem como as suas 

consequências espaciais – espaços públicos, privados e sobretudo os espaços de transição. 

Com este trabalho pretendemos essencialmente concentrar-nos nas questões do método de projeto 

através da exploração dos temas referidos, como uma demonstração da metodologia do processo 

evolutivo. 
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METODOLOGIA 

 

A metodologia de trabalho passa por uma criteriosa e exaustiva recolha de elementos que permitam 

o estabelecimento do seu estado da arte, operando sobre a criação de um raciocínio lógico acerca 

do tema de trabalho proposto.  

Os conceitos abordados, bem como o tipo de pesquisa e raciocínio criado, procuram uma transcrição 

metódica da sua estrutura de pensamento na operatividade específica de desenvolvimento do 

projeto. 

Como modo de atuação, esta fase será alvo de uma reflexão cuidada, cujos resultados serão 

criteriosamente avaliados neste processo e posteriormente transportados para um novo 

enquadramento já dentro de uma lógica de raciocínio criado para a ação sobre o projeto proposto, 

que se assume progressivamente como fundamento teórico do mesmo. 

A documentação e referências apresentadas foram obtidas através de acesso a diferentes fontes, 

designadamente: bibliotecas, livrarias, pesquisa online de trabalhos realizados em âmbitos 

semelhantes e pesquisa empírica de visita e permanência em edifícios com o mesmo fim durante um 

período de um ano, num intercâmbio realizado em Paris. 

Sinteticamente resume-se à leitura de um conjunto alargado de obras publicadas, dissertações de 

mestrado, publicações periódicas e permanentes de revistas bem como de visitas de estudo 

realizadas especificamente no âmbito deste trabalho a determinados edifícios destinados à 

habitação de estudantes. 

No sentido de responder às questões de trabalho propostas, pretende-se uma abordagem gradual 

do projeto, que articule permanentemente e de forma reversível as várias escalas entre si. A 

metodologia passará por uma combinação dos conceitos apontados e referencias estudadas no 

sentido de apoiar o desenvolvimento da proposta espacial e formal de projeto. 

Como primeira abordagem ao tema e ao problema da inserção urbana das residências, far-se-á um 

estudo aprofundado da zona em questão, passando pela história, cartografia, geologia, estrutura 

verde, presença de património histórico e levantamento das características da população residente 

na zona.  

No sentido da inserção do tema de trabalho no projeto desde um primeiro momento, começar-se-á 

por fazer uma análise dos casos de método aplicado à habitação numa envolvente urbana próxima 

ao terreno de trabalho. Assim, será importante a identificação de bairros-método (como adiante 

caracterizaremos) na cidade de Lisboa com os quais se possa fazer uma discussão em paralelo com o 

projeto.  

A proposta urbana terá, como referimos, uma base de análise de cartografia histórica, no sentido de 

identificar e recuperar alguns eixos urbanos importantes na definição do campus para uma mais 

correta articulação deste com a cidade. Esta proposta incorporará, para além das residências 
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universitárias, outros edifícios e serviços de apoio ao Pólo Universitário, bem como uma profunda 

reabilitação e extensão da Faculdade de Arquitetura. 

Nesta fase de proposta urbana, procurar-se-á uma harmonização de malhas urbanas presentes no 

local em estudo, no sentido de criar novos fluxos de transição entre as diferentes partes 

constituintes do local – população idosa, população jovem e património cultural. Esta abordagem 

será feita através de estudos planimétricos ou tridimensionais do local, no sentido da procura da 

otimização do desenho da proposta. Também a pesquisa bibliográfica será importante na conceção 

do plano urbano, concretamente na aplicação de conceitos e referências. Tornar-se-á importante 

identificar as necessidades da população estudantil bem como de uma noção de “bairro 

universitário” para apoiar a adequação do programa a incorporar nas residências. 

Para a elaboração da proposta arquitetónica recorrer-se-á, como referimos anteriormente, à 

conceção de um módulo habitacional – casa-transitória – como parte integrante de um sistema que 

se procurará consolidar. Posteriormente, com a definição de um método específico de agregação e 

com o apuramento da célula, proceder-se-á à definição de um edifício de uso hibrido que engloba 

diferentes valências. Esta aplicação do método para criação de um conjunto de componentes que 

definam a proposta arquitetónica, terá sempre por base os conceitos teóricos abordados que 

simultaneamente a filtram e impulsionam.  

Será ainda importante estudar as referências específicas e o papel da história na sedimentação do 

lugar e na criação dos objetos arquitetónicos. Pretende-se aqui uma articulação integrada de escalas, 

pelo que tanto a escala urbana como arquitetónica e tectónica terão como base uma análise 

profunda do lugar e da memória dos bairros circundantes e do lugar na sua conceção, e na aplicação 

de materiais e declinação de linguagens. Pretende-se deste modo uma articulação com a cidade e o 

património histórico, pelo que será importante poder avaliar, no âmbito deste estudo, as limitações 

e a capacidade efetiva da proposta vir a resolver os problemas a que se propõe.  

A noção de método como abordagem ao projeto de habitação personalizada enquanto definição de 

um sistema integrador de soluções será vital no processo da conceção do módulo específico criado. 

A otimização da unidade habitacional será assim, desde início e ate ao fim, um ponto fulcral do 

projeto, no sentido em que é ela própria, pelo espectro de relações de vivências propostas, que dará 

o sentido de convivência que propomos aos encadeados de espaços públicos, privados e de 

transição, operando simultaneamente às várias escalas. 
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1. CONTEXTO 

1.1 Evolução histórica do alto da Ajuda| 

A área em estudo é marcada por duas fases distintas. O Antes e o depois do terramoto de 1755 na 

cidade de Lisboa.  

À data do terramoto, a Ajuda não fazia parte da cidade de Lisboa, sendo considerada apenas um 

subúrbio. Poucos eram os elementos de referência construídos nesta área: destacam-se a Torre de 

Belém (1514-1520), o Mosteiro dos Jerónimos (1501-1572), o Palácio de Belém (1559), a Ermida da 

Nossa Senhora da Ajuda (onde se crê ter havido a aparição da Virgem a um pastor) e cemitério 

anexo.
2
 

No século XVIII, muitas propriedades da zona foram adquiridas com o ouro proveniente do Brasil. 

Pretendia-se fazer uma residência de verão para a família real, tendo sido encomendado o projeto 

ao Arquiteto italiano Fillippo Juvarra mas não passou de esquiços, nunca se tendo realizado. 

Pela natureza basáltica do solo e a sua considerável distância à zona ribeirinha da cidade, a Ajuda é 

uma das zonas menos afetadas pelo terramoto. Lisboa começa a distender-se para as suas cidades 

periféricas no sentido de procurar maior segurança.  

O atual palácio da Ajuda (propriedade da quinta de cima) foi o local escolhido pela família real para 

se estabelecer e que a albergou por cerca de 40 anos. 

A título de urgência, começou-se a construção daquela que viria a ser chamada de “real Barraca”, 

caracterizando-se pela utilização de materiais como madeira e outros que minimizassem o impacto 

da possibilidade de uma nova catástrofe natural. Pouco depois da construção da real barraca, inicia-

se o plano de construção de Real Jardim Botânico da Ajuda, adjacente ao palácio do rei por 

influência do modelo “palácio/jardim” da Europa Iluminista.  

Em 1794 a real barraca arde, sendo depois prevista a construção definitiva do novo Palácio real. 

Devido a críticas ao traçado Barroco do desenho de arquiteto Manuel Caetano, a sua construção é 

                                                                 
2
 Informação editada a partir de texto feito com colega de análise cartográfica e histórica do local em âmbito de turma, 

Outubro 2012. 

Figura 1 - Parte de painel de azulejos, vista da Cidade de Lisboa séc. XVIII 
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interrompida. Mais tarde, é retomada em 1802, com previsão de um estilo predominante 

neoclássico como o conhecemos hoje em dia.  

Contudo, com o período instável provocado pelas invasões francesas, a construção do Palácio sofreu 

várias interrupções, sendo este apenas habitado no reinado de D. Luís I em 1861. Em 1910, com a 

implantação da república, é fechado, nunca sendo concluído. 

O estabelecimento da família real neste local trouxe à área um aumento significativo de população 

por ser considerado um local nobre dos subúrbios de Lisboa. Primeiramente, nas zonas adjacentes 

ao Palácio pela necessidade de artesãos e mestre de ofícios para mão-de-obra. Começa aqui a 

definir-se o bairro da Ajuda.  

 

Figura 2 - Mapa síntese da evolução cartográfica do local elaborado em fase de análise com colega de turma. 

Também a corte ganha um súbito interessa pela zona, localizando-se essencialmente ao longo da rua 

da Junqueira, tornando-a um eixo importante entre Lisboa e a sua periferia. De referir que a relação 

com o rio ainda não era muito marcada, visto que junto à margem deste apenas se situavam 

armazéns e instalações navais.  

Com a construção da igreja da Memória bem como o estabelecimento de algumas habitações na sua 

periferia – embora dispostas desordenadamente -, começam a definir-se eixos N-S nomeadamente a 

calçada da Ajuda, com o traçado que ainda persiste, um eixo alinhado com o centro do Palácio que 

se pretendia. A Ajuda passa a fazer parte da cidade de Lisboa. 

Em 1938 foi contratado Etienne de Groer com o objetivo de ser feito um Plano geral de Urbanização 

e expansão de Lisboa, por iniciativa de Duarte Pacheco. As propostas para a zona da Ajuda eram de 

cariz urbanístico, havendo forte investimento em obras públicas e bairros sociais. Havia previsão, 

segundo este plano, de construção de bairros económicos, nomeadamente o do alto da Ajuda, Boa 

Hora, Belém, Restelo, Caselas, Alvito e Caramão da Ajuda. Também da rede viária se previa o 
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desenvolvimento, com a construção da atual A5 e, junto ao rio, a ligação entre Lisboa e Cascais, pela 

Avenida da India. 

Era ainda prevista neste plano a plantação dos 900Ha do Parque florestal de Monsanto, como nova 

mancha verde da cidade. Este tratou-se do primeiro momento em que os interesses se focaram na 

zona da Ajuda no sentido de a desenvolver.  

A este plano, seguiram-se outros planos, tendo sido a área alvo de variadas especulações, entre os 

quais muitos não chegaram a ser concretizados. 

Pela sua vasta área e lugar privilegiado na cidade, aquele que é hoje o Polo Universitário da Ajuda, 

foi palco da festa do Avante entre 1979 e 1986, acoplando diversas atividades lúdicas e concertos de 

música. Mais tarde, em 1988, a reitoria da UTL, com a Associação de Arquitetos Portugueses, lançou 

um concurso público de ideias para o projeto de quatro faculdades: ISEG, ISEF, ISCSP E Veterinária 

(apesar de várias reticências da AAP no que se refere à transferência da Faculdade de Arquitetura 

para o Pólo).  

Este projeto daquele que viria a ser o Pólo Universitário da Ajuda, retiraria 56Ha do perímetro do 

Parque de Monsanto. 

A escolha deste local para o Pólo tem por base uma ideia modernista de campus com inspiração 

anglo-saxónica de núcleo de faculdades, longe do centro da cidade e com grandes espaços verdes 

que separam os edifícios. 

Alguns dos mais conceituados arquitetos portugueses participaram neste concurso, propondo 

diferentes tipos de Faculdades, entre ele Manuel Vicente, Gonçalo Byrne ou José Daniel Santa Rita 

Fernandes. De todos eles, apenas foram realizados o ISCSP do Arquiteto Gonçalo Byrne, concluído 

em 2001 e a Faculdade de Medicina Veterinária. O ISEF e o ISEG foram construídos noutras zonas da 

cidade, criando uma dispersão dos edifícios da UTL, contra a ideia inicial de núcleo compacto. 

Em 1993 foi aprovado um Plano Pormenor do professor Sidónio Pardal onde era pretendida uma 

ideia de ordem, volumetria e composição para a zona do Pólo, que nunca foi concretizado. Em 1994, 

surgiu o primeiro PDM (Plano Diretor Municipal) da Cidade de Lisboa, onde já era prevista a 

construção do Pólo, sendo definida uma Unidade Operativa de Gestão Territorial. Esta previa a 

realização de um projeto conjunto que definisse parâmetros de ocupação, integração na paisagem e 

articulação com as áreas verdes. 

Figura 3 Terreno do Pólo, 1992 
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Assim, com esta sucessão de planos previstos, entre os quais muitos não se concretizaram, a zona 

apresenta graves descontinuidades. Estas são marcadas pela ausência de relação tanto com o 

Parque de Monsanto, como com a cidade. O Pólo não se afirma como campus e tem ainda graves 

problemas de afirmação como lugar na cidade.  

 

1.2 Análise urbana | 

Depois de analisar o caracter descontinuo da encosta da Ajuda devida aos consecutivos planos que 

foram propostos e nunca concretizados, pretende-se explicar o atual caos urbanístico. 

 Como introdução à análise urbana do lugar, pode-se adiantar uma afirmação dos autores do livro 

“Políticas Urbanas II”: 

“A longa herança histórica das formas urbanas e das relações com os territórios não 

urbanos não é, e nunca foi, unívoca ou linear. Nem nos limites das dinâmicas geográficas 

nem nas morfologias que sucessivamente caracterizam as aglomerações e extensões mais 

ou menos espontâneas…”
3
 

Como já referido anteriormente, o desenvolvimento desta freguesia na cidade deu-se de um modo 

espontâneo e desordenado, seguido de inúmeros planos que nunca foram concretizados. O lugar do 

Pólo Universitário foi mal sedimentado, pelo que apresenta variadas descontinuidades que se 

apresentam aqui como pontos negativos deste espaço urbano. Este facto deve-se não só à falta de 

homogeneidade e regra mas também aos deficientes elos de ligação entre os vários elementos de 

cidade aqui presentes (sejam os diferentes bairros sociais, o património histórico e edifício 

universitários).  

Ainda na obra acima referida, os autores afirmam que em termos de políticas urbanas, os processos 

de intervenção tem características específicas, podendo ser divididos em dois grupos: a família dos 

rês e a família do novo. Estes diferem essencialmente no aproveitamento das estruturas existentes 

para reabilitação, reutilização, revitalização e renovação; e na urbanização, colmatação, 

parcelamento e edificação conforme os graus de carências do lugar, respetivamente.
 4

 

Pelo enorme potencial de transformação e carências que o lugar apresenta, a reabilitação do espaço 

urbano e da edificação próprios deste espaço, nunca sedimentados, mostra-se importantíssima. 

Kevin Lynch, na sua obra de 1960 A imagem da cidade, afirma que a cidade é uma organização 

mutável com fins variados, um conjunto com muitas funções criado por muitos.
5
 Como parte do seu 

estudo, o autor afirma que a imagem mental que um individuo tem de um lugar depende da 

experiencia pessoal da mesmo.  

                                                                 
3
 Nuno Portas, Álvaro Domingues, and João Cabral, Políticas Urbanas II. Transformações, Regulação e Projectos. 

(Fundação Calouste Gulbenkian, 2011). 
4
 Ibid. 

5
 Kevin Lynch, A Imagem Da Cidade (Edições 70, 2011). 
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Lynch define cinco elementos para a avaliação física de um lugar: vias, limites, bairros, cruzamentos 

e pontos marcantes.
 
Estes elementos permitem que uma cidade tenha uma maior ou menos 

imaginabilidade – termo que define como: aquela qualidade de um objeto que físico que lhe dá uma 

grande probabilidade de evocar uma imagem forte num dado observador. É essa forma, cor, 

disposição, que facilita a produção de imagens mentais vivamente identificadas, poderosamente 

estruturadas e muitos uteis no meio ambiente. Também se lhe pode chamar legibilidade, visibilidade 

ou aparência. 
6
  

Ainda nesta obra, o autor apresenta o termo reurbanização como processo de completar, melhorar 

as redes de suporte e espaçamento dos conjuntos edificados existentes ou potenciais urbanizações 

deficitárias da cidade extensiva, como algo que se diferencia do termo reabilitação aplicado a zonas 

com malhas mais consolidadas. Pode então pensar-se que aquilo que urge fazer sobre o território da 

Ajuda é a aplicação desta reurbanização para completar e colmatar as falhas detetadas. Ainda não 

entrando na proposta urbana mas lançando pistas, considera-se necessário a aplicação de malhas 

variadas, que se adaptem àquelas existentes no sentido de proporcionar diferentes identidades que 

possam funcionar numa logica única de relações de espaços. Os sistemas de relações previstos 

deverão ser tão ricos quanto possível, enriquecendo a malha urbana no sentido de colmatar as 

falhas anteriormente apontadas. 

Hoje em dia, devido às novas tendências sociais e urbanas, o paradigma da imagem da cidade 

alterou-se. Já não há uma imagem pré-definida a perseguir. Citando novamente a obra de Nuno 

Portas, Álvaro Domigues e João Cabral, “o puzzle deixou de ser a regra.” Hoje observamos 

intervenções que se sucedem sem grande coerência, sem uma ideia informadora de unidade, sem 

identidade percetível de conjunto. Peças soltas de múltiplos puzzles, amontoadas, simplesmente.
 7

 

 

 

 

 

 

As estruturas urbanas atuais parecem já não permitir uma leitura contínua como a que Certeau 

apontava como retórica do caminhar (Certeau, 2000, p.100 e seguintes). A leitura que hoje se faz no 

acto de percorrer o território não é já uma leitura de texto contínuo. Interpretemo-la como uma 

leitura de pequenos excertos de textos sucessivamente colocados que formam um discurso mais ou 

menos plausível. 

Para que o espaço seja dotado de uma identidade, deve ser habitável, estruturado, legível, seguro, 

acolhedor, agradável e belo. Assim, apenas consideramos espaço a casa, o condomínio, o centro 

                                                                 
6
 Ibid. 

7
 Portas, Domingues, and Cabral, Políticas Urbanas II. Transformações, Regulação e Projectos. 

Figura 4 - Puzzle, inserção de novas lógicas urbanas 
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empresarial, o centro histórico, etc. Todos os outros lugares tidos pelos promotores como 

externalidades como as infra estruturas, o abastecimento de produtos e de consumidores, os 

serviços, isto é, todos os espaço que não sejam apropriáveis, legíveis, habitáveis, são tidos pelo 

habitante como não-lugares
8
. 

Os autores entendem que este novo modo de entender e construir o território está instalado e veio 

para ficar. Apresenta-se como uma consequência direta das novas formas de habitar e socializar, 

marcadas pelo aumento da mobilidade, por uma expansão urbana que passou a seguir a logica de 

uma rede infraestrutural, perdendo continuidade. 

Este novo paradigma é imposto também pela alteração das estruturas sociais e familiares, pela 

multiplicação e sobreposição das redes relacionais e das plataformas que as suportam (físicas e 

virtuais), por novos modo de cada um encarar o seu papel na sociedade.  

Apresenta-se então a necessidade de encontrar novas práticas e modos de atuar ao contexto atual. 

Sendo o puzzle uma opção fora de hipótese, procura-se um novo jogo que tenha por objetivo a 

construção de uma estrutura urbana una, inteligível, acessível e percorrível através da associação 

dos diferentes fragmentos que a compõem. 
9
 

Também Lynch apresenta uma reflexão acerca dos eixos de ligação entre diferentes partes que 

constituem um sistema. A definição da sua identidade depende da caracterização de cada uma 

dessas partes, fazendo a ligação entre os eixos que organizam e ligam os diferentes elementos de 

um sistema urbano e cada unidade e espaço contido. 

“Neste especto, a imagem do espaço urbano assume um papel fundamental. Esta será em 

grande medida definida pelo desenho dos espaçamentos que a ordenam, mas também 

pelos tipos de edificado definidos ou existentes.”
10

 

No contexto específico da reurbanização da encosta da Ajuda e do Pólo Universitário, torna-se 

importantíssimo reavaliar o seu sistema de espaços coletivos. A conecção dos vários elementos e o 

conjunto de espaços que o sujeito percorre e a partir dos quais lê e percebe a cidade, torna fulcral o 

domínio do desenho urbano. A organização, hierarquização e tratamento dos espaços públicos, 

privados e de transição ganha um papel fundamental no projeto em questão.  

  

                                                                 
8
 Marc Augé, Não-Lugares, 2

a
 ed. (Lisboa: 90 Graus Editora, 2007). 

9
 Portas, Domingues, and Cabral, Políticas Urbanas II. Transformações, Regulação e Projectos. 

10
 Ibid. 
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2. ESTADO DA ARTE 

2.1 A casa | 

«Numa palavra, literalmente, a construção da cidade acontece quando ela compõe um lugar com 

uma casa.» (1 Diener, R., Steinmann, M. (1995). Das Haus und die Stadt. Berlin: Birkhäuser, p. 11.) 

 

O presente capítulo tem como objetivo exprimir a importância da noção de «casa» e o desejo da sua 

recuperação para o habitar contemporâneo, aplicado no caso prático das residências de estudantes. 

Para tal, far-se-á uma primeira abordagem ao paradigma contemporâneo da casa e posteriormente 

uma passagem desde a habitação permanente e temporária à residência de estudantes.  

Apresentam-se alguns casos de estudo de residências de estudantes que incorporem uma 

aproximação ao raciocínio criado para a formalização da proposta posteriormente apresentada. 

 

2.1.1 Casa atual  

Apesar de, como já apontado antes, o paradigma da cidade e do habitar se ter alterado muito nos 

últimos anos, pretende-se aqui uma recuperação da noção de casa. 

Pode dizer-se que a noção de casa natal, apontada por Bachelard na sua obra “La Poètique de 

l’Espace”, se alterou. Esta alteração deve-se a uma alteração do vínculo de memória que as pessoas 

têm da sua casa numa noção de hereditariedade.  

No entanto, e ainda que o homem contemporâneo habite várias casa ao longo da vida, a presente 

dissertação pretende uma aproximação ao termo da casa como reflexo de uma identidade e 

apropriação do indivíduo. Esta identidade mantém a noção de intimidade, privacidade, abrigo, de 

reflexo do próprio território. 

“A casa torna-se, portanto uma espécie de moldura do meu território. (…) De facto, ela 

significa-me por intermédio de duas ações simultâneas e contraditórias: mostra-me e, ao 

mesmo tempo, esconde-me.”
11

  

Hoje em dia, nota-se um crescente aumento da importância dada à individualidade, pelo que a casa 

deixa de ser o reflexo de uma hereditariedade, tornando-se um reflexo cada vez mais vinculado de 

uma identidade própria. 

Um exemplo deste novo paradigma esteve expresso na exposição que decorreu até ao passado dia 7 

de Abril, no espaço expositivo do Torrão Nascente da Cordoaria Nacional, onde o artista Manuel 

João Vieira decidiu expor a sua própria casa. Nesta exposição o artista transportou para a Cordoaria 

todos os seus objetos pessoais, fazendo uma réplica da sua casa e expondo a sua individualidade ao 

                                                                 
11

 José Gorjão Jorge, Lugares Em Teoria, 1
a
 ed. (Casal de Cambra: Caleidoscópio, 2007). 
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limite, vivendo naquele espaço durante um determinado espaço de tempo em prol da afirmação da 

individualidade.  

Numa das publicações da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, Rui Ramos, apresenta 

um estudo sobre a casa e o espaço doméstico onde também explicita a sua noção de 

individualidade: 

“A casa é um artefacto cultural, reflexo de processos de territorialização pessoal, cunhados 

pelos hábitos e estilos de vida de quem nela habita e revelados nos dispositivos 

arquitetónicos postos ao dispor do seu projeto. (…) A casa é espaço de representação e 

diferenciação”. 
12

 

Através desta caracterização, pretende-se analisar os conceitos de casa e espaço doméstico. A casa 

toma nesta dissertação um papel central, propõe-se a compreensão da sua evolução histórica e 

consequente proposta de concretização no sentido de conciliar o conceito de espaço doméstico 

associado a um método específico e transportado para o universo da habitação temporária. 

Em 1974, Clare Cooper escreve um texto intitulado “The House as a Symbol of the Self”
13

, onde 

apresenta a noção de casa primeiramente como algo que inclui espaço (o interior da casa) e exclui 

espaço (tudo o que está fora dela). 

A autora aponta a casa como um espaço que o Homem, ainda que inconscientemente, utiliza como 

uma proteção básica do seu universo íntimo, para representar ou simbolizar o que é tangivelmente 

irrepresentável. Afirma que cada individuo tem um espaço bolha pessoal que transporta consigo e 

que expande para se apropriar da casa que designa como sua. Quando se habitua ao espaço, se 

apropria deste e a toma como o seu nicho no mundo, projeta algo seu para um espaço físico.
14

  

Ao falar acerca da analogia entre self-house e self-universe Clare Cooper reflete sobre como 

consciente ou inconscientemente, a maioria dos indivíduos em várias partes do mundo, construíram 

as suas cidades, templos e casas como imagens do universo. A sua opinião é que, no geral, o homem 

continua ligado ao simbolismo da casa como o seu universo. Afirma que “a nossa casa é vista, ainda 

que inconscientemente, como o centro do nosso universo e como símbolo deste”.
15

 

                                                                 
12

 Ramos, A Casa. Arquitectura e Projecto Doméstico Na Primeira Metade Do Século XX Português. 
13

 Cooper, Clare. “The House as a Symbol of the Self,” University of California at Berkeley (1974). 
14

 Ibid. 
15

 Ibid. 

Figura 5 Manuel João Vieira, Cordoaria Nacional 
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Os homens primitivos viram os seus abrigos como símbolo do universo, consigo próprios, com Deus 

no centro. O Homem moderno, aparentemente, vê o seu abrigo como um símbolo de si mesmo, mas 

perdeu contacto com esta conceção arcaica entre house-self-universe. 

A autora afirma ainda que esta afirmação da casa como reflexo de intimidade, como prolongamento 

da personalidade do individuo, nos leva a uma questão muito importante: como aconselhar 

arquitetos no desenho de casa para clientes com especificades próprias, que eles nunca conhecerão, 

para poderem mergulhar eles próprios sozinhos nos conceitos de intimidade e na sua vida privada. 

Não existe uma resposta correta, mas se existe alguma substancia no conceito de casa como reflexo 

de intimidade, terão então de se encontrar formas de empatia/simbiose com os conceitos de 

intimidade dos futuros utilizadores, e devemos imaginar meios de complementar e melhorar esta 

imagem através do desenho de habitação. Poder-se-á especular acerca de grupos de encontro com 

moradores, convívios de residentes, observação participativa, entrevistas, entre outras formas de 

aproximação do arquiteto e o utilizador. 

Podemos pensar que, se por vezes em novas formas de habitação o arquiteto romper com essa 

imagem previsível pelo utilizador, talvez tenha produzido uma realidade objetiva que satisfaz “os 

políticos e os designers” mas que, ao mesmo tempo, poderá ter produzido uma realidade simbólica 

que deixa os moradores insatisfeitos e ressentidos.
16

 Este é um risco que, infelizmente, na 

arquitetura contemporânea, por vezes não é devidamente acautelado e que faz com que os espaços 

antrópicos deixem de o ser para se tornarem em momentos de egocentrismo em que, a forma ou 

imagem do edifício se torna mais importante do que a sua adaptação às necessidades de quem o 

habita.  

Esta sensibilidade acerca das necessidades e imagens que o utilizador tem de intimidade, de 

privacidade e a capacidade que terá de se apropriar do espaço criado, deveriam ter um papel 

extremamente importante na conceção de habitação, seja ela permanente ou temporária.  

Pretende-se, com o presente trabalho, operar sobre os domínios da apropriação e do estudo da casa 

como representação do habitar e capacidade de reflexo de quem a habitará. Ao conceber uma “casa 

transitória” procura-se criar um espaço que permita a apropriação por parte do estudante no 

sentido de o aproximar o mais possível do reflexo de uma identidade própria.  

Esta relação do homem com o espaço é também desenvolvida através da especulação sobre os 

modos de agregação da peça proposta bem como das valências do próprio objeto enquanto motor 

de habitar. Esta escala de relação com o objeto e o espaço pretende ver-se trabalhada a diferentes 

escalas no sentido lato do termo. Isto é, a proposta urbana, arquitetónica e tectónica serão 

trabalhadas com relação direta entre si.  

                                                                 
16

 Ibid. 
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Na sua obra acerca da Poética do Espaço, Gaston Bachelard apresenta a casa como “o nosso lugar no 

mundo. (…) Ela é o nosso primeiro universo. É um cosmos. Um cosmos na essência do termo. A casa é 

um corpo de imagens que dão ao Homem raízes ou ilusões de estabilidade.”  

Apesar de, obviamente, uma casa transitória como a habitação de estudantes não poder ser 

diretamente comparada à noção clássica de casa, procura-se estudar a criação da unidade 

habitacional no sentido de a otimizar e tornar adaptável e apropriável parte do estudante. 

Apresenta-se esta referência no sentido ambivalente da sua mensagem – a experiencia do espaço 

como reflexo de individualidade. 

Na obra de Filomena Silvano que nos fala sobre a Antropologia do Espaço, variados autores 

desenvolvem os temas de natureza dos espaços, da relação do Homem com estes e das relações de 

sentido, criadas com os mesmos. 

“Num espaço ambivalente a linha de delimitação dos espaços é difusa. Os elementos que 

limitam o espaço criam uma zona de transição entre o espaço interior interno e exterior 

externo” (August Sarnitz)
17

 

O autor dá-nos pistas no sentido da conceção dos espaços e da transição entre estes no sentido da 

correta harmonização das relações de sentido entre o Homem e a arquitetura. Estas transições são 

conferidas através da presença de elementos limitadores dos espaços que criam realidades distintas 

nos diferentes espaços que separam. Na conceção de um edifício híbrido que agrega diferentes 

valências, torna-se importante a definição do espaço público, privado e de transição pelo que a 

agregação do módulo habitacional se torna o motor destes espaços.  

« (…) no modo como as pessoas criam as relações de sentido com os locais que ocupam, no 

modo como atribuem sentido ao espaço e transformam «espaço» em «lugar» (…) “as 

relações entre as pessoas e as suas envolventes implicam mais do que atribuir sentido ao 

espaço. O processo envolve o reconhecimento e a elaboração cultural das propriedades 

percecionadas dos meios envolventes, em formas que são elaboradas através de 

narrativas e de práticas.” (Low&Laurence-Zuñiga, 2003) 
18

 

O espaço gerado pela agregação das variadas casas pode e deve ser interpretado a diferentes 

escalas.  

“Tal como é, o homem organiza o seu espaço; a um individuo e a uma sociedade em 

equilíbrio correspondem um espaço harmónico; a um individuo e a uma sociedade em 

desequilíbrio corresponde a desarmonia do espaço organizado. A forma criada pelo 

homem é prolongamento dele – com as suas qualidades e com os seus defeitos. 

                                                                 
17

 Filomena Silvano, Antropologia Do Espaço, 1
a
 ed. (Lisboa: Assírio&Alvim, 2010). 

18
 Ibid. 



A CASA E O MÉTODO | conceções de vivência e identidade 

16 
 

Todo o homem cria formas, todo o homem organiza o espaço e se as formas são 

condicionadas pela circunstância, elas criam igualmente circunstancia, ou ainda, a 

organização do espaço sendo condicionada é também condicionante.”
19

 

Mais uma vez, insiste-se na organização do espaço como prolongamento de uma individualidade que 

condiciona a forma e experiencia do espaço. Na sua obra sobre Da Organização ao Espaço
20

, 

Fernando Távora apresenta um ensaio que visa uma maior consciência do papel que o individuo tem 

na organização do espaço bem como da importância da criação de formas harmoniosas como 

possível representação da sua vida, quer como indivíduo, quer como elemento de uma sociedade. 

Propõe-se um estudo das relações de colocação e criação de espaço. Dentro do próprio módulo 

habitacional e na sua agregação aos módulos vizinhos, são criados pátios que, introduzem entradas 

de luz na habitação e lhe conferem uma natureza particular. Esta natureza torna-se importante na 

interpretação da afirmação de Low&Laurence-Zuñiga, pelo estudo das relações de sentido que se 

pretendem com a «casa» proposta, no sentido de transformar o espaço em lugar, citada por 

Filomena Silvano na sua obra “Antropologia do espaço”. 

“Estamos numa época em que o espaço se nos dá sob a forma de relações de colocação. 

(Foucault, 1984) 
21

 

 “O espaço do habitar só é apropriável se poder ser transformado pelas pessoas o habitam. 

(…) Habitar é reencontrar as suas raízes e criar raízes.” 
22

 

Gustave Fischer debruça-se acerca dos espaços residenciais na sua obra “Psicologia social do 

ambiente”
23

. Afirma que todo o ser humano vive num espaço privilegiado que constitui a sua casa, 

que é designado de maneira geral pelo termo habitat. Esta palavra, com forte ressonância emocional 

e social, evoca para cada um o facto de entre todos os espaços, um deles ser, mais que todos os 

outros, o seu lugar de vida. Em termos gerais, o habitat é o lugar construído essencialmente com 

vista a preservar a intimidade. O autor aponta três características essenciais de todo o habitat: é 

simultaneamente um espaço pessoal, um espaço social e um espaço cultural.  

Será sempre, em primeiro lugar, um espaço da vida pessoal, correspondendo à esfera mais privada e 

intima já explorada anteriormente. Trata-se fundamentalmente de um espaço delimitado por 

fronteiras, paredes, que marcam uma separação clara com o mundo exterior. Esta estruturação 

estabelece uma oposição entre um fora e um dentro, entre a minha casa e a casa dos outros. O 

autor refere ainda que esse espaço corresponde a uma esfera essencial de apropriação pessoal, 
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determinada pela relação entre o espaço de alojamento e o corpo que dá lugar a uma espacialização 

da identidade, insistindo mais uma vez na questão da apropriação pelo prolongamento desta. 

Aponta-se o habitat como espaço social, na medida em que se trata de um microuniverso social, 

caracterizado pelo tipo de relações mantidas entre os membros da uma “família” – apresenta-se 

aqui a referencia que esta família poderá ser no sentido literal ou simplesmente um conjunto de 

pessoas que habitem juntas e que, terão portanto, um mesmo micro universo social com 

características diferentes mas não menos importantes. 

A dimensão social dada a um espaço põe em evidência a relação entre variáveis que podem ser 

definidas pela disposição ou arrumação de objetos num espaço, bem como variáveis sociais e 

culturais – que poderão ter um papel mais importante quando falamos de conjuntos de pessoas que 

vivem juntas mas provêm de diferentes sítios, cidades ou até países, no caso de estudantes 

estrageiros. Estas variáveis deverão ser tidas em conta na conceção de uma casa de estudantes. 

Pode ou não fomentar-se o convívio, a intimidade e a identificação de uma casa pela sua disposição 

espacial. 

Por fim, o habitat como espaço cultural pode ser encarado como um tipo de espaço que não se pode 

compreender sem referência ao lugar e às características de cada sociedade. Em todas as 

sociedades, a organização do espaço faz-se segundo as conceções que presidem à definição dos 

grupos humanos e das relações sociais.
24

 

 

2.1.2 Habitação permanente e temporária  

É importante sublinhar o facto desta pesquisa se direcionar para um tipo de habitação específica 

(estudantes), pelo que as suas exigências e necessidades diferem da habitação corrente. 

Para uma proposta de conceção de habitação temporária, nomeadamente habitação de estudantes, 

é necessária uma análise específica deste tema no sentido de uma abordagem crítica ao programa. 

Apresentamos uma referência que vem introduzir novos paradigmas sobre a habitação como ponte 

para o caso específico da habitação temporária. 

Para completar a visão desenvolvida na edição anterior de “Housing, Nuevas alternativas, Nuevos 

sistemas” que oferecia uma leitura renovadora do projeto residencial contemporâneo, Jaime Salazar 

e Manuel Gauza (autor da dita primeira edição), apresentam uma reinterpretação desta em 1999. A 

obra “Singular Housing. El domínio privado”, apresenta um olhar alternativo sobre o tema da casa 

individual entendido como laboratório privilegiado de novas ideias e experiencias arquitetónicas.
25

 

Este livro estrutura-se em três partes diferentes, a partir das quais se pode articular uma visão geral 

do projeto de residências individuais na mudança de paradigma. Nesta edição, pretende-se analisar 

a habitação individual, entendido como paisagem e contorno íntimo: o cenário doméstico por 
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excelência, espaço codificado em que parece difícil conceber uma autêntica ação reformuladora, 

dados os desejos e influências do usuário. 

Uma primeira visão da casa como algo encerrado, interior que define a própria apreciação da 

realidade e os comportamentos e desejos do indivíduo. Introduz-se a ideia de casa como caixa e a 

sua capacidade maior ou menor de interagir através de determinados meios. Da casa autista e 

distante à casa interativa. 

A segunda visão apresentada mostra uma dimensão mais externa ainda que próxima e tangível. É 

uma dimensão extracorporal que interpreta a casa não só como delimitadora de espaços mas 

também como implementador tecnológico a partir de processos cada vez mais sofisticados. 

A terceira parte considera a paisagem como um campo aberto à experimentação projetual. É uma 

camada mais externa, que mostra uma relação menos próxima com o utilizador. Sendo que o espaço 

interior tende a interagir cada vez mais com o corpo, neste caso é o espaço exterior que, por sua vez, 

interage com o projeto arquitetónico. A relação entre a figura e o fundo dilui-se.  

No decorrer da obra são analisados diferentes casos, onde se observa de facto uma dissolução do 

objeto arquitetónico, caminhando no sentido da criação de novos espécimes arquitetónicos. Estes 

fazem parte de uma estratégia otimista confiada numa refundição com elementos como 

infraestruturas, industria, natureza para a união do objeto arquitetónico com as novas situações e 

informações tácticas da envolvente.
26

 

Quando se pretende a conceção de habitação de estudantes baseada numa ideia de casa, a 

diferença entre esta e a habitação dita fixa será, sobretudo, a nível programático e espaços que 

envolvam uma maior fixação. A transposição desta noção de apropriação para a criação de módulos 

que funcionem como casas-transitórias e não como quartos que componham um corredor de um 

edifício de habitação temporária, implica um tratamento da unidade de casa muito preciso no que 

diz respeito à sua divisão espacial. 

Bill Hillier (1942-), em 1996 escreve “The Space is the Machine”
27

, onde faz um estudo sobre as 

características do espaço, na forma e funcionamento dos edifícios e cidades. A sua pesquisa explora 

as inter-relações de escalas e padrões de uso da terra, apontada na direção do projeto, como uma 

teoria das cidades como sistemas de auto-organização. Um resultado importante é o conceito de 

“configuração espacial” que define como: “a set of interdependent relations in which each is 

determined by its relation to all the others.”  

Na primeira parte da obra, o autor fala-nos acerca da configuração do espaço como um tema 

objetivo de relações e de sistemas relacionais mais complexos. Afirma que as distinções lógicas feitas 

por fronteiras de desenho são também distinções sociológicas e que esta distinção entre o interior e 

exterior é feita por um ser social. O que potencializa esta distinção torna-se reconhecido não só na 
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execução prática do limite e na criação de um espaço protegido, mas também na lógica consequente 

que advém dessa distinção. 

O autor afirma que um edifício se torna socialmente significante por duas vias: elaborando espaços 

em padrões sociavelmente viáveis para fomentar encontro e proteção – portanto, normativos; e por 

outro lado, elaborando formas físicas e superfícies em padrões através dos quais identidades 

sancionadas culturalmente ou esteticamente são expressos. A dualidade fundamental da forma e do 

espaço que observamos nas formas mais elementares da construção contínua, assim, nas suas 

formas complexas. Pela elaboração de espaço, um domínio social, constitui-se como um ambiente 

vivido. Pela elaboração de uma forma de domínio social, o espaço é representado como identidades 

e encontros significativos. 

É através desses padrões que os edifícios adquirirem o seu potencial de uma só vez para constituir e 

representar a nossa existência social e cultural.
28

 

A maioria das noções de não o encara como uma entidade em si, normalmente encara como algo 

ligado ao comportamento humano ou à intencionalidade como “uso do espaço”, “perceção do 

espaço”, e “produção de espaço”.  

Nestas expressões, está presente uma ligação ao Homem e ao seu comportamento, muitas vezes 

abordado pelas ciências sociais em expressões como “espaço pessoal”, “territorialidade humana”
29

, 

não havendo uma existência independente do espaço. Na arquitetura, os conceitos de espaço são, 

por vezes, desvinculados do órgão humano direto, através de noções como “hierarquia espacial” e 

“escala espacial” mas ainda assim, mantém um elo de ligação com o mesmo. Mesmo o conceito de 

enclausuramento espacial descreve o espaço por referência às formas físicas que o delimitam. 

Aprofundando o significado de espaço, o autor afirma que este é mais que uma estrutura neutra 

para as formas sociais e culturais, afirmando que se constrói para estas mesmas formas. O 

comportamento humano não se limita a acontecer no espaço, tendo ele próprio as suas formas 

espaciais. O encontro, reunião, interação, habitação, ensino, alimentação, não são apenas atividades 

que acontecem no espaço, constituindo em si mesmos, “padrões espaciais”. 

Isto deve-se ao facto de esta organização espacial dos edifícios poder ser uma das principais formas 

de, em cada cultura, fazer transparecer e cuidar de determinados valores sociais. Estas 

características são inerentes aos padrões espaciais, aplicando-se a classes inteiras de padrões de 

atividade humana. Em si mesmos, os “layouts” espaciais oferecem uma gama de limitações e 

potencialidades. Eles sugerem a possibilidade de o espaço arquitetónico poder estar sujeito a leis 

que o limitam, não de modo determinista, mas estabelecendo limites morfológicos dentro dos quais 

as relações entre forma e função são trabalhados num edifício.  
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O conceito de configuração é apontado pelo autor como uma estrutura que tem variado pouco mas 

que está por trás da forma. Afirma que os esquemas configuracionais estão na base da arquitetura 

por relacionarem estruturas que já estão há muito instituídas mas que o arquiteto pode relacionar 

através das relações que cria. 

O autor refere também que o espaço doméstico varia no grau em que está sujeito ao conhecimento 

social, a valores culturais e sociais.  

A estrutura da habitação alterou-se pela mudança de expressão entre o espaço público e privado. 

Partindo do princípio que as relações humanas numa habitação não se dão no espaço privado, mas 

sim no espaço social, as configurações do espaço doméstico variam pelo modo como são rotulados, 

como são conectados, sequenciados e que tipos de atividades se podem exercer neles, que tipos de 

objetos devem ser exibidos neles e como, e assim por diante. Neste sentido, o autor acrescenta um 

conceito de integração
30

. 

Ao considerarmos qualquer espaço com características domésticas, o esquema configuracional deve 

ser tido em conta. Não podemos alterar as razões que advêm da cultura, apenas estudar esquemas 

configuracionais que vão ao encontro da noção de domesticidade que pretendemos, pela noção de 

integração que incorpore e relacione a interdependência de relações.  

Sendo que o raciocínio que pretendemos criar se baseia nesta ideia de espaço doméstico, deverá 

sempre ter-se em conta o esquema configuracional apontado por Bill Hillier na sua obra “Space is 

the Machine” em 2007, como uma interdependência de relações. 

Na obra Construir no construído, Adolf Loos
31

 aponta também o conceito de disponibilidade, que 

surge na análise entre espaço social e individual numa habitação. O autor afirma tratar-se de um 

requisito importante para conferir ao utilizador um controlo relativo sobre o espaço, podendo tomar 

decisões sobre ele e assim aumentar a sua capacidade de apropriação. Partimos deste conceito de 

disponibilidade para introduzir a questão da habitação temporária. A principal diferença entre esta e 

a habitação dita fixa é precisamente a questão temporal.  
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Figura 6 - Diferentes configurações.  

“Configuration is a set of interdependent relations in which each is determined by its 

relation to all the others.”  
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O facto de nos estarmos a debruçar sobre um tipo de habitação que implica à partida, uma 

efemeridade de duração, faz com que a capacidade de enraizamento diminua. 

A habitação temporária é muitas vezes concebida como espaço para acolhimento de pessoas que 

por diversas razões necessitam de o ocupar temporariamente. Este tipo de habitação tem como 

objetivo criar condições essenciais de habitabilidade e, na maior parte das vezes uma grande 

flexibilidade de utilização e rentabilização do espaço por ser destinado a um público que é à partida 

desconhecido.  

Pode imaginar-se este tipo de habitação reduzido a unidades básicas funcionais como o projeto 

desenvolvido pela empresa Space box que desenvolve protótipos funcionais que foram já utilizados 

em habitação temporária e para estudantes que se baseia num módulo fixo, que comporta as 

necessidades básicas, tratando-se de um pequeno módulo funcional que responde às necessidades 

básicas do usuário. Introduz-se a questão de anteriormente se ter insistido numa capacidade de 

apropriação e de resposta às necessidades dos usuários do espaço que, em projetos como este, é 

generalizada e levada à unidade mínima de 18m2 sem possibilidade controlo e/ou modificação. 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3 Habitação para estudantes 

Apontamos o facto do carácter temporário das residências de estudantes ser um fator importante na 

sua conceção. A fase da vida de estudante em que surge a necessidade de uma habitação 

temporária tem um caracter muito importante na formação do jovem, por fazer parte precisamente 

de uma fase importante de formação que antecede a vida adulta. 

Judith Thomsen escreve em 2008 a sua tese de doutoramento acerca da habitação temporária
32

. 

Neste trabalho, afirma que a localização das residências pode ter fortes consequências na realidade 

urbana em que se insere.  

Alerta para o facto de ter de se compreender como conceber habitação para o estudante 

contemporâneo, abordando temáticas como os requisitos mínimos, as áreas necessárias e a 

importância das relações entre espaços públicos. É ainda muito importante compreender as 

necessidades básicas do estudante, dando grande relevância à conceção da célula e ao espaço de 
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cada individuo. Para esta compreensão, a autora tem a necessidade de fazer alguns estudos de caso 

e investigar o ponto de vista dos estudantes.
33

 

A autora trata a questão da fase transitória do estudante afirmando que há necessidade de se olhar 

para este tipo de habitação com uma relevância semelhante à da habitação permanente, no sentido 

em que se trata de uma fase de sedimentação pessoal de extrema importância.  

Judith Thomsen coloca a questão da possibilidade ou não de o estudante ser capaz de/ou pretender 

criar uma relação de sentido com o lar que ocupa. Isto é, sendo que os estudantes, por norma, dão 

diferentes significados às diferentes casas, a capacidade que estes tem de criar com um espaço que 

irão habitar num limitado espaço de tempo. Este fator do sentimento de pertença e apropriação do 

espaço pode ser entendido como parte da experiencia da casa, da possibilidade de personalização 

do espaço por parte de quem o habita. 

Judith Thomsen aponta duas possíveis expectativas do estudante: por um lado sentir que a casa dos 

pais é um local de restrição e controlo, tornando a habitação temporária uma oportunidade de 

expressão e adaptação pessoal de um espaço; ou por outro lado, o facto de possuírem uma maior 

liberdade de personalização na residência tida como permanente onde realmente possuem o seu 

espaço, sendo-lhe permitido o seu usufruto sem restrições. 

Numa outra obra intitulada Student Housing: Architectural and social aspects, William Mullins e 

Phyllis Allen abordam as questões da habitação temporária para estudantes.
34

 É apontado o facto de 

estarmos num mundo onde a mobilidade e o desenvolvimento estão a aumentar sendo necessárias 

algumas mudanças. As diferentes exigências e necessidades de residências geram diferentes 

oportunidades, sendo que estamos numa era em que os problemas desta sociedade contemporânea 

se traduzem numa constante mudança de habitação por períodos mais ou menos longos. 

É necessário que as habitações estejam preparadas para receber os jovens, correspondendo às suas 

necessidades. É apontada a existência de três tipos de estudantes: os alunos brilhantes que são 

muito dedicados e que perseguem as suas ambições, os estudantes medianos que representam a 

maior percentagem de estudantes e um terceiro grupo que são aqueles que não conseguem 

satisfazer-se nem atingir as suas ambições, procurando outros campos de interesse. 

Os autores apontam também a necessidade de as residências universitárias serem confortáveis, 

adaptáveis e apropriáveis pelo estudante. É importante que o estudante tenha o conforto necessário 

às longas horas que passa a trabalhar/estudar, que possa ainda ter um local de conforto e lazer em 

que possa receber alguns amigos.  

Os quartos dos estudantes devem ter conforto térmico, uma boa iluminação natural e artificial. 

Devem ter um bom isolamento acústico e disposição para o estudo, permitindo a privacidade 
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suficiente caso as salas comuns sejam utilizadas para outros fins. É importante que a habitação se 

encontre perto da zona de trabalho/universidade.  

Quando falamos de residências de estudantes enquanto conjuntos habitacionais, surgem fatores 

físicos, sociais e pessoais, sendo que para os compreendermos, é necessária uma profunda 

compreensão dos indivíduos. 

Os autores falam ainda do tipo de expectativas que os estudantes têm ao iniciar a sua vida 

universitária. Referem que para um estudante, uma parte importante da sua entrada para a 

faculdade são as relações pessoais, o fazer amigos. Os contornos da vida social ganham grande 

relevância nesta fase da vida, pelo que é positivo potenciar este tipo de encontro e relações sociais. 

Estas trocas de argumentos tornam-se importantes na sua formação pessoal, sendo que são 

contactos que podem acontecer em zonas comuns, nas cozinhas, em salas de estudo, nos quartos 

dos estudantes ou num local de trabalho. 

É ainda referido que a arquitetura pode fomentar ou desencorajar formações de interações sociais. 

Que deve haver um controlo absoluto sobre o dimensionamento dos espaços e sobre as relações 

provocadas, sendo que deve haver número limite para determinados grupos, para que se criem 

laços. Que o facto de se criarem quartos para 2 a 6 estudantes suscita uma maior convivência, 

apesar de ter de incluir um cuidado tratamento do espaço partilhado, para que se garanta 

privacidade dentro do possível. 

Os autores afirmam que os alunos devem ser alojados em grupos de cerca de 100 a 150 e que, 

através da conceção de salas comuns da residência, salas de jantar, cozinhas comuns, fará com que a 

vida social independente cresça nos corredores. 

O estudo destas salas comuns e de grupos de residências são a base do projeto de muitas 

residências. Um bom planeamento físico e social exige um equilíbrio de interesses estejam 

simultaneamente satisfeitos. 

Para concluir, é ainda importante que os quartos sejam adaptáveis e flexíveis, tornando-se 

confortáveis para o utilizador. O estudo e o desenvolvimento da vida comum são muito importantes 

nesta fase da vida, no sentido em que desenvolverão noções de tolerância e adaptabilidade. 
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2.1.4 Casos de estudo 

No presente capítulo, apresentamos alguns casos de estudo que se aproximam do modo de 

abordagem do tema de projeto, que enunciam alguns aspetos que considerámos importantes na 

metodologia de conceptualização. 

 

MacMahon Hall University of Washington Seattle EUA, 1966 | 

Arquitectos: Kirk, Wallace, McKinley e associados, Seattle. 

 

Inserida no campus da Universidade de Washington, a residência McMahon está situada numa 

encosta ingreme. O campus de Washigton trata-se de uma composição de eixos clássicos com uma 

estética poderosa de edifícios antigos monumentais. 

MacMahon Hall, tem 1000 lugares para estudantes, homens e mulheres igualmente distribuídos. 

A unidade social da residência é composta por um grupo fechado de oito a dez estudantes, 

normalmente em quartos partilhados, em redor de uma zona comum. A circulação para os dez pisos 

faz-se através de clusters num longo corredor interior.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

As salas de estar comuns têm todas variações específicas de tamanho e forma para conferir 

interesse ao arranjo de conjunto. As varandas comuns são os elementos mais importantes para 

proporcionar um espaço exterior de convívio e conferir ao edifício uma linguagem particular de 

fachada. 

Figura 8 - Planta da unidade social 

1-Varanda comum; 2- Quarto duplo; 

3- Quarto individual; 4- Escritório; 5-

Arrecadação; 6- Kitchenette; 7- Sala 

de engomar; 8- Sala de roupa; 9- 

Segurança; 10- Limpezas;  11- Inst. 

Sanitárias; 12- Sala de estar comum. 



 

 

Brunel University Residences Uxbridge London UK

Arquitectos: Richard Sheppard, Robson&Partners, Londres.

 

A Universidade de Brunel foi formada em 1967 numa escola de Tecnologia Avançada, ganhando 

grande prestígio e um novo campus estabeleceu

O Campus de Uxbridge é inserido num 

Universidade de Brunel opera num sistema incorporado onde os estudantes passam metade do 

tempo na universidade e outra metade a trabalhar em empresas.

A residência apresentada é designada como um

oeste para as salas de estudo. É composto pior seis unidades, onde cada uma se relaciona com uma 

escada central. Os pisos estão divididos a meio vão das escadas, dividindo o edifico em três e quatro 

pisos. 

Cada escada corresponde a habitação de 30 estudantes em dois grupos de 15

partilha uma cozinha comum e sala de refeições, bem como instalações sanitárias. Cada quarto/sala 

de estudo tem 12,54 m2. 

As salas comuns de refeições promovem a mistura de grupos de dif

vindos de diferentes faculdades da Universidade.

 

  

 

 

 

 

 

Figura 9 - Fachada exterior da Residência

Figura 11 - Planta tipo 

A CASA E O MÉTODO | conceções de vivência e identidade

 

 

 

 

 

 

 

 

Brunel University Residences Uxbridge London UK, 1966 | 

Richard Sheppard, Robson&Partners, Londres. 

oi formada em 1967 numa escola de Tecnologia Avançada, ganhando 

grande prestígio e um novo campus estabeleceu-se em Uxbridge. 

O Campus de Uxbridge é inserido num triângulo de cooperação com empresas industriais. A 

Universidade de Brunel opera num sistema incorporado onde os estudantes passam metade do 

tempo na universidade e outra metade a trabalhar em empresas. 

apresentada é designada como um grande terraço que proporciona orientação este

oeste para as salas de estudo. É composto pior seis unidades, onde cada uma se relaciona com uma 

Os pisos estão divididos a meio vão das escadas, dividindo o edifico em três e quatro 

nde a habitação de 30 estudantes em dois grupos de 15

partilha uma cozinha comum e sala de refeições, bem como instalações sanitárias. Cada quarto/sala 

As salas comuns de refeições promovem a mistura de grupos de diferentes tipos de estudantes, 

vindos de diferentes faculdades da Universidade. 

Fachada exterior da Residência Figura 10 - McMahon Hall
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oi formada em 1967 numa escola de Tecnologia Avançada, ganhando 

com empresas industriais. A 

Universidade de Brunel opera num sistema incorporado onde os estudantes passam metade do 

e proporciona orientação este-

oeste para as salas de estudo. É composto pior seis unidades, onde cada uma se relaciona com uma 

Os pisos estão divididos a meio vão das escadas, dividindo o edifico em três e quatro 

nde a habitação de 30 estudantes em dois grupos de 15 onde cada grupo 

partilha uma cozinha comum e sala de refeições, bem como instalações sanitárias. Cada quarto/sala 

erentes tipos de estudantes, 

 

McMahon Hall 
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Quincy House, Harvard Cambridge Massachusetts EUA, 1960 | 

Arquitetos: Shepley, Bulfinch, Richardson e Abbot, Boston 

 

A Quincy House trata-se de um bloco que foi adicionado ao campus da Universidade de Harvard, que 

viria retirar toda a luxuria, ornamentação e as torres de sinos das antigas Harkness Houses, sendo 

construída num terço do custo. 

Num plano económico para seis pisos com apenas dois longos corredores, para os quais todas as 

zonas de estar comuns são abertas, os estudantes descem ou sobem desde as salas comuns para os 

respetivos quartos/salas de estudo. 

Ao juntar dois pisos de corredores, que dão acesso às salas comuns entre os quartos, acima e abaixo, 

foram eliminados os corredores dos quatro pisos de quartos. Trata-se de um esquema muito 

económico com seis pisos residenciais num bloco de 105m.  

A residência divide-se em casas de quatro suites com duche e sanitários partilhados e dois lavatórios. 

Como os requisitos das residências eram apensas quartos individuais ou duplos, quatro quartos suite 

foram considerados aceitáveis.  

.As casas dos estudantes dividem-se em dois pisos. Um piso com quatro quartos e respetivas 

instalações sanitárias com uma pequena sala de arrumos e um nível superior que dá acesso ao 

corredor de distribuição e a uma sala comum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Sala comum e quarto individual 

Figura 13 - Típica casa de quatro pessoas, nível superior e inferior 

1-Instalação sanitária; 2- Quarto; 

3- Sala de arrumo; 4- Corredor;  

5- Sala de estar. 



A CASA E O MÉTODO | conceções de vivência e identidade 

27 
 

 

Student Housing Freie University Berlin Germany project | 

Arquitetos: Kraemer, Pfennig e Sieverts, Brunswick. 

 

O projeto que se apresenta corresponde a residências de estudantes construídas para a 

Universidade Freie em Berlim. Caracteriza-se por diferentes tipos de quartos de estudantes, 

dispostos em espiral em torno de caixas de escadas e zonas comuns. Cada quarto corresponde a um 

nível diferente. 

O esquema enfatiza a vida individual pela anulação de corredores e pela generosidade de espaços 

nos quartos.  

O sistema é composto por três tipos de quarto: 

 

Tipo A (até quatro andares) – O centro das escadas contém uma pequena 

cozinha, sala de arrumos e de lixo. 

  

 

 

 

Tipo B (até oito andares) – O centro das escadas contem, à semelhança do 

tipo A, uma pequena cozinha, um compartimento para lixo e no lugar da 

sala de arrumos, um elevador. 

 

 

Tipo C (mais de oito andares) – Junta os tipos A e B dando 

meios de alternativa de saída. 

 

 

 

 

Existem também três tipos de quartos, havendo um denominador comum entre eles. Existem 

quartos duplos e individuais. Os quartos individuais têm uma primeira camada de espaço servidor 

que contem as instalações sanitárias e arrumos, entrando depois numa esfera mais privada onde 

está a cama e zona de estudo.  

Nos quartos duplos, existem dois tipos, um em que se incorpora uma zona de estar e de trabalho 

comum, ocupando a área de dois quartos; e outro em que a área de um quarto duplo é equivalente 

à de um individual em que o espaço da esfera íntima é partilhado para dormir, trabalhar e estar.  

Figura 14 - Tipo A 

Figura 15 - Tipo B 

Figura 16 - Tipo C 
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Students’ Dormitories Yale University New Haven Connecticut EUA 1962 | 

Arquiteto: Paul Rudolph, New Haven. 

 

Depois da necessidade de 50 estúdios para estudantes, o projeto escolhido é de média densidade e 

baixa em altura, assemelhando-se a uma cidade medieval. Foram desenvolvidos dois projetos pelo 

arquiteto, sendo o primeiro mais imaginativo mas foi rejeitado por ser demasiado dispendioso. 

A base do plano é composta por cinco edifícios com pisos térreos semelhantes. Cada bloco tem duas 

caixas de escadas ligadas por um corredor aberto para o exterior. A comunicação entre blocos é feita 

pelo exterior, tomando partido de relações visuais. 

A planta base dos blocos é composta por quatro casas com dois quartos, uma sala comum, uma 

cozinha e instalações sanitárias partilhadas pelos dois quartos. A entrada de cada casa é feita pelo 

corredor comum a quatro casas, estando por sua vez ligado a um sistema exterior de distribuição 

horizontal e vertical, com percursos pedonais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 - Quartos tipo 1,2 e 3 

Figura 19 - Corte esquemático da proposta com percursos 

1-Arrumos; 2- Cozinha;  

 3 – Inst. Sanitárias; 4- Hall; 

5- Quarto; 6- Guarda roupa; 

7- Lixos; 8- Assento;  

9- Kitchenette; 10- Zona de 

estar dupla; 11- Quarto 

duplo; 12-Armários 

Figura 18 - Planta dos quartos com corredores distributivos 
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Housing Sarphatistraat, University of Amsterdam 2002 | 

Arquitectos: VMX Architecten 

 

Devido ao facto de as residências serem para hospedar visitas escolares da Universidade, VMX 

conceberam as células como amplos espaços abertos, com instalações sanitárias e cozinha aberta.  

O único elemento fixo da habitação são as courettes que permitem cinco possíveis configurações das 

I.S. e da cozinha, dando ao habitante a máxima liberdade pela disposição do espaço. A liberdade de 

apropriação é concebida como motor de vínculo com o espaço doméstico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Residências de estudantes do Polo II, Universidade de Coimbra, 1999| 

Arquitetos: Aires Mateus 

 

As residências situam-se num dos polos da Universidade de Coimbra, no centro da cidade.  

O edifício, localizado junto a uma rua pedestre e uma rampa com um declive acentuado, assenta 

sobre um terreno triangular com inclinação significativa.  

Os quartos são separados em dois volumes altos que acompanham a linguagem dos edifícios 

circundantes e, ao mesmo tempo, iniciam um diálogo promissor com a natureza circundante. A 

presença da floresta de pinheiros na vizinhança é também aproveitada pela relação dos quartos com 

o exterior.  

A célula de estudante é organizada em quartos individuais agrupados dois a dois, com uma 

antecâmera comum, da qual de entra na zona privada do quarto. As zonas comuns da residência 

estão localizadas em torno de um pátio no piso térreo.  

 

 

 

 

 

 

Figura 20 - Possíveis configurações do apartamento 

Figura 22 - Fachada exterior das residências Figura 21 - Quartos individuais com antecâmara 
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2.2 O método | 

Neste capítulo, far-se-á a abordagem ao termo método em duas direções distintas: A questão 

metodológica relativa ao ato de projetar em comparação ao método científico e como abordagem 

estruturada ao ato criativo; e o método específico para a abordagem ao projeto de habitação 

personalizada enquanto projeto de sistema de soluções em vez de objeto singular. 

 

2.2.1 Questão metodológica relativa ao ato de projetar  

O estudo da temática de método em projeto e do processo de desenhar tem já sido alvo de variados 

estudos ao longo dos tempos.  

A primeira referência que propomos analisar data de 1979, quando Jane Darke escreve um artigo 

onde apresenta a sua visão acerca do método em projeto e a definição de “primary generator”.
35

 

A autora aponta várias descrições do processo de desenho baseadas no modelo de análise e síntese, 

afirmando que não se aproximavam muito da prática profissional. Aponta um novo paradigma 

citando Hillier, Musgrove e O’Sullivan acerca da “conjuncture-analysis” que é suportado por 

pesquisas que apontam no sentido de “generator-conjecture-analysis”.  

O novo elemento que apresenta é o “primary generator” que apresenta como um amplo objetivo 

inicial ou um pequeno conjunto de objetivos, impostos pelo arquiteto como um juízo de valor, em 

vez do produto da racionalidade. A ideia de primary generator e de generator-conjuncture-analysis é 

suportada pela apresentação de casos de estudo.  

Ao desenvolver a questão da pesquisa do desenho e metodologia de projeto, a autora apresenta um 

estudo acerca da avaliação do processo de desenho de habitação em duas áreas de interesse. 

Primeiramente, tinha a intenção de testar as inconveniências de construção em altura e em alta 

densidade, tendo como hipótese que um esquema bem pensado em altura e/ou densidade poderia 

ser tao satisfatório como um com menor altura e menos denso. 

De seguida, pretendia-se compreender até que ponto o arquiteto, durante o projeto de habitação, 

teria ou não em mente uma imagem especifica ou expectativas relativamente ao futuro utilizador, e 

até que ponto isso corresponderia às reações do individuo perante a atual utilização do espaço. 

Também Brian Lawson, em 1980 escreve a primeira edição de uma obra acerca do processo de 

projeto.
36

 Aqui, o autor analisa o modo como os desenhadores pensam, criando rotas de 

pensamento acerca do processo de design. Afirma que o processo de projeto envolve algumas 

competências genéricas que podem ser aplicadas a todas as formas de projetar, mas que existem 

outras mais específicas que caracterizam um determinado tipo de processo. Sugere também que o 

balanço das competências requeridas a cada tipo de designer é diferente.  

                                                                 
35

 Jane Darke, The Primary Generator and the Design Process, 1st ed. (Shefield, UK: Elsevier, 1979). 
36

 Brian Lawson, How Designers Think: The Design Process Demystified, 4th ed. (Oxford: Elsevier, 2005). 
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O autor afirma que em todos os trabalhos acerca do processo de projeto, este é apontado como uma 

sequência de atividades distintas e identificáveis que ocorrem com alguma ordem e lógica 

identificável. 

A obra procura esclarecer uma série de pontos relativos ao ato de projetar, afirmando que o 

processo é interminável. Uma vez identificados os problemas de projeto, surge um número 

infindável de soluções. Apesar de existirem diferentes modos de operar, não existe um que se afirme 

como infalível. Afirma que uma das principais competências que um designer deve ter é a 

capacidade de controlar o projeto. O método de projeto envolve encontrar e resolver problemas, 

aplicando a ideia da análise, síntese e avaliação. O momento de encontrar os problemas é 

importantíssimo ma medida em que, quanto mais claro é o problemas, mais clara pode também ser 

a solução para que o processo seja eficiente.  

Figura 24 - Esquema do autor sobre o processo reversível de análise - síntese - avaliação. 

Também é apontado que o processo de projeto é relativo na medida em que inevitavelmente 

envolve um juízo de valor. O trabalho do designer é feito no contexto da uma necessidade de ação.  

“Em arquitetura a procura dum método deve tomar em consideração a sua especificidade, 

o seu caracter de instrumento ao serviço do problema mais vasto do ordenamento 

espacial, que relacionando o homem com o seu ambiente físico se articula também com 

todo o problema das ciências humanas. 

Há pois necessidade de uma convergência entre os métodos científicos e o conhecimento 

do fenómeno arquitetónico a fim de permitir um melhor aproveitamento recíproco.”
37

 

Na obra de Cristiano Moreira, o mesmo afirma que existe ou deve existir uma complementaridade 

entre a análise e síntese (de referir que o autor não apresenta explicitamente a introdução do 

                                                                 
37

 Cristiano Moreira, Reflexões Sobre o Método (Porto: FAUP Publicações, 1994). 

Figura 23 - Mapa do processo de desenho descrito por Brian Lawson 
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momento de avaliação já mencionado antes acerca de outros autores) para que se obtenha um 

resultado eficiente quando se pretende testar um sistema ou a criação do mesmo.  

Para a comprovação de determinado método ou processo projetual, depois e durante esta relação 

entre a análise e a síntese, é importante o estabelecimento de regras e objetivos tão claros quanto 

possível.  

Em 2003, Kees Dorst Apresenta um artigo intitulado “The problem of Design Problems”.
38

 

O autor inicia uma investigação teórica do processo de projeto movendo-se para uma taxonomia 

acerca dos problemas de projeto que inevitavelmente se foca na descrição de estruturas de 

determinados problemas. Afirma que, em design, isto nos leva muito longe devido à indeterminação 

dos problemas de design. A toma de determinadas opções envolve uma objetiva ou subjetiva 

interpretação dos problemas de projeto.  

Este autor afirma ainda que os níveis de especialização do arquiteto podem definir o modo como 

este atua, estrutura e interpreta o problema. É apresentado um modelo de “design expertise” 

afirmado como algo que ainda necessita de desenvolvimento através de pesquisa empírica mas o 

qual o autor apresenta como um potencial fator de diferenciação de modo de abordagem ao 

projeto. 

No preâmbulo para o livro reflexões sobre o método de Cristiano Moreira, Lagoa Henriques escreveu 

em 1986:  

“Quem se debruce sobre a problemática da criatividade nas mais variadas linguagens de 

expressão depara inevitavelmente com a palavra “método”. Desde o fascinante “discurso 

do método” de Descartes, às mais vanguardistas teorias de intervenção metodológica, não 

esquecendo o “verdadeiro método de estudar” de Luis Antonio Verney, a palavra impõe-se 

como “motor” que desencadeia todo e qualquer movimento criativo.”  

A partir do estudo desta obra, pretende-se introduzir o conceito de método no sentido da produção 

criativa. Esta pode ser apontada como o primeiro passo de projeto.  

Em 1962, o Dr. Iving A.Taylor apresenta um artigo numa revista acerca da natureza do processo 

criativo.
39

 Neste artigo o autor afirma que a criatividade é por vezes confundida com a visão do 

método científico, visto por muitos de nós como uma coletânea de dados, sequente lançamento de 

                                                                 
38

 Kees Dorst, The Problem of Design Problems, vol. 22 (Elsevier, 2003). 
39

 Dr Iving A. Taylor, “The Nature of Creative Process,” Psycological Review, 1962. 

Figura 25 - Três dimensões do processo de projeto 
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hipóteses razoáveis, testada e verificada. Aqui pode-se fazer uma ponte com o método de projeto 

atrás referido como uma relação estrita entre a pesquisa, análise e avaliação.   

O processo criativo é também estudado em 2001 por Kees Dorst e Nigel Cross
40

 no sentido do 

método de projeto. 

Afirmam que na evolução de uma solução de projeto, está sempre implícito um certo grau de 

criatividade. Ao observarem que os designers não atribuem ao ato de projeto um grau de 

objetividade considerável. Estes apresentam-no como relativa, na consciência do seu próprio 

ambiente de projeto, recursos e capacidades. 

Os autores encaram o modelo de “resolução de problemas de projeto” como um modelo de 

coevolução do problema e da solução dos espaços. O processo criativo do projeto pode ser descrito 

pela introdução de noções de erro e surpresa na dicotomia entre problema e solução.  

 

2.2.2 Método específico para abordagem ao problema da habitação   

No seu texto acerca da conceção arquitetónica, Nuno Portas
41

 escreve que a teoria da arquitetura 

tem afirmado que a arquitetura só encontra sentido se puder refletir (por adaptação) e propor 

(como comunicação) novos sentidos às relações humanas que se concretizam no habitar. 

Propomos uma reinterpretação da citação acima referida, dizendo que a Arquitetura poderá ganhar 

sentido se puder refletir (por adaptação) e propor (como comunicação) interpretações das relações 

humanas que se concretizam do habitar, no sentido de adaptar a nossa posição às necessidades do 

indivíduo e dar-lhe a possibilidade de enraizamento com o espaço. 

Nuno Portas alerta para o facto de faltar um modelo compreensivo das interações entre os níveis de 

satisfação de necessidades funcionais e o nível de expressão de valores culturais
42

, insistindo naquilo 

que já foi abordado relativamente à possibilidade de apropriação do usuário.  

Assim, para a conceção de habitação deverá portanto ter-se em conta esta necessidade. Pensando 

no caso especifico de habitação de estudantes, é obvio que o espaço que se habita se organiza para 

que se cumpram funções práticas, mas não é menos obvio que no mesmo ato os ambientes 

envolvem imensas funções significativas de valores socioculturais pela presença de, numa primeira 

instancia, pessoas; e num outro nível, pessoas diferentes umas das outras. 

Este binómio entre a racionalização dos elementos constituintes do ambiente que visa uma 

otimização económico-social e a potencialização do seu valor de comunicação tornam-se 

importantes no pensamento de conceção de habitação temporária para estudantes.  
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Para a compreensão da conceção de habitação como conjunto de componentes que constituem um 

sistema composto, introduzimos a abordagem de um autor que interpretou esta temática nos anos 

70, sugerida no processo de pesquisa para a construção de um raciocínio sobre o tema. 

A obra de N.J.Habraken, depois de em 1964 nove arquitetos holandeses e um representante da 

Ordem de Arquitetos holandeses terem constituído uma fundação para a investigação de estratégias 

para a conceção de habitação a grande escala, vem desenvolver uma teoria de aplicação de um 

processo de conceção de habitação. 

Em dezembro de 1965, foram apresentadas numa exposição da ordem de arquitetos holandeses 

propostas específicas que apresentam um método para o desenho de casas adaptáveis através de 

suportes e unidades separáveis. 

Nos anos seguintes, foi criada uma fundação de pesquisa de arquitetura (SAR - Stichting Architecten 

Resarch) que continuou este estudo alargando em grande escala o grupo inicial de dez 

investigadores a outras escalas e vertentes da construção e arquitetura. 

Entenda-se, aqui o conceito de suporte implica que a casa não seja um produto que possa ser 

desenhado e produzido como qualquer uma outra comodidade, mas sim como o resultado de um 

processo em que o usuário pode tomar decisões dentro de um marco comum de serviços e 

infraestruturas.
43

  

Aqui introduz-se uma noção de casa como suporte, como parte de um sistema que é criado a grande 

escala, deixando de ser possível pensar em parcelas separadas e casas individuais. Sendo de maior 

ou menor escala, estes sistemas devem conter um número determinado de casas. 

Para o autor, um suporte é qualquer edifício feito para conter um número determinado de unidades 

de casa, que possam ser individualmente adaptadas às necessidades de alteração e aos desejos dos 

usuários no passar do tempo. Este é um problema abordado, na época, no contexto da construção 

de casas na holanda, e este é o problema que deve ser enfrentado quando e em qualquer meio 

ambiente em que uma grande quantidade de pessoas deva partilhar uma quantidade de espaço 

limitada. É o protótipo do problema urbano. 

Sendo o SAR uma fundação de arquitetos, a sua investigação prendeu-se com a contribuição do 

desenhador a este novo processo que se baseia na planta da unidade da casa. Uma vez desenhada 

uma unidade, esta é repetida até criar um edifício de maior magnitude. Numa situação onde o custo 

deve ser minimizado e devem-se seguir códigos e estandartes do Governo, enquanto complexos 

adiantamentos em questão de espaços e utilidades tem de ser acomodados numa área restrita, a 

planta básica é sempre um compromisso.  

                                                                 
43

 H.J. Habraken, El Diseño de Soportes, 2
a
 ed. (Barcelona: Gustavo Gili, 2000). 



A CASA E O MÉTODO | conceções de vivência e identidade 

35 
 

Assim, a maior parte dos esforços de desenho são dirigidos a encontrar uma solução o 

suficientemente bem conseguida que justifique a sua repetição continuada.
44

 

Nesta obra, o autor afirma que a teoria por detrás do método de suportes deve ser descrita através 

do seu conceito já aplicado em muitas vertentes de um sistema.  

“Qualquer edifício pode ser visto como um sistema de componentes, ordenadas de acordo 

com certas regras. Estas componentes podem ser materiais, paredes, pisos, tetos, etc. Em 

alternativa, um edifício pode considerar-se como um sistema de espaços, ou seja, um 

sistema em que os espaços são as componentes e as relações entre esses espaços estão de 

acordo com certas regras. “
45

 

Este raciocínio explica a conceção de um sistema através da conciliação de diferentes componentes, 

sejam eles as paredes, as lajes, os materiais, os vãos, ou até mesmo a partir da repetição e 

adaptação de uma unidade habitacional especifica como potencial organizador de espaço.  

Assim, pensando na aplicação deste sistema não só limitado ao espaço das residências universitárias 

mas ao plano urbano onde se inserem, a relação estre as diferentes escalas pode trazer uma 

complexidade e coerência relativas ao projeto. 

Propomos o estudo das residências universitárias como um sistema composto por módulos base 

que, quando agregados, geram um edifício de uso híbrido. Para introduzir esta noção de sistema, 

apresentamos a sua definição pelo dicionário Priberam da Língua Portuguesa. 

 

Sistema (do grego synístanai, “colocar junto ao mesmo tempo”, de syn-, “junto”, mais hístanai. 

Systema passou a designar “reunião de diversas partes diferentes”.)  

s. m.  

1. Conjunto de elementos, entre os quais haja alguma relação. Disposição das partes ou dos 

elementos de um todo, coordenados entre si, e que formam estrutura organizada. 

 

Com este trabalho propomos a conceção de um sistema que tenha uma relação recíproca entre a 

investigação e a síntese projetual no sentido da comprovação de um sistema composto. As 

componentes serão associadas através de relações entre espaços e unidades habitacionais geradoras 

de espaços e diferentes vivências.  

Assim, pretende-se que esta noção de sistema opere a diferentes escalas no sentido de abranger 

desde a escala urbana até à escala do homem e da relação deste com o espaço.  

Nuno Portas afirma que, Forma e sentido são os elementos da unidade linguística de um sistema de 

comunicação e a arquitectura, (necessidade humana socializada ainda mesmo enquanto expressão 
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poética), tem essa unidade mínima, incindível no sentido, decomponível na forma, o binómio espaço-

comportamento que temos pensado constitua a base do seu código, ou se preferir, da sua língua 

(tesouro de signos, significado e significante, socialmente acordado ou entendido). 

No caso prático do sistema que propomos criar, é desenvolvida uma unidade habitacional que é 

repetida e adaptada, e que cria, ela própria, os limites dos espaços públicos, privado e de transição.  

Assim, essa unidade habitacional que propomos como “casa-transitória” será resultado de uma 

organização de espaço, criando uma relação com a forma da habitação e do edifício à escala urbana. 

Esta articulação tornou-se possível através de uma sequência de operações que respeitaram uma 

metodologia de trabalho na aplicação de um sistema testado, enquanto hipótese de projeto, no 

sentido de responder às exigências do programa e regras impostas na criação do módulo. 
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3. PROPOSTA 

 

Chegamos ao ponto em que os conceitos e pistas atrás referidos se vão interligar procurando criar 

um discurso coerente que opere como fundamentação teórica do projeto apresentado. A adaptação 

pontual da unidade-base repetida procurará repor o equilíbrio das diferentes orientações solares. 

Este capítulo irá estruturar-se em quatro partes, uma abordagem urbana e de inserção no local, uma 

aproximação à escala do edifício e do programa proposto, uma terceira, acerca da casa transitória 

que se propõe e uma quarta, ligada à materialidade proposta para o projeto. 

 

3.1 A proposta urbana | 

Depois de identificarmos os problemas de falta de definição do Pólo enquanto conjunto universitário 

e enquanto lugar na cidade, tomámos como premissas de projeto uma maior definição de limites do 

Pólo e das relações entre as várias realidades presentes, bem como o desejo de trazer Monsanto à 

cidade e a cidade ao Pólo. 

Assim, um primeiro gesto de projeto foi o prolongamento do eixo N-S proveniente da direção da rua 

Dom Vasco que outrora tinha sido interrompido. Considerámos a ligação do Pólo universitário à 

Ajuda mal resolvida, pelo propomos o desvio da rua Sá Nogueira para o prolongamento da rua atrás 

referida. Com esta relação pretendemos criar desde já uma maior relação entre o largo do Palácio da 

Ajuda e o Pólo, retomando aquele que fora um eixo vertical importante desde o século XIX e 

posteriormente interrompido. 

Propomos a criação de um corredor verde que traz o Parque Florestal de Monsanto à cidade, criando 

zonas de estar e de contemplação. Prolonga-se este corredor verde numa primeira instancia até ao 

geomonumento, introduzindo-o numa nova lógica urbana e posteriormente até ao rio. Com esta 

Figura 26 - Esquema dos eixos prolongados 
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intervenção, a parcela da Faculdade de Arquitetura aumenta, vindo os seus limites até à linha de 

chamada dos limites da Faculdade de Medicina Veterinária. 

Pretendemos a consolidação da malha urbana nos limites dos novos eixos criados, bem como a 

inserção de novos edifícios que possibilitem a definição de novas malhas, possibilitando a aplicação 

de novas lógicas. (fim do puzzle, novas lógicas urbanas
46

).  

Para criar uma ligação direta com o tema de trabalho, fizemos um levantamento dos casos daquilo 

que designaremos, de acordo com a conceção discutida neste trabalho, como bairros-método 

presentes na cidade de lisboa. 

O caso mais explícito na cidade de Lisboa de existência de bairro-método, é o caso da Baixa 

Pombalina, onde esta noção teve forte impacto na nova caracterização da baixa da cidade. 

O plano de reconstrução de Lisboa após o terramoto é um exemplo interessante da utilização dos 

conceitos de tipo e de módulo.
47

 Depois de ter sido quase inteiramente destruída, houve a 
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 Portas, Domingues, and Cabral, Políticas Urbanas II. Transformações, Regulação e Projectos. 

Figura 28 - Planta Lisboa - método 

Figura 27 - Planta esquemática da proposta urbana 
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necessidade de reconstrução num curto período de tempo. A reconstrução baseou-se em 

componentes padronizados, montados em obra estruturados por uma reticula em madeira. Esses 

componentes eram reunidos de modo a formar diferentes tipos de edifícios habitacionais. Estes 

eram depois combinados para formar ruas, praças, largos etc. A combinação dos diferentes 

componentes e edifícios, obedecia a regras que seguiam uma hierarquia imposta aos edifícios e ao 

tecido urbano, assegurando a coerência da nova cidade.  

Esta hierarquia traduzia-se ao nível do edifício pela ocupação social diferenciada nos diferentes 

pisos, espelhada nas fachadas através da altura variável dos mesmos, bem como da dimensão e 

tratamento dos vãos. A nível urbano, a hierarquia era imposta pela largura e ocupação funcional das 

ruas, predominância de determinados tipos de edifício e pela diferenciação do tratamento de 

fachadas. As ruas mais importantes eram mais largas, destinadas a comércio e ocupadas por edifício 

de organização espacial mais complexa e fachadas com tratamento mais elaborado.
48

 

É ainda interessante o facto de, neste caso específico, o modo como as técnicas artesanais se aliaram 

à produção em serie gerando um processo racionalizado. 

A partir desta planta e da análise morfológica de outros bairros-método, interpretámos a zona de 

trabalho com o seu grande potencial de transformação, procurando operar de um modo que 

transparecesse esta mesma noção de sistema. 

Ao nível do Pólo, propomos uma ampliação do programa, inserção de novos edifícios de apoio, uma 

extensão da Faculdade de Arquitetura, a criação de um anfiteatro anexo ao edifício da cantina e 

inserção das residências universitárias com valências variadas. 

Para a ampliação da faculdade de Arquitetura, propomos a definição de um plateau de entrada que 

tome partido da vista sobre a cidade, acrescentando novos edifícios e ampliações dos existentes que 

possibilitem a circulação interior ou, pelo menos coberta, entre os vários corpos. Propomos a 

inserção de programas variados na frente de rua do corredor verde que ofereça serviços e comércio 

local, bem como uma reprografia que possa funcionar independentemente da faculdade. 

Tomámos o terreno adjacente a sul do ISCSP (entre este edifício e o Bairro 2 de Maio) como local 

escolhido para a implantação das residências na medida em que pretendemos uma clara articulação 

com os edifícios existentes, bem como uma entrada sul no campus, mais definida. Considerámos que 

a entrada no Pólo pela avenida da Universidade se encontrava consolidada (sendo ou não uma 

intervenção discutível) e que havia a necessidade de uma definição equivalente pela entrada sul 

(vinda do Bairro da Ajuda, da zona do rio seco ou do largo do Palácio). Procurámos, com a 

clarificação destes eixos uma maior definição dos limites do campus, incorporando a noção de limite 

de Kevin Lynch
49

. 
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 José Pinto Duarte, “Perspectiva Histórica Para Definição de Tipo e de Módulo Em Arquitetura,” in Tipo e 
Módulo, 2

a
 ed. (Lisboa: LNEC, 2004), 28–49. 
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A proposta de inserção das residências neste local apresenta não só uma 

fluxos e uma nova definição da entrada do campus mas, introduz ainda, uma esc

universitário que traz a cidadã ao Pólo.

Assim, introduz-se aqui a definição de Kevin Kynch 

“Bairros: São regiões urbanas de tamanho médio ou

expressão bidimensional, regiões essas em que o observador penetra mentalmente e que 

reconhece como tendo algo de comum e de identificável. São sempre passíveis de 

identificação do lado interior e também do exterior. A ma

deste modo a sua cidade, cujos elementos importantes são as vias ou os bairros. Isto 

parece depender não só do indivíduo mas também da cidade em questão.”

As residências universitárias introduz

uma interpretação do tema pelo desejo de recuperação da noção de casa para as residências. Assim, 

argumentamos a nossa proposta como uma reinterpretação do bloco habitacional de residências 

pela inserção de casas-transitórias, agre

programas como comércio local e s

Para além da relação que procuramos estabelecer com a cidade e os bairros circundantes, 

explorámos também a possibilidade de agregação do Pólo com outros edifícios notáveis da 

envolvente próxima como o Palácio da Ajuda (enquanto Ministério da C

mais ativo), a cordoaria, a biblioteca de Belém, o CCB

de uma rede integrada da UTL.

Em termos formais, propomos um edifício que se relaciona diretamente com o edifício do Arq

Gonçalo Byrne. Esta relação traduz

do ISCSP como cota máxima do edifício criado. 
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 Ibid. 

Figura 29 - Proposta de rede integrada do campus com outros edifícios da área circundante
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A proposta de inserção das residências neste local apresenta não só uma renovação

fluxos e uma nova definição da entrada do campus mas, introduz ainda, uma esc

universitário que traz a cidadã ao Pólo. 

se aqui a definição de Kevin Kynch acerca de bairro: 

“Bairros: São regiões urbanas de tamanho médio ou grande, concebidos como tendo uma 

expressão bidimensional, regiões essas em que o observador penetra mentalmente e que 

reconhece como tendo algo de comum e de identificável. São sempre passíveis de 

identificação do lado interior e também do exterior. A maioria dos cidadãos estrutura 

deste modo a sua cidade, cujos elementos importantes são as vias ou os bairros. Isto 

parece depender não só do indivíduo mas também da cidade em questão.”
 50

 

As residências universitárias introduzem-se assim com alguma clareza no campus, 

uma interpretação do tema pelo desejo de recuperação da noção de casa para as residências. Assim, 

argumentamos a nossa proposta como uma reinterpretação do bloco habitacional de residências 

transitórias, agregadas num edifício de uso híbrido que alberga outros 

programas como comércio local e salas comuns e de valências públicas e semi-públicas.

Para além da relação que procuramos estabelecer com a cidade e os bairros circundantes, 

também a possibilidade de agregação do Pólo com outros edifícios notáveis da 

o o Palácio da Ajuda (enquanto Ministério da Cultura poderia ter um papel 

), a cordoaria, a biblioteca de Belém, o CCB ou outros edifícios que pud

de uma rede integrada da UTL. 

Em termos formais, propomos um edifício que se relaciona diretamente com o edifício do Arq

Esta relação traduz-se, numa primeira instância, no estabelecimento da cota do pátio 

cota máxima do edifício criado. Os limites estabelecidos para o edifício foram as 
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renovação constante de 

fluxos e uma nova definição da entrada do campus mas, introduz ainda, uma escala de bairro 

grande, concebidos como tendo uma 

expressão bidimensional, regiões essas em que o observador penetra mentalmente e que 

reconhece como tendo algo de comum e de identificável. São sempre passíveis de 

ioria dos cidadãos estrutura 

deste modo a sua cidade, cujos elementos importantes são as vias ou os bairros. Isto 

o campus, tratando-se de 

uma interpretação do tema pelo desejo de recuperação da noção de casa para as residências. Assim, 

argumentamos a nossa proposta como uma reinterpretação do bloco habitacional de residências 

híbrido que alberga outros 

públicas. 

Para além da relação que procuramos estabelecer com a cidade e os bairros circundantes, 

também a possibilidade de agregação do Pólo com outros edifícios notáveis da 

ultura poderia ter um papel 

ou outros edifícios que pudessem fazer parte 

Em termos formais, propomos um edifício que se relaciona diretamente com o edifício do Arq. 

no estabelecimento da cota do pátio 

Os limites estabelecidos para o edifício foram as 

Proposta de rede integrada do campus com outros edifícios da área circundante 
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linhas de chamada do ISCSP lateralmente, e a sul o limite da rua que separa o Pólo do Bairro 2 de 

Maio, surgindo como uma interrupção de um sistema que poderia ser continuado.  

É aqui proposto um sistema passível de repetição e adaptação a uma área maior, o edifício criado 

surge como uma comprovação de um sistema criado que poderia ser continuado para além dos 

limites estabelecidos. 

O módulo gerador do sistema criado, como já referimos antes, é a casa-transitória que se propõe, 

dando sentido ao tema de trabalho “A casa e o método”. A relação entre a casa e o seu modo de 

agregação torna-se fulcral em toda a definição do espaço gerado e gerador.  

A agregação do módulo criado dá-se através da rotação da peça em torno de um eixo, que cria 

módulos de 4 casas que se repetem, com determinado espaçamento entre eles - que vêm definir as 

ruas e passagens interiores do edifício. Estas surgem como identidades interiores do edifício mas, 

dada a escala deste, podem ser entendidas como novas ruas da cidade, que definem determinados 

espaços, entradas e passagens. 

Criámos um edifício que se divide em duas partes claras, um piso térreo com valências mais públicas 

que agrega serviços e comércio de rua, e uma parte superior destinada à habitação que surge solta 

do piso térreo, sendo estas duas partes divididas por uma zona de piso térreo exterior que agrega 

valências públicas, com alguma relação direta com as residências, pretendendo a criação de fluxos 

que possam agregar a população residente e não residente. 

É importante referir que as residências se dividem por dois edifícios que fazem parte de uma mesma 

linguagem e que se separam pela criação de uma rua entre eles que dá acesso ao estacionamento e 

aos pisos térreos, pedonalmente.  

Com a proposta de criação de um novo bairro universitário, pretendemos trazer à memória das suas 

ruas interiores, a construção típica lisboeta com a aplicação de azulejo nas fachadas.  

O percorrer destas ruas interiores propõe a introdução de novas identidades a este espaço que visa 

uma articulação com a vizinhança, tratando-se de um edifício permeável a diferentes níveis. Este 

tratamento de ruas interiores do edifício, introduz a temática de tratatamento de espaço público, 

sobre a qual Herman Hertzberger se debruçou, na sua obra “Lessons for students in architecture”
51

. 
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 Herman Hertzberger, Lessons for Students in Architecture (Rotterbam: 010 Publishers, 2009). 

Figura 30 - Esquema de relação do edifício com o solo 



 

O autor fala-nos da rua como o lugar onde o contacto social entre os residentes locais pode ser 

estabelecido: como uma sala de estar comunitária. Afirma ainda que a perceção das pessoas poder

ser diferente, no sentido em que poderão reconhecer a a área interior como exterior, ou como uma 

forma intermediária, dependendo das dimensões, da forma e da escolha dos materiais. 

Pretendemos aqui introduzir esta possibilidade de perceção, proposto ruas

como lugares exteriores que fazem parte de um universo interior da residência.

O edifício reage a estímulos exteriores, trazendo por vezes a sua interioridade a uma primeira pele, 

como no caso da rua professor Cid dos Santos

uma revelação da interioridade do mesmo. Esta revelação trata

residências que marca a entrada no Pólo.

Os espaços de transição entre as casas são tratados de um modo especial, havendo preocupação 

desde um primeiro momento em 

perímetro da residência, entre 

Assim, para além dos pátios criados respeitantes aos módulos e à sua agregação, aquando da 

agregação dos vários módulos entre si, criámos

edifício em que nos encontramos. Dentro destas 

relação dos espaços intersticiais entre os vários pisos

A materialidade conferida às ruas interiores pretende mostrar uma gradação de níveis de 

privacidade, bem como apontar as diferentes naturezas das mesm

texturas e cores diferentes, consoante a rua em que nos encontramos.

Herman Hertzberger fala-nos acerca da Cité Napoleon em Paris como redentor de um espaço 

interior muito rico, onde se procurou criar uma solução razoável 

habitação, entre os espaços de transição e os espaços públicos e privados

relações entre a rua e os espaços de transição através de escadas, 

permite uma gradação que considera

                                                                
52

 Ibid.  

Figura 31 – Desenho da autora
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nos da rua como o lugar onde o contacto social entre os residentes locais pode ser 

estabelecido: como uma sala de estar comunitária. Afirma ainda que a perceção das pessoas poder

ser diferente, no sentido em que poderão reconhecer a a área interior como exterior, ou como uma 

forma intermediária, dependendo das dimensões, da forma e da escolha dos materiais. 

Pretendemos aqui introduzir esta possibilidade de perceção, proposto ruas interiores do edifício 

como lugares exteriores que fazem parte de um universo interior da residência. 

O edifício reage a estímulos exteriores, trazendo por vezes a sua interioridade a uma primeira pele, 

rua professor Cid dos Santos, em que o edifício é interrompido e a fachada se torna 

uma revelação da interioridade do mesmo. Esta revelação trata-se da fachada sul do edifício das 

as que marca a entrada no Pólo. 

Os espaços de transição entre as casas são tratados de um modo especial, havendo preocupação 

desde um primeiro momento em potenciar os lugares de encontro e o contacto visual dentro do 

entre os seus habitantes.  

Assim, para além dos pátios criados respeitantes aos módulos e à sua agregação, aquando da 

s vários módulos entre si, criámos ruas mais ou menos estreitas consoante o local do 

edifício em que nos encontramos. Dentro destas ruas, surgem rasgos nas lajes que permitem uma 

relação dos espaços intersticiais entre os vários pisos.   

A materialidade conferida às ruas interiores pretende mostrar uma gradação de níveis de 

privacidade, bem como apontar as diferentes naturezas das mesmas, pela aplicação de azulejo com 

texturas e cores diferentes, consoante a rua em que nos encontramos. 

nos acerca da Cité Napoleon em Paris como redentor de um espaço 

interior muito rico, onde se procurou criar uma solução razoável de transição entre a rua e a 

habitação, entre os espaços de transição e os espaços públicos e privados
52

. A exploração destas 

relações entre a rua e os espaços de transição através de escadas, passarelas e espaço de estar, 

permite uma gradação que consideramos interessante como solução. 

                         

da autora da fachada que reage a estímulos exteriores. 
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nos da rua como o lugar onde o contacto social entre os residentes locais pode ser 

estabelecido: como uma sala de estar comunitária. Afirma ainda que a perceção das pessoas poderá 

ser diferente, no sentido em que poderão reconhecer a a área interior como exterior, ou como uma 

forma intermediária, dependendo das dimensões, da forma e da escolha dos materiais. 

interiores do edifício 

O edifício reage a estímulos exteriores, trazendo por vezes a sua interioridade a uma primeira pele, 

e a fachada se torna 

se da fachada sul do edifício das 

Os espaços de transição entre as casas são tratados de um modo especial, havendo preocupação 

os lugares de encontro e o contacto visual dentro do 

Assim, para além dos pátios criados respeitantes aos módulos e à sua agregação, aquando da 

ruas mais ou menos estreitas consoante o local do 

surgem rasgos nas lajes que permitem uma 

A materialidade conferida às ruas interiores pretende mostrar uma gradação de níveis de 

as, pela aplicação de azulejo com 

nos acerca da Cité Napoleon em Paris como redentor de um espaço 

de transição entre a rua e a 

. A exploração destas 

passarelas e espaço de estar, 



 

Subtraímos módulos em dois sítios 

amplas de permanência associadas aos nódulos de comunicações verticais e horizontais do edifício. 

Conceptualmente, torna-se importante dizer que esta importância dada aos sistemas de relações 

das ruas exteriores e interiores ao edifício, é dada no sentido da potencialização das relações 

humanas apontadas como fatores importantes por Mullins

As peças que considerámos

pequenas praças de encontro. O seu negativo transporta

longo da alameda, espaços de contemplação e de paragem (podendo tratar

bibliotecas, quiosques etc), fazendo com que esta relação de positivo

da residência como potenciador de encontro e sociabilidade.

Assim, o tema da configuração do espaço

arquitetónico, procurando potenciar as relações sociais entre os residentes.

 

3.2 A Residência de Estudantes |

A residência de estudantes que propomos será conceptualizada através de uma metodologia de 

sistematização da habitação. A lógica que define o sistema é criada pela agregação do módulo criado 

e posteriormente repetido, de modo a criar ruas interiores, onde 

grande relevância no tratamento das relações entre vários níveis. 
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 Mullins and Allen, Student Housing: Architectural and Social Aspects
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 Thomsen, “Student Housing –
55

 Hillier, Space Is the Machine

Figura 32 - Cité Napoleon Paris, espaços de transição interiores

Figura 33 - Esquema de peças que se subtraem da lógica do edifício e se plasmam no corredor verde 
oferecendo relações com a paisagem
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módulos em dois sítios específicos do projeto. Estes são retirados, criando zonas mais 

amplas de permanência associadas aos nódulos de comunicações verticais e horizontais do edifício. 

se importante dizer que esta importância dada aos sistemas de relações 

xteriores e interiores ao edifício, é dada no sentido da potencialização das relações 

humanas apontadas como fatores importantes por Mullins
53

 e Judith Thomsen
54

. 

considerámos subtraídas nos pisos de habitação do edifício são tomadas como 

nas praças de encontro. O seu negativo transporta-se para o corredor verde, onde se criam, ao 

longo da alameda, espaços de contemplação e de paragem (podendo tratar

bibliotecas, quiosques etc), fazendo com que esta relação de positivo-negativo opere dentro e fora 

da residência como potenciador de encontro e sociabilidade. 

tema da configuração do espaço
55

 opera a diferentes escalas dentro e fora do 

, procurando potenciar as relações sociais entre os residentes. 

A Residência de Estudantes | 

A residência de estudantes que propomos será conceptualizada através de uma metodologia de 

sistematização da habitação. A lógica que define o sistema é criada pela agregação do módulo criado 

e posteriormente repetido, de modo a criar ruas interiores, onde os espaços de transição ganham 

grande relevância no tratamento das relações entre vários níveis.  

                         
Student Housing: Architectural and Social Aspects. 

– Student Homes? Aspects of Student Housing Satisfaction.”

Space Is the Machine. 

Cité Napoleon Paris, espaços de transição interiores 

Esquema de peças que se subtraem da lógica do edifício e se plasmam no corredor verde 
oferecendo relações com a paisagem 
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do projeto. Estes são retirados, criando zonas mais 

amplas de permanência associadas aos nódulos de comunicações verticais e horizontais do edifício.  

se importante dizer que esta importância dada aos sistemas de relações 

xteriores e interiores ao edifício, é dada no sentido da potencialização das relações 

 

são tomadas como 

se para o corredor verde, onde se criam, ao 

longo da alameda, espaços de contemplação e de paragem (podendo tratar-se de pequenas 

vo opere dentro e fora 

opera a diferentes escalas dentro e fora do objeto 

A residência de estudantes que propomos será conceptualizada através de uma metodologia de 

sistematização da habitação. A lógica que define o sistema é criada pela agregação do módulo criado 

os espaços de transição ganham 

Aspects of Student Housing Satisfaction.” 

Esquema de peças que se subtraem da lógica do edifício e se plasmam no corredor verde 
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3.3.1 O programa | 

O edifício proposto, tal como atrás referido engloba vários programas. Trata-se de um edifício de uso 

híbrido, com uma valência habitacional bem como de zonas comuns de apoio aos residentes e zonas 

de comércio local, cafetaria e minimercado.  

O programa divide-se pelas duas partes do edifício, sendo que naquele que faz a transição entre o 

Pólo e o bairro 2 de Maio, se situam valências comuns das residências, para tirar proveito da vista e 

dos espaços em que a relação com a cidade se torna mais evidente.  

O programa de pisos térreos é composto por uma receção das residências, um minimercado, 

estacionamento e uma zona de segurança no edifício imediatamente junto ao ISCSP. Na parte do 

edifício adjacente ao Bairro 2 de Maio situam-se, no piso térreo, lojas de comércio local de pequena 

escala, uma sala de arrumos e uma sala comum com valência polivalente. (ver planta de pisos 

térreos, cota 103). 

A sala polivalente ganha alguma importância no projeto das residências, uma vez que engloba um 

anfiteatro, possibilitado pela criação de escadas que funcionam como bancada de um espaço que 

pode ser tornado palco de variados espetáculos, sejam eles teatros, concertos ou outras atividades 

destinadas aos residentes e a convidados. Esta sala está em relação com duas salas acima que 

culminam no piso intermédio entre o espaço público e as residências, surgindo duas salas 

comuns/de estudo que têm duplo pé direito com vista privilegiada para a zona de “palco” atrás 

referida.  

Com este desenvolvimento das zonas comuns e de estudo com relação entre si, pretendemos mais 

uma vez potenciar as relações entre os espaços comuns de valências variadas como podemos 

observar também na Biblioteca do Centre Max em Berlim, dos arquitetos Jacob e William Grim, onde 

as salas de estudo são dispostas com relação direta entre si e entre os espaços de transição.  

Nos pisos intermédios que são tomados no projeto como pisos de transição entre o público e o 

privado, estão localizadas cafetarias, salas de estudo e comuns, lavandaria e espaço livre de 

permanência que tiram partido da paisagem, virando-se para a cidade e para o corredor verde criado 

na alameda da universidade. (ver planta de piso intermédio, cota 106). 

  

Figura 34 - Centre Max, Biblioteca em Berlim. Arq. Jacob and William Grim 
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3.3.2 A casa transitória| 

A definição do módulo base toma neste projeto o papel de ponto de partida e de chegada 

simultaneamente. Esta afirmação pode revelar-se dúbia no sentido do processo de conceção do 

projeto no entanto foi sempre tratada como ponto gerador dos diferentes espaços.  

Depois de uma cuidada análise da casa atual como reflexo e prolongamento de quem a habita, 

propomos criar casas de estudantes.  

Quisemos criar casas-transitórias como possibilidade de enraizamento da Ajuda, ainda que 

estivéssemos conscientes que o caracter temporário das residências universitárias o dificultasse. 

Considerámos que a criação de casas seria um modo de reinterpretar o bloco habitacional, cirando 

casas que permitissem uma apropriação do estudante como modo de lhe trazer a noção de casa e 

não apenas de uma residência temporária.  

Os conceitos de disponibilidade e flexibilidade foram importantes na conceção do módulo gerado, 

ainda que tenham sido mais fortes no piso térreo da habitação, como motor de vínculo com o 

espaço comum que tomámos como fulcral no desenvolvimento da residência. 

O módulo base divide-se em dois pisos, sendo um deles de caracter mais público (cozinha, zona de 

trabalho e sala de estar) onde se explora o tema da disponibilidade de Adolf Loos, referido 

anteriormente, pela possibilidade de variadas apropriações de espaço, deixando uma liberdade 

bastante considerável ao utilizador do espaço; e um outro de caracter absolutamente privado 

(quatro quartos e respetivas instalações sanitárias) onde os espaços são mais compartimentados, 

permitindo a instalação de duas camas em várias posições, com respetivas mesas de apoio.  

Figura 35- Planta e cortes da unidade habitacional esc 1:50 reduzida 



 

A configuração do espaço dos quartos é marcada por uma gradação de privacidade, passando por 

um nível de transição onde se encontram os armários e zonas de arrumo bem como as instalações 

sanitárias, do qual acedemos ao espaço de dormir.

Este módulo é repetido sempre de igual modo com diferente espaçamento entre si

alterado quando os limites do 

de uma ou duas pessoas, bem como no caso em que, devido a elevada d

dos limites do edifício para outro, apenas fica para habitação o piso superior do módulo, criando 

estúdios duplos ou individuais que se destinariam aos investigadores.

Introduzem-se exceções que possam confirmar a regra, sejam elas a criação de espaços de convívio 

em lugar de um módulo habitacional que se plasma na envolvente urbana próxima, ou pela 

caracterização das ruas interiores como identidades próprias, ou ainda a introdução de claraboias na 

cobertura que diferenciam as entradas de luz na habitação, concedendo

Como já referido anteriormente, a agregação do módulo criado dá

dos extremos da casa (canto onde se encontra um recorte que depois de agregado dá origem a um 

pátio comum), criando um módulo de 4 casas que se repete. 

Os pátios gerados pela agregação das ca

importante no funcionamento da residência, tornando

determinados usuários do espaço, criando possibilidade de vínculos e vivências diferenciadas dos 

espaços.  

A agregação dos módulos reme

pode ser observado na Arquitetura Islâmica

espaço, pela relevância do pátio face à habitação e pelo facto de a pele exterior das casas 

“esconderem” uma vivência única no centro da sua agregação pela presença deste pátio privado.

Figura 37 – Islamic House.  

 

Figura 36 - Esquema que explica 
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A configuração do espaço dos quartos é marcada por uma gradação de privacidade, passando por 

um nível de transição onde se encontram os armários e zonas de arrumo bem como as instalações 

sanitárias, do qual acedemos ao espaço de dormir.   

sempre de igual modo com diferente espaçamento entre si

alterado quando os limites do edifício o “interrompem”, tornando-se em dois pisos independentes 

de uma ou duas pessoas, bem como no caso em que, devido a elevada diferença topográfica de um 

dos limites do edifício para outro, apenas fica para habitação o piso superior do módulo, criando 

estúdios duplos ou individuais que se destinariam aos investigadores.  

exceções que possam confirmar a regra, sejam elas a criação de espaços de convívio 

em lugar de um módulo habitacional que se plasma na envolvente urbana próxima, ou pela 

ão das ruas interiores como identidades próprias, ou ainda a introdução de claraboias na 

cobertura que diferenciam as entradas de luz na habitação, concedendo-lhe uma natureza própria.

Como já referido anteriormente, a agregação do módulo criado dá-se através da rotação sobre um 

dos extremos da casa (canto onde se encontra um recorte que depois de agregado dá origem a um 

pátio comum), criando um módulo de 4 casas que se repete.  

Os pátios gerados pela agregação das casas em torno de um eixo central 

importante no funcionamento da residência, tornando-se pontos de encontro reservados a 

determinados usuários do espaço, criando possibilidade de vínculos e vivências diferenciadas dos 

A agregação dos módulos remeter-nos-á para noções de intimidade espacial do domínio 

a Arquitetura Islâmica, que está na base da nossa conceção ancestral de 

pela relevância do pátio face à habitação e pelo facto de a pele exterior das casas 

onderem” uma vivência única no centro da sua agregação pela presença deste pátio privado.

Entrar numa casa islâmica é, normalmente, 

indireto. O visitante vem da rua pública e é 

sempre confrontado com um estreitamento da 

rua, atravessa um corredor, passa duas outras 

portas e finalmente chega à entrada.

Esquema que explica momento em que as habitações se desenvolvem num único piso
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A configuração do espaço dos quartos é marcada por uma gradação de privacidade, passando por 

um nível de transição onde se encontram os armários e zonas de arrumo bem como as instalações 

sempre de igual modo com diferente espaçamento entre si, sendo apenas 

se em dois pisos independentes 

iferença topográfica de um 

dos limites do edifício para outro, apenas fica para habitação o piso superior do módulo, criando 

exceções que possam confirmar a regra, sejam elas a criação de espaços de convívio 

em lugar de um módulo habitacional que se plasma na envolvente urbana próxima, ou pela 

ão das ruas interiores como identidades próprias, ou ainda a introdução de claraboias na 

lhe uma natureza própria. 

vés da rotação sobre um 

dos extremos da casa (canto onde se encontra um recorte que depois de agregado dá origem a um 

 tomam um papel 

se pontos de encontro reservados a 

determinados usuários do espaço, criando possibilidade de vínculos e vivências diferenciadas dos 

noções de intimidade espacial do domínio público que 

que está na base da nossa conceção ancestral de 

pela relevância do pátio face à habitação e pelo facto de a pele exterior das casas 

onderem” uma vivência única no centro da sua agregação pela presença deste pátio privado. 

Entrar numa casa islâmica é, normalmente, 

indireto. O visitante vem da rua pública e é 

sempre confrontado com um estreitamento da 

rua, atravessa um corredor, passa duas outras 

portas e finalmente chega à entrada. 

momento em que as habitações se desenvolvem num único piso 



 

Os domínios do público e do privado são extremamente marcados na sociedade islâmica, ainda

quando nos apercebemos que a casa tem diferentes graus de transição entre a parte de 

homens e o harém, o santuário da família.

Apesar da fachada austera e fechada para o mundo exterior, o pátio interior é o espaço onde a 

família é livre para trabalhar e relaxar. Também as coberturas planas servem alguma variedade de 

propósitos nas “áreas quentes

espaços de dormir.  

No caso do projeto que propomos, 

tanto no nível inferior como superior, estas relações e vivências alteram

privacidade concedido aos espaços.

interior que este pátio acrescenta ao projeto da casa, tratando

convívio restrita a pessoas das quatro casas que compõe o módulo.

                                                                
56

 Guy Petherbridge, “Vernacular Architecture: The House and Society,” in 
World (Londres: Thames and Hudson, 1978), 176

Figura 38 – Courtyard House na Algéria e Nubia

Figura 39 - Planta e alçados de módulo composto por quatro unidades habitacio
comum 
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Os domínios do público e do privado são extremamente marcados na sociedade islâmica, ainda

quando nos apercebemos que a casa tem diferentes graus de transição entre a parte de 

e o harém, o santuário da família.
56

 O pátio interior é a expressão ideal destes conceitos. 

Apesar da fachada austera e fechada para o mundo exterior, o pátio interior é o espaço onde a 

família é livre para trabalhar e relaxar. Também as coberturas planas servem alguma variedade de 

áreas quentes” do Islão: armazenamento e zona de secagem de comida, bem como 

to que propomos, o acesso ao exterior pelo “canto da casa” (pátio)

tanto no nível inferior como superior, estas relações e vivências alteram-se quanto mais é o nível de 

privacidade concedido aos espaços. Assim o paralelo com o pátio islâmico evidencia a vivência 

interior que este pátio acrescenta ao projeto da casa, tratando-se, no entanto, de uma zona de 

convívio restrita a pessoas das quatro casas que compõe o módulo.

                         
“Vernacular Architecture: The House and Society,” in Architecture of Islamic 

(Londres: Thames and Hudson, 1978), 176–208. 

Courtyard House na Algéria e Nubia 

Planta e alçados de módulo composto por quatro unidades habitacionais com respe
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Os domínios do público e do privado são extremamente marcados na sociedade islâmica, ainda mais 

quando nos apercebemos que a casa tem diferentes graus de transição entre a parte de receção dos 

O pátio interior é a expressão ideal destes conceitos. 

Apesar da fachada austera e fechada para o mundo exterior, o pátio interior é o espaço onde a 

família é livre para trabalhar e relaxar. Também as coberturas planas servem alguma variedade de 

do Islão: armazenamento e zona de secagem de comida, bem como 

(pátio) é possibilitado 

se quanto mais é o nível de 

o evidencia a vivência 

se, no entanto, de uma zona de 

convívio restrita a pessoas das quatro casas que compõe o módulo.       

 

Architecture of Islamic 

nais com respetivo pátio 



 

 

A localização dos vãos na casa coincide com o método de 

que também estes são colocados de acordo com uma rotação em torno do eixo central. 

A divisão dos espaços no interior da casa foi feita segundo a lógica aplicada à gradação de 

importância dos espaços comuns na residênci

centrais entre quatro módulos. Isto é, procurou

base privilegiar o mais possível os lugares de encontro e de permanência nas zonas comuns, tendo 

sido feita uma racionalização das áreas comuns relativamente às privadas. 

Assim, para que se pudesse privilegiar as zonas comuns, o espaço privado da casa (o quarto) trata

de um compartimento mais reduzido, destinado aos momentos de privacidade, crendo

estudante passará mais tempo na faculdade e nas zonas comuns e de estudo. 

Assim, a proporção entre espaços comuns e privados foi pensada, destinando a cada estudante 

numa casa, 24m2. Esta proporção é feita pela divisão da área dos quartos (cerca de 17m2) por

pessoas e das áreas comuns (cerca de 130m2) por oito pessoas (suponto que todos os quartos 

seriam duplos).  

A proposta elaboração compreende

zonas comuns caracterizam-se pela existência de 

de convívio, uma cafetaria, uma sala polivalente, uma sala de arrumos, uma receção, um 

minimercado e algumas lojas de comércio local bem como uma lavandaria no piso térreo.

Propomos um estacionamento 

lugares), procurando promover o uso da bicicleta pela inserção de ciclovias e estacionamentos 

exteriores para estas.  

Também a incorporação de um novo plano de metro funicular seria previsto implantar na área de 

modo a diminuir as emissões de gases para a atmosfera

 

3.3.3 A materialidade | 

Procurámos criar também a

diferencia e que define diferentes identidades. 

Figura 40 - Diagrama de distribuição de áreas por casa e por estudante
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A localização dos vãos na casa coincide com o método de agregação dos módulos, no sentido em 

são colocados de acordo com uma rotação em torno do eixo central. 

A divisão dos espaços no interior da casa foi feita segundo a lógica aplicada à gradação de 

importância dos espaços comuns na residência, também aplicada aquando da criação dos pátios 

centrais entre quatro módulos. Isto é, procurou-se ao longo da conceção do edifício e do módulo

base privilegiar o mais possível os lugares de encontro e de permanência nas zonas comuns, tendo 

racionalização das áreas comuns relativamente às privadas.  

Assim, para que se pudesse privilegiar as zonas comuns, o espaço privado da casa (o quarto) trata

de um compartimento mais reduzido, destinado aos momentos de privacidade, crendo

dante passará mais tempo na faculdade e nas zonas comuns e de estudo.  

Assim, a proporção entre espaços comuns e privados foi pensada, destinando a cada estudante 

numa casa, 24m2. Esta proporção é feita pela divisão da área dos quartos (cerca de 17m2) por

pessoas e das áreas comuns (cerca de 130m2) por oito pessoas (suponto que todos os quartos 

elaboração compreende 220 estudantes, havendo 96 quartos duplos e

se pela existência de quatro grandes salas de estudo comum, duas salas 

de convívio, uma cafetaria, uma sala polivalente, uma sala de arrumos, uma receção, um 

lojas de comércio local bem como uma lavandaria no piso térreo.

estacionamento com área pouco considerável (contendo, ainda assim cerca de 100 

promover o uso da bicicleta pela inserção de ciclovias e estacionamentos 

Também a incorporação de um novo plano de metro funicular seria previsto implantar na área de 

modo a diminuir as emissões de gases para a atmosfera pela diminuição do uso do automóvel

criar também a natureza dos espaços através da aplicação de materiais que os 

diferencia e que define diferentes identidades.  

Diagrama de distribuição de áreas por casa e por estudante 
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s módulos, no sentido em 

são colocados de acordo com uma rotação em torno do eixo central.  

A divisão dos espaços no interior da casa foi feita segundo a lógica aplicada à gradação de 

a, também aplicada aquando da criação dos pátios 

se ao longo da conceção do edifício e do módulo-

base privilegiar o mais possível os lugares de encontro e de permanência nas zonas comuns, tendo 

Assim, para que se pudesse privilegiar as zonas comuns, o espaço privado da casa (o quarto) trata-se 

de um compartimento mais reduzido, destinado aos momentos de privacidade, crendo-se que o 

Assim, a proporção entre espaços comuns e privados foi pensada, destinando a cada estudante 

numa casa, 24m2. Esta proporção é feita pela divisão da área dos quartos (cerca de 17m2) por duas 

pessoas e das áreas comuns (cerca de 130m2) por oito pessoas (suponto que todos os quartos 

96 quartos duplos e 18 estúdios. As 

grandes salas de estudo comum, duas salas 

de convívio, uma cafetaria, uma sala polivalente, uma sala de arrumos, uma receção, um 

lojas de comércio local bem como uma lavandaria no piso térreo. 

(contendo, ainda assim cerca de 100 

promover o uso da bicicleta pela inserção de ciclovias e estacionamentos 

Também a incorporação de um novo plano de metro funicular seria previsto implantar na área de 

pela diminuição do uso do automóvel. 

natureza dos espaços através da aplicação de materiais que os 
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O edifício é estruturado em betão armado, com alvenaria de tijolo, revestido por painéis de betão 

pré-moldados que variam o seu pigmento, estereotomia ou revestimento consoante a parte do 

edifício em que nos encontramos.  

Assim, propomos uma determinada materialidade aplicada à zona da habitação enquanto pele 

exterior, uma diferente aplicada à parte do edifício com valências públicas que esta agarrada ao 

terreno, e uma terceira dada às ruas interiores como já acima referido. 

A fachada exterior das residências é revestida por painéis de betão com o pigmento do Palácio 

Nacional da Ajuda, trazendo consigo o desejo de interligação destes dois “mundos” não só pela 

ligação física criada com o novo eixo viário mas ainda com a memória de que, numa determinada 

perspetiva vista do Pólo para a cidade, as residências podem ser entendidas como o embasamento 

do Palácio. Sublinhamos mais uma vez esta relação do Pólo com a cidade, com o património 

histórico e com o parque de Monsanto.  

A zona de pisos térreos que surge como prolongamento do terreno, fixando-se ao solo, é também 

revestida por painéis de betão onde é marcada a estereotomia da madeira de cofragem com um 

pigmento mais escuro. 

As ruas interiores, como já acima referido, comportam a memória da lógica de bairros típicos de 

Lisboa, transportando o revestimento de azulejo para as fachadas interiores. Na sua obra acerca do 

azulejo, José Carlos Loureiro
57

 apresenta-o como um exemplo refinado de sabedoria para enfrentar 

as necessidades de um meio climático e, simultaneamente obter resultados plásticos que nunca 

podem ser alheios à obra de arte que é a arquitetura.  

Sendo que a nossa proposta visa integrar a memória dos bairros circundantes da cidade, 

pretendemos também introduzir a aplicação do azulejo na construção das ruas interiores como 

opção sistemática de aplicação nas fachadas. A utilização do azulejo como revestimento das 

fachadas interiores do nosso bairro universitário pretende ainda, como já referido acima, trazer uma 

natureza específica a cada rua.  

                                                                 
57

 José Carlos Loureiro, O Azulejo. Possibilidades Da Sua Reintegração Na Arquitectura Portuguesa, 2
a
 

ed. (Porto: Caleidoscópio, 2012). 

Figura 41 - Imagem representativa de relação das residências com a cidade 
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Apresentamos a presença do material em três níveis, de geometrização, do material pela sua 

natureza simples de “cosedura” e pela ornamentação, aplicando-se em diferentes naturezas de ruas, 

mais ou menos públicas e de maior ou menor fluxo. 

Sendo que considerámos o módulo como elemento gerador de espaços públicos, privados e de 

transição, torna-se pertinente a análise da casa enquanto ponto de partida para o resto da lógica 

conceptual do edifício, mesmo em termos de materialidade. (ver planta da unidade habitacional esc. 

1:50).  

A casa divide-se em dois pisos, como já acima referido, sendo que um se destina as zonas comuns e 

o outro aos quartos. O revestimento exterior da unidade habitacional caracteriza-se pela aplicação 

de painéis de betão pré fabricados, sendo aqueles que se localizam na periferia do edifício 

pigmentados com o bege – lioz do Palácio Nacional da Ajuda e os que se viram para o interior do 

edifício, revestido a azulejo que varia a cor e o pigmento consoante a rua interior de que estamos a 

tratar, criando assim uma dicotomia exterior dentro-fora, conceptualmente ancorada na cidade 

(azulejo) e especificamente no local (betão-lioz). 

A sistematização da malha estrutural, da agregação dos módulos, bem como dos materiais e técnicas 

construtivas aplicadas, tiveram em conta uma economia e racionalização de custos. O facto de se 

tratar de habitação de estudantes e de se destinar, portanto, a um público com uma capacidade 

económica geralmente reduzida, procurou-se tanto quanto possível a aplicação de técnicas 

construtivas e sistematização de estrutura e divisão dos espaços que pudesse ir de encontro às suas 

necessidades. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Propusemos com o nosso trabalho desenvolver uma demonstração de metodologia do processo 

evolutivo, assumindo que a linha de orientação e o caminho percorridos foram, como anteriormente 

referido, um entre vários possíveis. Esta assunção e todo o desenvolvimento posterior foram 

naturalmente condicionados pela articulação, nem sempre linear, entre os inúmeros aspetos 

práticos e teóricos intrinsecamente relacionados. 

Podemos dizer que a casa é a expressão cultural de uma estrutura básica do espaço humanizado que 

pode ser reinterpretada, adaptando as configurações do espaço às necessidades específicas. 

Consideramos que apesar de os modos de habitar corresponderem essencialmente a uma estrutura 

de usos que se mantém basicamente inalterada, as relações de configuração dos seus espaços 

podem e devem ser atualizadas de acordo com os novos modos de vida. 

Para esta zona, seguindo o enunciado do exercício proposto, refletimos sobre a necessidade de um 

edifício-cidade que pudesse revitalizar o Alto da Ajuda tirando partido da união de uma 

multiplicidade de funções que passam pelo habitar, trabalhar, aprender, conviver e pelo lazer. 

O edifício procura restabelecer as ligações com o restante meio urbano e florestal, a partir de uma 

ideia resultante da necessidade de cerzir duas áreas distintas – a cidade e o parque – pela 

consolidação do Polo. 

Apoia-se num método projetual que incide, sobretudo, na conceptualização de um sistema 

composto por uma unidade-base adaptada pontualmente, procurando o equilíbrio das diferentes 

orientações solares. 

Os conceitos de vivência e identidade foram explorados na sequência da criação de um módulo 

habitacional, explorando o seu potencial de transformação bem como as suas consequências 

espaciais - espaços públicos, privados e de transição – interpretando a rua interior como espaço de 

permanência. 

Procurámos compreender o contexto específico da encosta da Ajuda e do Pólo Universitário com 

grande potencial de transformação, tornando-se importante reavaliar o seu sistema de espaços 

coletivos através da inserção de novas malhas e novas lógicas de relação entre os espaços. 

Com a introdução de novos edifícios no Pólo procurámos afirmá-lo como campus, redefinindo os 

seus limites e relações com a cidade e com o parque. 

Interpretámos a inserção das residências universitárias no terreno a sul do ISCSP como potencial 

renovador constante de fluxos e como uma reinterpretação do lugar. Procurámos criar uma 

proposta onde a organização, hierarquização e tratamento de espaços públicos satisfizessem as 

carências do lugar, criando uma nova conecção entre os vários elementos e conjunto de espaços que 

o sujeito percorre e a partir dos quais lê e percebe a cidade. 
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A noção de habitar foi importante na configuração que estruturou a proposta, baseando-se numa 

lógica de benefício dos espaços públicos em prol da afirmação de um bairro universitário como 

potenciador de vivência e identidade.  

A residência foi estruturada de acordo com uma lógica de desenvolvimento de noções de tolerância 

e adaptabilidade, promovendo diferentes níveis de flexibilidade e de relações sociais. Assim, o 

estudo dos espaços de transição e das salas comuns foi importante para promover encontro e 

relações de sentido com as ruas interiores e os espaços intersticiais do edificado. 

Ao trazer a estrutura da casa tradicional para a habitação de estudantes, procurámos reinterpretar a 

habitação temporária, trazendo a cidade ao Pólo e enraizando-o como um novo lugar através da 

sedimentação de relações entre os habitantes da residência e a vizinhança próxima. 

Assim, a unidade habitacional que propomos como “casa-transitória” apresenta-se como resultado 

da otimização da solução, articulada com a aplicação de um sistema testado enquanto hipótese de 

projeto, respondendo às exigências do programa e às regras impostas na criação do modelo.  
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