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fig. 1| Uma casa, uma Cidade e um Jardim, desenho 

conceptual, 2008. (registado em FUJIMOTO, Sou - Primitive 

Future. Tóquio-: INAX, 2008, p.134) 
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“O projecto de uma casa é quase igual 

ao projecto de outra casa: paredes, 

janelas, portas, telhado. E contudo é 

único: transforma-se. Em certos 

momentos, ganha vida própria. Faz-se 

então um animal volúvel, de patas 

inquietas e de olhos inseguros. Se é 

demasiadamente contido, deixa de 

respirar: morre. Se as suas 

transfigurações não são compreendidas 

tudo quanto nele parece evidente e belo 

se fixa, torna-se um monstro, ou torna-se 

ridículo. O projecto está para o 

Arquitecto como o personagem de um 

romance para o autor: ultrapassa-o 

constantemente. E é preciso não o 

perder. Por isso o desenho o persegue. 

O desenho é o desejo de inteligência.”
1
 

 

 

 

 

 

  

                                                        

1 SIZA, Álvaro, texto integrado na colecção de Esquissos do Museu de Serralves 

2

 PARICIO, Ignacio; SUST, Xavier - La Vivienda Contemporânea: Programa y Tecnología. 



III 

 

 

  



IV 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Ao professor Jorge Spencer e ao professor Nuno Arenga pelo 

acompanhamento, motivação e paixão pela arquitectura. 

Aos amigos de sempre, e a todos os que tive o prazer de conhecer 

pelo gosto comum pela arquitectura, que de uma forma ou de outra me 

acompanharam ao longo de cinco anos. À Inês, à Margarida e ainda 

mais à Anais, pela força e confiança que por vezes me faltou.  

Em especial ao Hugo, pelo carinho, conselhos, ajuda e por acreditar 

sempre. 

Por fim, à minha família, à minha mãe e ao meu pai pelo apoio 

incondicional em mais uma fase da minha vida. 

 

  



V 

 

  



VI 

 

RESUMO 

 

As práticas contemporâneas que tomam posse da cidade constituem-

se cada vez mais complexas, heterogéneas e intangíveis. Vivemos a 

cidade como lugar de trabalho ou lazer, mas simultaneamente como 

lugar da casa e do habitar. 

Em A Casa de Hoje pretende-se desenvolver uma reflexão e 

investigação pelo projecto que questiona o modo como se concebe e 

usa a casa, servindo-nos de uma área na colina de Santa’Ana, hoje 

ocupada pelo Hospital Santo António dos Capuchos. 

Face aos novos modos de vida motivados pelas transformações 

sociais, económicas e tecnológicas, procura-se um interior versátil, 

adaptável, e portanto sensível a pessoas e ritmos de vida diferentes e 

inconstantes. 

O desafio está no desenho de uma matriz que dê lugar às 

necessidades de quem a habita, e igualmente na sua adequação e 

compromisso com o contexto urbano em que se insere. Esta é a lógica 

perseguida pelo trabalho, que toma a casa como ponto de partida. 

Percorremos a sua evolução, reflectimos e operamos sobre as 

qualidades que intrínsecas à sua lógica interna abrem um campo 

possibilidades à sua forma de utilização. A partir desta operação, há 

uma mudança de escala, na qual o edifício significa e estabelece 

vínculos entre a casa e a cidade. 

Pretendemos, portanto, uma arquitectura de relações, que potencie a 

vida, inesperada e imprevisível e de mudanças próprias do decorrer do 

tempo. Uma abordagem que vai de encontro à inclusão da 

adaptabilidade no acto de pensamento e concepção da casa 

contemporânea. 

(238 palavras) 

 

Palavras-chave: casa, contemporaneidade, adaptabilidade, 

versatilidade, flexibilidade, mudança. 
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ABSTRACT 

 

The contemporary practises that take place in the city are becoming 

increasingly more complex, heterogeneous and intangible. We live the 

city as a place of work or leisure, but as well as, a place of home and 

inhabiting. 

In The House of Today it is aimed to develop a reflexion and 

investigation by the project that questions how is housing conceived 

and used, by taking up an area on Sant’Ana’s hill that is occupied 

today by the Santo António dos Capuchos hospital. 

Concerning new lifestyles motivated by the social, economic and 

technological changes, it is seeked a versatile and adaptable interior, 

and therefore responsive/sensible to different people and rythms of life. 

The challenge is in the design of a matrix that gives place to the needs 

of its inhabitants, and that is equally suitable and compromised with the 

urban context where it is placed. This is the logic pursued by the work, 

which takes the house as a starting point. We went through its 

evolution, reflect and operate on the intrinsic qualities of its internal 

logic that open possibilities to the form of use. From this operation, 

there is a change of scale, in which the building stands and establishes 

links between the house and the city. 

So, it is intended an architecture of relations that enhance life, 

unexpected and unpredictable, with changes over time. An approach 

that enables the inclusion of adaptability in the act of thinking and 

designing contemporary housing. 

(242 words) 

 

Keywords: house, contemporaneity, adaptability, versatility, flexibility, 

change. 
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Fig. 2| Exercício de projecto La mirada ajena, 

realizado na disciplina Domicílio Urbano 

dirigido a estudantes de segundo ano na 

Escola de Arquitectura da Universidade do 

Chile (2002-2003). Pretendia-se que 

obtivessem representações das suas casa 

realizadas por familiares não arquitectos. 

(registado em ANTONCIC, Rodrigo Pérez de 

Arce – Domicilio Urbano. Santiago do Chile: 

Ediciones ARQ, 2012, p.19)) 
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1. INTRODUÇÃO 

Objecto de Reflexão 

Este trabalho tem como objecto de reflexão a casa e a problemática 

associada à sua capacidade de resposta face a uma cidade e 

sociedade heterogéneas e em constante transformação. De facto, a 

arquitectura habitacional tem-se revelado pouco eficaz na construção 

de uma prática adequada a um discurso arquitectónico 

contemporâneo, perante a complexidade e rapidez das transformações 

sociais, tecnológicas e de mobilidade urbana. 

Neste sentido, coloca-se em discussão o desfasamento entre os 

modelos standardizados e deterministas estabelecidos pela normativa 

e produção imobiliária e as necessidades sociais actuais, de estruturas 

familiares múltiplas e dinâmicas. É essencial que o espaço do habitar 

consiga dar resposta ao estilo e ritmo de vida contemporâneo. Para tal, 

é necessário que transcenda a sua disposição estática para albergar 

diversos usos, que se modificam consoante as necessidades geradas 

pela evolução da estrutura familiar, quer pela chegada de novos 

membros, como pela sua partida. Significa isto que, numa casa 

possam coexistir muitas casas diferentes, que se revelam perante 

tempos diferentes e para pessoas diferentes. 

Este tema acaba por surgir como oportunidade de colmatar a 

dissociação entre a casa e as necessidades dos seus utilizadores, e a 

consequente ausência de afinidade e identidade com a mesma. Para 

tal, pretende-se questionar e explorar as concepções e possibilidades 

de transformação do espaço do habitar, com o intuito de conceber um 

espaço versátil, adaptável e de fácil apropriação.  

 

Objectivo 

A investigação tem como objectivo a concepção da casa, enquanto 

estrutura versátil e adaptável, e portanto, sensível às necessidades e 

especificidades de quem a habita. Para tal, importa primeiro distinguir 

quais as qualidades intrínsecas à sua configuração matricial, que 

despertam o utilizador para uma apropriação espontânea, e activam a 

sua imaginação para múltiplas ocupações do espaço, consoante as 

exigências e aspirações instituídas ao longo da sua vida. 

Deste modo, é necessário reunir um conjunto de dispositivos e 

estratégias, que a partir de um entendimento crítico, poderão ser 

manipulados de forma a redefinir o desenho do espaço habitado. Posto 

isto, será relevante acertar e procurar um equilíbrio entre malha 

estrutural e malha espacial, já que são determinantes para uma maior 

ou menor flexibilidade do espaço. Questionar a influência dos 
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compartimentos de usos fixos, já que o seu posicionamento e relação 

de proximidade irá afectar e eventualmente determinar os restantes 

usos envolventes. Ponderar as possibilidades geradas por um tipo de 

circulação múltiplo em detrimento de um único. Discutir a hierarquia 

face à ambiguidade dos espaços, e portanto a pertinência da 

dimensão e importância atribuídas a cada compartimento, para que 

sejam suscitadas ideias aliadas à indeterminação e à espontaneidade. 

Explorar o sentido da comunicação ou encerramento das suas 

divisões, que poderão tornar-se mais amplas ou independentes, e que 

em ocasiões distintas este tipo de decisão é um desafio às diversas 

formas de uso. Considerar a possibilidade de expansão ou retração da 

casa, como meio para introduzir privacidade acrescida e vários níveis 

de intimidade. Ou ainda, e a par dos anteriores, determinar se a 

construção assume um papel fixo e invariável ou, se por outro lado 

adquire uma flexibilidade medianamente activa, com a finalidade última 

de melhor responder aos ciclos de uso ao longo da vida. 

Ainda que se preveja um enfoque maior no desenho da casa, esta 

insere-se numa estrutura mais alargada, a do edifício multifuncional, 

que será igualmente considerado. De facto, é preciso exceder o âmbito 

estritamente privado, já que o próprio acto de habitar é mais amplo que 

estes limites. Importa, portanto, suscitar as relações de coesão e 

identidade que são gradualmente transpostas do interior da casa para 

as estruturas urbanas que sustentam as necessidades quotidianos dos 

seus habitantes, quer a partir do trabalho, educação ou lazer, onde o 

edifício se torna catalisador para esta interacção.  

 

Oportunidade, actualidade e pertinência do tema 

Reflectir sobre a adaptabilidade e versatilidade do espaço do habitar, é 

hoje, um tema relevante e com pertinência e utilidade teórica e prática, 

uma vez que a arquitectura enfrenta problemas de evolução dos 

modelos habitacionais e dos métodos construtivos que lhes estão 

associados. 

Perante um contexto social, cultural, económico e tecnológico em 

constante mutação, a expectativa de matéria alternativa ou inovadora 

não é alcançada, o que se justifica por uma regulamentação, procura e 

oferta desadequadas e conservadoras. Neste sentido, o 

questionamento e a experimentação desenvolvidos neste trabalho 

ambicionam corresponder à expectativa criada anteriormente, 

resignificando o interior doméstico. 
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Metodologia 

Do ponto de vista metodológico, procura-se primeiro contextualizar a 

temática, a partir de uma revisão literária e dos conceitos estruturantes, 

a par de um enquadramento histórico e social. 

A partir deste ponto o trabalho constitui-se em dois momentos. O 

primeiro enfatiza a dimensão tipológica, ou seja, a casa. Neste sentido, 

recorre-se à análise de casos de estudo, como situações exemplares 

enquanto fragmentos ou holisticamente. A partir da sua interpretação 

crítica será possível extrair instrumentos operativos da matéria 

projectável. Depois de identificadas as principais premissas que 

determinam a adaptabilidade e versatilidade do espaço da casa, será 

possível colocá-las em prática num exercício de projecto. Este, 

acrescenta-se como caso de estudo em si mesmo e integra a análise 

anterior. 

Num segundo momento, ressaltam-se as especificidades do lugar de 

intervenção e o vínculo entre a casa e a cidade, a partir do desenho do 

edifício. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A flexibilidade como resposta à sociedade 

contemporânea 

A casa ”contemporânea” tem sido um tema de grande inquietação para 

vários arquitectos. Muitos são os que se têm dedicado a explorar as 

mudanças ocorridas na sociedade, as implicações das mesmas no 

modos de habitar, e a inequívoca dissociação entre os modelos 

habitacionais propostos actualmente e estas novas premissas. 

O livro La Vivienda Contemporanea: Programa y Tecnologia
2
, de 

Ignacio Paricio e Xavier Sust, retrata exactamente a crescente 

preocupação em relação à evolução da vida e às mudanças na 

sociedade, das quais sistematiza as tendências associadas à tardia 

saída dos jovens de casa e retraso da idade do matrimónio, ao 

decréscimo da natalidade e diminuição da família, ao aumento de 

divórcios e de famílias monoparentais e aumento da longevidade da 

vida das pessoas, na ocupação da casa. A flexibilidade do espaço 

apresenta-se-lhes como uma resposta adequada à evolução de 

ocupações concretas e às mudanças periódicas no ritmo de vida dos 

seus utilizadores. De facto, esta, apresenta-se como uma alternativa ao 

determinismo da casa, e pode concretizar-se a partir da ambiguidade 

dos espaços, e/ou da existência de um compartimento independente. 

Contudo, “Quantos (arquitectos) construíram realmente a casa de que 

necessita o século XXI?”
3
 Esta é a grande questão colocada pelos 

arquitectos Pere Fuertes e Xavier Monteys. A primeira abordagem dos 

autores ao tema inicia-se no seu livro Casa Collage
4
, e culmina na 

criação do grupo de investigação Habitar, com diversas publicações e 

uma procura constante. Muitos dos temas são transversais a todo o 

seu trabalho. Por um lado, a reprovação dos modelos tipológicos 

aplicados actualmente, que consideram desajustados pela sua 

determinação e fundamentação na estrutura familiar tradicional e no 

seu ciclo de vida específico entre o nascimento e a emancipação dos 

filhos. Por outro, a ideia de que é preciso “(…) interrogar-se à cerca da 

casa, subvertendo o uso que fazemos dela, para influir-lhe uma nova vida. 

Suscitar a casa do futuro, é simplesmente, pensar no futuro das nossas 

casas.”
5
 Para tal, operaram sobre questões associadas à flexibilidade e 

à espontaneidade do uso do espaço, que sustentam como uma 

solução viável.  

                                                        

2

 PARICIO, Ignacio; SUST, Xavier - La Vivienda Contemporânea: Programa y Tecnología. 

Barcelona: ITEC, 1998.  

3

; MONTEYS, Xavier; FUERTES, Pere - Casa Collage: Un ensayo sobre la arquitectura de 

la casa. Barcelona: Gustavo Gili, 2001, p.8 (tradução livre da autora). 

4

 IDEM 

5

 GRUPO DE INVESTIGACIÓN HABITAR - Rehabitar [1]: en nueve episódios. Madrid: 

Ministerio de Vivienda, 2010, p.32 (tradução livre da autora). 
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“Comummente, hoje esta palavra está associada a algo móvel, quando na 

realidade implica maior variedade de usos e maior versatilidade (…) A 

flexibilidade é uma questão de potencialidade”6 

Esta temática é descodificada, a partir do confronto entre modelos de 

diversos períodos, onde são exploradas a retracção ou expansão da 

casa, a partir de compartimentos - “habitaciones satélite” – que “(…) 

permitam à casa crescer temporalmente conforme as necessidades dos 

seus inquilinos.”7 A comunicação entre compartimentos, com “mais 

portas” pela sua “(…) capacidade de colocar em relação, de dar 

passagem ou encerramento, de unir ou separar ambientes, de deixar ver 

ou de ocultar e inclusivamente (…) de fazer qualquer destas coisas pela 

metade ou com nuances.”8 Ou ainda a “ambiguidade útil”, que questiona 

a hierarquia dos espaços da casa, e os modelos standard actuais, em 

que inevitavelmente há um domínio da sala em relação aos quartos: 

“Em alternativa a um desenho que não deixa lugar a dúvidas e nos obriga a 

viver a casa de uma só forma, propomos outro mais ambíguo, mais 

versátil, onde as dimensões das salas e a alternância de percursos 

remetem para o usuário a decisão de que usos cabe a cada espaço da sua 

casa.”9  

A flexibilidade sugerida pela ambiguidade 

Esta ambiguidade de que nos falam é a mesma que tanto interessou 

Venturi anteriormente. No seu livro Complexidade e Contradição
10

 

sugere que o espaço seja dotado de “uma flexibilidade mais perceptiva 

do que física e que permite a firmeza e a permanência ainda necessárias 

nos nossos edifícios. A ambiguidade válida promove a flexibilidade útil.”
11

 

“Sou mais pela riqueza de significado do que pela clareza de significado; 

pela função implícita, tanto quanto pela função explícita. Prefiro “tanto… 

como” a ou… ou”, preto e branco, e às vezes cinza, a ou preto ou branco. 

Uma arquitectura válida evoca muitos níveis de significado e combinações 

de enfoques: o espaço arquitectónico e os seus elementos tornam-se 

legíveis e viáveis de muitas maneiras ao mesmo tempo.”
12

 

A ambiguidade como expressão que potencia uma apropriação liberta 

de preconceitos, e que é, portanto, intrínseca à flexibilidade e 

versatilidade do espaço, foi uma ideia que despertou a curiosidade de 

vários outros autores. Ainda que de formas distintas, as ambições e 

pontos de contacto são múltiplos.  

                                                        

6

 MONTEYS, Xavier; FUERTES, Pere - Casa Collage: Un ensayo sobre la arquitectura de 

la casa. Barcelona: Gustavo Gili, 2001, p. 50 (tradução livre da autora). 

7

 GRUPO DE INVESTIGACIÓN HABITAR - Rehabitar [2]: habitaciones satélite. Madrid: 

Ministerio de Vivienda, 2010, p.3 (tradução livre da autora). 

8

 GRUPO DE INVESTIGACIÓN HABITAR - Rehabitar [5]: más puertas. Madrid: Ministerio 

de Fomento, 2011, p. 1 (tradução livre da autora). 

9

 IDEM, p. 39 (tradução livre da autora). 

10

 VENTURI, Robert - Complexidade e Contradição em Arquitectura. 2ª Ed. São Paulo: 

Martins Fontes, [1966] 2004. 

11

 IDEM, p.33. 

12

 IBIDEM, s.p. (tradução livre da autora).  
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Para Hertzberger
13

, o lugar de identidade evoca uma apropriação 

espontânea, que se materializa a partir do seu conceito de polivalência. 

Este surge em oposição, por um lado, à especialização extrema da 

arquitectura funcionalista, que do seu ponto de vista, não resiste ao 

factor tempo, e portanto conduz à rápida obsolescência e a soluções 

disfuncionais e ineficientes. Por outro, ao conceito de flexibilidade, que 

define um espaço como neutro e servidor de vários usos, para 

realidades em transformação. No entanto, esta neutralidade revela-se 

vazia de identidade, uma vez que problemas específicos não se 

coadunam com soluções neutras. 

“Embora uma formulação flexível se adapte a cada mudança que surja, 

não pode ser nunca a melhor e mais adequada solução para nenhum 

problema; pode fornecer qualquer solução em qualquer momento, mas 

nunca a melhor solução. A flexibilidade, representa portanto o conjunto de 

todas as soluções inadequadas para um problema.” 
14

 

Em alternativa, a polivalência assume a “mudança como factor 

permanente”, e portanto, considera a alteração de usos sem que ela 

própria sofra alterações, de modo a que “uma flexibilidade mínima possa 

produzir uma solução óptima.” Se por um lado, a liberdade de escolha 

oferecida pela neutralidade se torna limitadora, a polivalência, sem 

impor determinada apropriação, incentiva o utilizador para que 

modifique o ambiente que o envolve de acordo com as suas 

necessidades. “Quanto mais rica for a variedade oferecida, maior será a 

capacidade da casa para corresponder aos mais ricos e variados desejos 

dos seus moradores.” 
15

 

Por conseguinte, parece-lhe pertinente um novo paradigma que 

interprete a casa como uma estrutura de espaços diversificados, que 

acomoda múltiplas funções e a sua própria alteração, consoante as 

interpretações individuais do seu utilizador. Face à predeterminação 

exaustiva e à consequente “cristalização colectiva da liberdade de 

acção”, Hertzberger procura uma resposta menos fixa e estática na 

forma de conceber edifícios e cidades, que pela sua capacidade de 

adaptação e mudança, consigam finalmente adequar-se à 

complexidade da sociedade. 

“Deveríamos fazer projectos de tal modo que o resultado não se referisse 

abertamente a uma meta inequívoca, mas que ainda admitisse a 

interpretação, para assumir a sua identidade pelo uso. O que fazemos 

deve constituir uma oferta, deve ter a capacidade de provocar, sempre, 

reacções específicas adequadas a situações específicas; assim, não deve 

                                                        

13

 HERTZBERGER, Herman - Lições de Arquitectura. São Paulo: Martins Fontes, [1991] 

2006. 

14

 IDEM, p. 146. 

15

 IBIDEM, p. 162. 
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ser apenas neutro e flexível – e, portanto, não específico – mas deve 

possuir aquela eficácia mais ampla a que chamamos polivalência.”
16

 

A flexibilidade como vínculo entre o permanente e o 

variável 

À semelhança de Hertzberger, o discurso de Habraken
17

 e, mais tarde, 

de Richard Leupen
18

 retomam o permanente como lugar onde ocorre o 

variável. Ambos condenam o desenho modernista específico, fixo e 

inalterável, e portanto, incapaz de resistir ao tempo, e concordam que a 

função do arquitecto não é prever o imprevisível, mas sim conceber 

para um futuro indeterminado. 

Segundo Habraken, o suporte é a representação do permanente – 

estrutura, infraestruturas e acessos- que pela sua natureza fixa e estável 

admite que o seu conteúdo seja transformado e alterado ao longo do 

tempo. Deste modo, obtém-se uma estrutura arquitectónica e urbana 

capaz de se transformar e adaptar às suas circunstâncias. 

O suporte de Habraken é para Leupen a moldura (“frame”) que contém 

o espaço genérico passível de ser alterado. O permanente corresponde 

a cinco layers – estrutura, pele, cenário, serviços e acessos – que 

poderão cada um constituir uma moldura, que liberta e abraça 

simultaneamente. 

“Ou num sentido mais geral: é o imutável que cria as condições para a 

mutabilidade, o permanente liberta o temporário. Este aspecto permanente 

é a moldura, e define o espaço dentro do qual a mudança pode ocorrer. A 

nossa preocupação, então, é o espaço que pode ser limitado 

arquitectonicamente. Este limite é determinado pelos materiais dos quais a 

moldura é feita.”
19

 

El diseño de Soportes
20

, de Habraken, ou Frame the Generic Space
21

, 

de Leupen, excedem o âmbito teórico destes conceitos, e revelam 

ainda uma exaustiva experimentação, de modo a encontrar o equilíbrio 

certo entre permanente e variável. De facto, quando a estrutura fixa é 

baseada na indeterminação consegue absorver o inesperado, e 

considera-se tanto melhor quanto maior número de possibilidades 

consiga absorver. 

                                                        

16

 IBIDEM, p. 152. 

17

 HABRAKEN, N. John - El diseño de soportes. Barcelona: Gustavo Gili, [1962] 1979. 

18

 LEUPEN, Bernard - Frame and generic space. Roterdão: 010 Publishers, 2006. 

19

 IDEM, p. 23. 

20

 HABRAKEN, N. John - El diseño de soportes. Barcelona: Gustavo Gili, [1962] 1979. 

21

 LEUPEN, Bernard - Frame and generic space. Roterdão: 010 Publishers, 2006. 
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A Flexibilidade e a Habitação 

Independentemente do termo, flexibilidade ou adaptabilidade, Tatjana 

Schneider e Jeremy Till
22

 retomam algumas das ideias de Habraken e 

perseguem a capacidade de mudança da casa. Subscrevem a crítica à 

casa como objecto fixo e invariável, que incapaz de dar resposta às 

alterações que se apresentam, torna-se “na melhor das hipóteses 

insatisfatória, e na pior obsoleta”
23

. No entanto, a tendência aponta para 

que a casa se reduza à condição de bem consumível, facilmente 

substituído quando perde o seu valor. Por sua vez, esta visão a curto 

prazo, exclui questões relacionadas com a adaptabilidade e o futuro 

destes mesmos espaços. Infelizmente, esta parece ser uma forma de 

manter o mercado imobiliário activo. 

Na sua perspectiva, a única solução será a concepção de edifícios que 

acomodam as alterações demográficas, o envelhecimento dos seus 

utilizadores e novos padrões de trabalho.  

“A habitação aqui tem de ser flexível o suficiente para lidar com duas 

condições. A primeira é a necessidade de se adaptar à evolução das 

necessidades dos indivíduos à medida que envelhecem ou são menos 

fisicamente capazes. A segunda é uma habitação que consiga responder à 

mudança de constituição da família à medida que cresce e contrai”
24

 

Neste contexto, a flexibilidade expressa a ambição de que a casa 

possa ser “potencialmente habitada por todos, independentemente das 

circunstâncias.” Há claramente um esforço maior para se projectar além 

das necessidades imediatas, e integrar no seu desenho possibilidades 

de resposta ao aumento ou diminuição da dimensão da família, aos 

estilos de vida em constante alteração, ao envelhecimento e 

consequente mobilidade, ou mesmo às circunstâncias económicas 

variáveis.  

O desejo de olhar para a casa como estrutura viva, que se adapta e 

transforma, é transversal a estes e mais autores. António Baptista 

Coelho e António Reis Cabrita
25

, exploram a casa como objecto 

evolutivo e adaptável, com o intuito de dar resposta às mudanças dos 

modos de vida dos habitantes, à evolução da família e 

simultaneamente “assegurar a gradual concretização dos referidos 

“desejos habitacionais””
26

.De facto, encontram nestes dois conceitos 

uma solução adequada, uma vez que, a partir de acções simples e 

acessíveis é possível converter os fogos, acrescentando-lhes valor 

social e de mercado. 

                                                        

22

 SCHNEIDER, Tatjana; TILL, Jeremy - Flexible Housing. Amesterdão; Londres: Elsevier/ 

Architectural, 2007. 

23

 IDEM, p.35 (tradução livre da autora). 

24

 IBIDEM, p.41 (tradução livre da autora). 

25

 CABRITA, António; COELHO; António - Habitação evolutiva e adaptável. Lisboa: LNEC, 

2003. 

26

 IDEM, p. 11. 
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O interesse por esta temática foi ainda sintetizado e organizado 

sistematicamente por Alexandra Paiva na sua tese Habitação Flexível: 

análise de conceitos e soluções. A sua contextualização social e 

arquitectónica introduz uma maior profundidade ao tema, e sustentam 

a sua relevância. Com o objectivo de facilitar a compreensão dos 

inúmeros elementos que poderão introduzir maior ou menor 

flexibilidade, constitui uma gramática de estratégias e operadores. A 

articulação entre os mesmos, e a escolha de uns em detrimento de 

outros dá azo a um número de possibilidades inumeráveis. Em todo o 

caso, o seu objectivo fundamental, detém-se na utilização destes 

instrumentos de forma a colmatar as carências e falta de identidade 

que as casas apresentam actualmente. 
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Conceitos 

No decorrer do texto servimo-nos assiduamente de conceitos como a 

flexibilidade e a adaptabilidade, que segundo as definições de cada 

autor, suscitam interpretações várias, e por vezes díspares. Neste 

sentido, é importante analisar os pontos de contacto e de divergência 

de alguns deles, para que possamos posicionar-nos face ao seu 

significado e intenção perante este trabalho. 

Os hábitos e a casa 

Quando falamos de casas, inevitavelmente suscitamos a acção habitar. 

Esta detém uma grande amplitude de significado, e é simultaneamente, 

intrínseca à existência do homem, “eu sou”, “eu habito”
27

. O habitar, 

ganha expressão a partir da casa, como espaço de segurança, 

privacidade, onde libertos, facilmente exprimimos territorialidade, e nos 

afirmamos e apropriamos
28

. 

 “A casa pode ser um quarto ou uma habitação completa e também pode 

ser um estado de espírito. Sentir-se em casa é sentir-se confortável, à 

vontade, rodeado talvez por aqueles que realmente nos percebem e se 

preocupam connosco. Para o homem santo-errante, estar em casa pode 

ser estar em qualquer parte do mundo em quaisquer condições. Mas para 

a maioria de todos nós, seres humanos menos evoluídos, a existência de 

uma habitação permanente, onde nos possamos enraizar é tanto uma 

componente necessária de segurança física, como uma expressão 

psicológica muito significante de quem nós somos.”
29

 

De facto, o habitar evoca esta dualidade entre morar e viver. A tónica é 

colocada na exploração e satisfação de exigências e necessidades, 

que quando alcançadas, efectuam esta acção por completo. O verbo 

habitar enfatiza a condição existencial do homem, que reflecte a sua 

imagem social e ideal, a partir da casa
30

. Na sua essência, é a 

expressão da identidade, do eu, e dos seus hábitos. 

“A primeira consequência do propósito de habitar não é a habitação, 

senão o hábito. O habitar cria hábitos e os hábitos constituem um 

princípio de habitação: habitar é habituar-se. Hábito e habitação jogam 

assim um jogo dialético” 
31

 

A casa é o lugar da ritualização e das práticas triviais e rotinas do 

quotidiano (trabalho, alimentação, sono, repouso, etiqueta…). Neste 

                                                        

27

 HEIDEGGER, Martin - Introdução à Metafísica. Instituto Piaget, 1997. 

28

 PAIVA, Alexandra - Habitação Flexível: análise de conceitos e soluções. Lisboa: 

Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa, 2002, p.117. 

29

 MARCUS, Claire Cooper - Self-identity and the Home. in Housing: Symbol, Structure, 

Site. 

30

PAIVA, Alexandra - Habitação Flexível: análise de conceitos e soluções. Lisboa: 

Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa, 2002, p.116. 

31

 ARNAU, Joaquín - 72 Voces para un Diccionario de Arquitectura Teórica. Madrid: 

Celeste Ediciones, 2000. 

fig 3. Fotomontagem realizada no primeiro 

curso de sociologia do professor Jean-Pierre 

Junker sobre a casa Bianchetti de Luigi 

Snozzi, Zurique, 1990. (registado em 

MONTEYS, Xavier; FUERTES, Pere - Casa 

Collage: Un ensayo sobre la arquitectura de la 

casa. Barcelona: Gustavo Gili, 2001. p. 15) 
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sentido, a experiência motivada pelo habitar representa um factor de 

estruturação dos hábitos.
32

 Quando o Homem habita o espaço acaba 

por construí-lo simultaneamente, na medida em que o classifica, e 

estabelece o conveniente ou inconveniente, as fronteiras, pontes e 

regras. Esta construção define-se a partir da contínua interiorização e 

exteriorização, e considera-se própria tanto do indivíduo como da 

sociedade, uma vez que é partilhada, transmitida entre gerações, 

revista, questionada, contestada, conquistada e reconstruída.
33

 

Significa isto que os hábitos são tanto produto como produtor da 

história, “ é o princípio da continuidade e da regularidade (…) ao mesmo 

tempo das transformações e das revoluções reguladas.”
34

 

De facto, é muito clara a influência recíproca que existe entre o homem, 

os hábitos, o habitar e a casa. A relação entre premissas é bastante 

complexa, particularmente no quadro contemporâneo, fluído e 

imprevisível, no sentido em que as temos de compreender como 

variáveis e inconstantes. Naturalmente, o homem evolui e transforma-

se, assim como os seus hábitos. Isto implica, em primeiro lugar, 

considerar a evolução e a transformação do habitar, e em segundo, 

que a casa assume o desfecho deste ciclo. 

Flexibilidade e, ou Adaptabilidade 

Tal equivale, a imaginar a casa como estrutura flexível e adaptável. 

Como referido anteriormente, a flexibilidade e a adaptabilidade são dois 

termos com significados que se afastam, aproximam ou sobrepõem, 

segundo a interpretação de cada autor. 

Na linguagem corrente entende-se por flexibilidade, “1 - qualidade do 

que é flexível, elasticidade; 2 - facilidade de ser utilizado ou manejado, 

maleabilidade; 3 - facilidade de movimentos, agilidade, destreza; 4 

(figurado) - capacidade para se aplicar diferentes actividades, 

disponibilidade de espírito; 5 - (figurado) capacidade de se adaptar a 

diferentes situações, adaptabilidade; 6 - (figurado) possibilidade de 

adaptação de algo aos interesses de alguém.”
35

 A palavra adaptabilidade 

designa “1 - qualidade de adaptável; 2 - capacidade de adaptação”
36

. 

Ainda assim, o discurso arquitectónico introduziu e alargou o campo de 

significado das mesmas.  

 

                                                        

32

 MARTINS, João Paulo do Rosário – Os espaços e as práticas: arquitectura e ciências 

sociais: habitus, estruturação e ritual. Lisboa: Faculdade de Arquitectura da Universidade 

Técnica de Lisboa, 2006, p.52. 

33

 IDEM, p.291. 

34

 BOURDIEU, Pierre – Esboço de uma Teoria da Prática. [1972] 2002, p.178. 

35

 [Em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2013. [Consult. Abril 2013] Disponível em 

http://www.infopedia.pt/lingua-portuguesa/flexibilidade  

36

 [Em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2013. [Consult. Abril 2013] Disponível em 

http://www.infopedia.pt/lingua-portuguesa/flexibilidade 

http://www.infopedia.pt/lingua-portuguesa/flexibilidade
http://www.infopedia.pt/lingua-portuguesa/flexibilidade
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  Flexibilidade 

 

Adaptabilidade 

Andrew Rabeneck, 

David Sheppard, 

Peter Town 

1973 “A flexibilidade é proposta 

contra a ‘rigidez 

funcionalista’.”
37

 

 

As tentativas não sucedidas 

da flexibilidade são criticadas 

por poderem conduzir ao 

que se chama ‘falácia da 

liberdade através do 

controlo’” 
38

 

 

A habitação flexivel deve ser 

capaz de oferecer “escolha” 

e “personalização”.
39

 

A adaptbalidade no 

context da 

habitação refere-se 

a unidades 

habitacionais que 

podem ser 

“facilmente 

alteradas conforme 

as circunstâncias 

mudem.”
40

 

  

1974 

 

O conceito de flexibilidade 

lida com a “técnica 

construtiva e a distribuição 

dos serviços”.
41

 

 

A adaptabilidade 

está relacionada 

com “planeamento 

e layout” de um 

edifício incluindo o 

tamanho dos 

quartos e a relação 

entre quartos.
42

 

    

Herman 

Hertzberger 

1991 “Embora uma formulação 

flexível se adapte a cada 

mudança que surja, não 

pode ser nunca a melhor e 

mais adequada solução para 

nenhum problema; pode 

fornecer qualquer solução 

em qualquer momento, mas 

nunca a melhor solução. A 

flexibilidade, representa 

portanto o conjunto de todas 

as soluções inadequadas 

para um problema.”
43

 

Hertzberger apresenta um 

conceito alternativo, a 

polivalência. 

 

A propósito da 

polivalência: “A 

única abordagem 

construtiva para 

uma situação que 

está sujeita à 

mudança é uma 

forma que parta da 

própria mudança 

como factor 

permanente (…) 

Em outras palavras, 

uma forma que se 

preste a diversos 

usos sem que ela 

própria tenha de 

sofrer mudanças, 

de maneira que 

uma flexibilidade 

mínima possa 

                                                        

37

 RABENECK, Andrew, SHEPPARD, David, TOWN, Peter - Housing flexibility/ 

adaptability?, Architectural Design, v. XLIX, 1974, p. 698 (tradução livre da autora). 

38

 IDEM, p. 701 (tradução livre da autora). 

39

 IBIDEM, p. 698 (tradução livre da autora). 

40

 IBIDEM, p. 699 (tradução livre da autora). 

41

 IBIDEM, p. 86 (tradução livre da autora). 

42

 IBIDEM, p. 86 (tradução livre da autora). 

43

 HERTZBERGER, Herman - Lições de Arquitectura. 2ª Ed. São Paulo: Martins Fontes, 

[1991] 2006, p.146. 
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produzir uma 

solução óptima.”
44

  

Gerard 

Maccreanor 

1998 “A flexibilidade não implica 

simplesmente a necessidade 

de uma mudança infinita e 

uma quebra da formula 

aceite até agora.”
45

  

“A Adaptabilidade é 

outra forma de 

entender a 

flexibilidade. O 

edifício adaptável 

admite, à vez, 

muitas funções 

diferentes e vai 

mais além da 

função. Permite 

também a 

possibilidade de 

uma mudança de 

uso.”
46

  

Xavier Monteys, 

Pere Fuertes 

2001 “Comummente, hoje esta 

palavra está associada a 

algo móvel, quando na 

realidade implica maior 

variedade de usos e maior 

versatilidade (…) A 

flexibilidade é uma questão 

de potencialidade”
47

 

 

Tatjana Schneider, 

Jeremy Till 

2007 A flexibilidade no contexto da 

habitação é “alcançada 

através da alteração física do 

edifício.”
48

 

 

A adaptabilidade no 

contexto da 

habitação é 

“alcançada através 

do desenho de 

divisões ou 

unidades que 

possam ser 

utilizados de 

variadas formas.”
49

 

 

Flexibilidade ou Flexibilidade Activa e Adaptabilidade ou Flexibilidade Passiva 

A tendência é para que o termo flexibilidade seja rapidamente 

associado ao que, na realidade, se fixa como flexibilidade activa, e que 

implica uma transformação física do espaço, pelo movimento de alguns 

dos elementos que o constituem. E que, por sua vez, a adaptabilidade, 

ao que se designa por flexibilidade passiva, que requer um espaço que 

pelas suas qualidades, nomeadamente a polivalência e a versatilidade, 

admita transformações de usos, sem que o mesmo se reconfigure. 

A semelhança entre estes dois termos é ainda mais clara quando 

analisamos a definição de adaptabilidade de António Reis Cabrita e de 

                                                        

44

 IDEM, p..147. 

45

 MACCREANOR, Gerard - Adaptability, in a+t nº12: Housing and Flexibility, 1998, p.40 

(tradução livre da autora). 

46

 IDEM, p.40 (tradução livre da autora). 

47

 MONTEYS, Xavier; FUERTES, Pere - Casa Collage: Un ensayo sobre la arquitectura de 

la casa. Barcelona: Gustavo Gili, 2001, p. 50 (tradução livre da autora). 

48

 SCHNEIDER, Tatjana; TILL, Jeremy - Flexible Housing. Amesterdão; Londres: Elsevier/ 

Architectural, 2007, p.5 (tradução livre da autora). 

49

 IDEM, p.5 (tradução livre da autora). 

fig. 4| Edifício multifamiliar com fogos 

adapáveis a diversos agregados familiares e a 

diferentes modos de vida. (registado em 

CABRITA, António; COELHO; António. - 

Habitação evolutiva e adaptável. Lisboa: 

LNEC, 2003, p. 159) 
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António Baptista Coelho, no seu livro Habitação evolutiva e adaptável
50

, 

que facilmente se poderia designar de flexibilidade passiva. Segundo 

estes dois autores a adaptabilidade permite uma melhor adequação e 

satisfação de diversos modos de vida e estruturas familiares a um 

determinado fogo. Para tal, implica considerar de raiz espaços sem 

grandes variações dimensionais; compartimentos muito neutros por 

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

portas conformados e posicionados de modo a permitirem a variedade 

de uso de cada compartimento e a variedade de emprego de diversos 

tipos e disposições de mobiliário; um grande amortecimento ou 

anulação da expressão pelo exterior (fachadas) das funções dos 

diversos compartimentos; organização geral do fogo proporcionando 

diversas apropriações funcionais; existência de espaços basicamente 

para circulação, mas constituindo “compartimentos” entre 

compartimentos, possibilitando assim, outros usos para além da 

“circulação”; e ainda, devem ser estimuladas as relações naturais entre 

compartimentos.
51

 

Até certo ponto, há um preconceito em relação à palavra flexibilidade, e 

aos significados que desperta. Daí que muitas definições semelhantes 

se traduzam em termos diferentes. Ainda assim, e independentemente 

do termo, a exposição de Koolhaas é bastante certeira na forma como 

ressalta o interesse comum entre vários autores e que se traduz para 

este trabalho. 

“A flexibilidade não é a antecipação exaustiva de todas as modificações 

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

criação de uma capacidade de ampla margem que permita diferentes e 

mesmo opostas interpretações e usos.”
52

 

Na realidade, estes conceitos surgem como oportunidade para 

recolocar as possibilidades de escolha e de controlo do lado do 

                                                        

50

 CABRITA, António; COELHO; António - Habitação evolutiva e adaptável. Lisboa: LNEC, 

2003. 

51

 CABRITA, António; COELHO; António - Habitação evolutiva e adaptável. Lisboa: LNEC, 

2003. p. 231. 

52

 KOOLHAAS, Rem - S, M, L, XL. Taschen, 1997, pp.240. (tradução livre da autora). 

fig. 5| Adaptabilidade alargada ou localizada, 

adequação à família. (registada em COELHO, 

António Baptista - Análise e avaliação da 

qualidade arquitectónica residencial, volume 

II, 1993) 
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habitante, e deste modo, assegurar que é a casa que se adequa às 

pessoas, e não o oposto. Aliás, ainda que a maioria das habitações se 

conceba como anónima, a sua ocupação é concreta, de apropriações 

e ritmos de vida distintos, que poderão sustentar-se a partir da 

flexibilidade do espaço. 

Flexibilidade Inicial ou Permanente 

Anteriormente, recorremos ao carácter activo ou passivo para definir 

duas facetas distintas da flexibilidade. Contudo, pode ainda, falar-se da 

sua natureza inicial ou permanente. A primeira, refere-se à fase de 

projecto e construção, e requer a participação do utilizador, que melhor 

saberá quais as suas exigências e necessidades. Muitos são os 

autores que defendem esta cooperação, entre eles Habraken
53

, que 

permite uma maior definição e personalização do espaço de acordo 

com os modos de vida do seu ocupante. Ainda que seja uma situação 

que ganhe maior relevância na habitação unifamiliar do que na 

colectiva, como nos relembra Alexandra Paiva
54

, esta participação fará 

sentido na definição de elementos secundários, como é o caso dos 

acabamentos. 

Por sua vez, a flexibilidade permanente diz respeito ao período de 

utilização e corresponde à possibilidade de modificar o espaço e o uso 

no tempo. Esta, pode implicar ou não a alteração de características 

físicas do espaço, o que nos remete novamente para a flexibilidade 

activa ou passiva.
55

 De acordo com a sua natureza, este tipo de 

flexibilidade está ainda sujeito a uma classificação mais específica, que 

diferencia a mobilidade, a evolução e a elasticidade. A primeira 

caracteriza-se pela modificação física do espaço a qualquer momento, 

e portanto recorre a elementos de fácil deslocamento. A evolução 

baseia-se na modificação da configuração da habitação, através da 

colocação ou extracção de divisórias interiores. Por último, a 

elasticidade explora a capacidade de adição ou retração de um 

compartimento independente à casa.
56

  

A ideia aliada à elasticidade está também presente no trabalho de Reis 

Cabrita e Baptista Coelho, que afirmam que a adaptabilidade garante a 

extensão e a subdivisão do fogo. Por um lado, a evolução em extensão 

recorre a compartimentos mais pequenos de uso independente que se 

poderão integrar no fogo maior e constituir um acréscimo de espaço e 

de privacidade, como possível resposta a diferentes realidades 

familiares. Por outro, a subdivisão equivale à divisão de um grande 

espaço consoante as necessidades crescentes dos utilizadores. 

                                                        

53

 HABRAKEN, N. John - El diseño de soportes. Barcelona: Gustavo Gili, [1962] 1979. 

54

 PAIVA, Alexandra - Habitação Flexível: análise de conceitos e soluções. Lisboa: 

Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa, 2002, p.145. 

55

 IDEM, p.143. 

56

 IBIDEM, p.147. 

fig. 6| Suporte com tipos e subtipos diversos. 

(registado em HABRAKEN, N. John - El 

diseño de soportes. Barcelona: Gustavo Gili, 

[1962] 1979, p.185) 

fig. 7| Extensão de um fogo. (registado em 

CABRITA, António; COELHO; António. - 

Habitação evolutiva e adaptável. Lisboa: 

LNEC, 2003, p. 302) 

fig. 8| Subdivisão de um fogo. (registado em 

CABRITA, António; COELHO; António. - 

Habitação evolutiva e adaptável. Lisboa: 

LNEC, 2003, p. 298) 
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Neste trabalho, a natureza passiva e permanente (especificamente, a 

evolução e elasticidade) da flexibilidade, ou seja, a adaptabilidade, 

ganham maior relevância, uma vez que se imagina que a estabilidade 

espacial consiga responder de forma mais liberta e eficaz à 

transformação e evolução do habitar e do homem. 

O vínculo perdido 

“Uma casa sabe que existe uma cirurgia inevitável que a aguarda 

inexoravelmente.”
57

 

Habitar uma casa, supõe uma apropriação e personalização dos seus 

espaços, para que a identificação, afinidade e satisfação dos seus 

ocupantes seja máxima. Tal, supõe igualmente, aspirações à 

modificação desses mesmos espaços ao longo do tempo. Este é o 

dinamismo de que nos fala Hans Van Der Heidjen, tão íntimo ao interior 

doméstico.  

Para despertar o sentido de pertença, é necessário ultrapassar a rigidez 

e o determinismo e resgatar a liberdade de apropriação: “A liberdade de 

apropriação poderá então ser a disponibilidade que um fogo tem para 

oferecer a cada habitante a inserção das suas próprias relações sociais e 

familiares, bem como à evolução dessas relações.”
58

 

                                                        

57

 HEIJDEN, Hans Van Der - On certainty and negotiation. in a+t nº13 Housing and 

Flexibility, 1999, p.76. 

58

 PAIVA, Alexandra - Habitação Flexível: análise de conceitos e soluções.  Lisboa: 

Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa, 2002, p.129. 

fig. 9| “Usar mal” significa usar os espaços 

de um modo diferente do que estão 

pensados. (registado em HERTZBERGER, 

Herman - Lições de Arquitectura. São Paulo: 

Martins Fontes, [1991] 2006) 
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Suportar o dinamismo de uma casa, significa dar margem para usar 

“mal”, para a espontaneidade e a desinibição. São precisos espaços 

que motivem a memória, e que evoquem distintas associações e 

significados.  

De facto, este é o desafio do trabalho, com o objectivo maior de 

reestabelecer o vínculo entre a casa e o seu utilizador. Neste sentido, 

será um convite para modificar a organização e estrutura 

preconcebidas, para uma descoberta e exploração contínuas da casa 

por parte do seu utilizador.  
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3. A CASA 

Enquadramento 

A casa e os modos de habitar 

Operar sobre a casa, implica compreender a sua evolução ao longo 

dos séculos. Naturalmente, a casa e o seu desenvolvimento reflectem 

os valores presentes na sociedade, e consequentemente os modos de 

habitar dos seus indivíduos. 

O livro La Casa: historia de una idea
59

, de Witold Rybczynski, retrata-

nos esta viagem de forma exemplar. Esta, inicia-se a partir da casa 

burguesa do século XVI, que era claramente um lugar público. 

Consistia num grande compartimento, que era o palco de todas as 

actividades quotidianas, como cozinhar, comer, receber visitas, fazer 

negócios e dormir. Eram casas dotadas de poucos móveis, na medida 

em que estes acomodavam diversas funções. De facto, não havia a 

pretensão de que fossem ordenados de forma permanente, uma vez 

que a mudança de sítio dava lugar a esta variação de uso. Sendo um 

lugar público, a casa juntava sempre muita gente, já que nela viviam e 

conviviam além da família imediata, os empregados, serventes, 

aprendizes, amigos e protegidos. Sendo a vida um assunto público, a 

casa era o reflexo disso, e portanto desconhecia valores como a 

intimidade. 

“O mobilar do interior das casas apareceu juntamente com o mobilar 

das mentes”
60

 

O período que decorreu entre a Idade Média e o século XVII assistiu a 

uma transformação da vida e do interior doméstico muito lenta. 

Contudo, a partir deste século, ainda que se reconheça a matriz 

medieval da casa, a sua composição adquiriu maior complexidade, 

para poder dar resposta às diversas actividades que recebia. A “salle” 

era agora a habitação principal onde se comia, estava e recebia visitas. 

À parte desta, existia um compartimento onde se cozinhava e um outro 

exclusivamente para dormir, que por sua vez, se articulava com outros 

secundários, o vestidor e a despensa, que apesar da denominação 

eram considerados igualmente espaços de dormida. 

Este século marca ainda a introdução da casa exclusivamente como 

residência e autónoma do trabalho. Esta separação é o resultado da 

sua afirmação como lugar privado, de intimidade, e que se associa 

apenas à vida da família. Todavia, esta não se referia ainda à intimidade 
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 RYBCZYNSKI, Witold - La casa: historia de una idea. 1ª Ed. Madrid: Nerea, [1986] 

1989. 

60

 LUKACS, John - The Borgeois Interior. American Scholar, vol.39, nº4, 1970, p.623 

(tradução livre da autora).  

fig. 10| Twelfth Night, Jan Steen, 1668, 

Staatliche Museen, Berlim. 

fig. 11| Mother Lacing Her Bodice beside a 

Cradle, Pieter de Hooch, 1659-1660, 

Staatliche Museen, Berlim 

 

http://www.the-athenaeum.org/people/detail.php?id=4920
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pessoal. Os interiores, com grandes eixos visuais de portas alinhadas, 

eram dominados pelas aparências em detrimento da intimidade. 

A transição da casa pública, cheia de gente, para a casa privada, de 

família, foi conseguida em grande parte pela introdução da Escola em 

toda a Europa, que desencadeou uma relação mais próxima entre pais 

e filhos, que se baseava, agora, no afecto e não tanto na disciplina. A 

presença dos filhos em casa durante um período muito mais alargado 

da sua vida, despertou o conceito de família e de infância. 

Ainda que o homem fosse o chefe da família, a mulher adquiria um 

papel cada vez mais central em casa. A importância dada à cozinha, a 

introdução da limpeza e a imposição de normas, reflectiam este 

controle feminino. Pela primeira vez, além de um carácter mais íntimo, a 

casa conquistava um ambiente especial, a domesticidade. 

“A casa mudou, tanto física como emocionalmente”
61

. Se por um lado, 

acolhida menos ocupantes e contava com dimensões bastante mais 

reduzidas, por outro, convertia-se num lugar para o comportamento 

pessoal e íntimo. O palco para a vida de uma unidade social compacta: 

a família. 

Estas ideias estavam já difundidas no século XVIII, e adivinhava-se uma 

outra, o conforto. Neste período, a casa começava a especializar-se, na 

qual, divisões diferentes serviam usos distintos. Esta especialização 

instituiu as divisões comuns para comer, receber, e passar tempo de 

ócio, assim como, as divisões privadas para usufruto dos membros da 

família. De facto, estas divisões privadas assinalam uma nova distinção 

entre a família e cada um dos seus membros. O desejo de ter uma 

divisão própria é cada vez maior, à semelhança da intimidade e da 

consciência da individualidade. 

A esta complexidade acrescentou-se a eficiência e a tecnologia 

doméstica. Este foi o grande desafio do século XIX, que reconheceu a 

necessidade de incluir a ventilação, a electricidade e os aparelhos 

eléctricos e a água à pressão, como partes integrantes da casa. É a 

partir de 1850, que se consagra a existência de um compartimento, o 

quarto de banho, que reunia três elementos: a banheira, a retrete e a 

pia.  

Até aos princípios do século XX, a evolução do conforto é bastante 

gradual e flexível ao ponto de considerar a nova tecnologia e um novo 

estilo de vida. No entanto, a Exposição Internacional de Artes 

Decorativas e Industriais Modernas, em 1925, foi um pretexto para 

destabilizar este equilíbrio entre inovação e tradição. O pavilhão Esprit 

Noveau, projectado por Charles Edouard e Pierre Jeanneret, ilustrava 

as suas ideias de casa como um objecto com utilidade e eficiência: 
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 RYBCZYNSKI, Witold - La casa: historia de una idea. 1ª Ed. Madrid: Nerea, [1986] 

1989, p.85 (tradução livre da autora). 

fig. 12| Embroidery woman, Georg Friedrich 

Kersting, 1817, National Museum in Warsaw. 

fig. 13| Aparelhos eléctricos de 1900. 

(registado em RYBCZYNSKI, Witold - La casa: 

historia de una idea. Madrid: Nerea, [1986] 

1989, p..150) 

fig. 14| Pavilhão Sprit Noveau, Charles 

Edouard e Pierre Jeanneret, 1925, Exposição 

Internacional de Artes Decorativas e 

Industriais Modernas. 
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“Uma casa é uma máquina para se viver”
62

. O pavilhão revelava um 

desinteresse pela decoração e as dimensões atribuídas a cada 

compartimento desafiavam as concepções mais comuns, e nesse 

sentido, não obteve grande impacto na altura da exposição. No 

entanto, a sua influência repercutiu-se nos anos seguintes. 

O século XX é indiscutivelmente o palco do Movimento Moderno, que 

se caracterizou pela rejeição dos estilos históricos anteriores e pela 

criação de um novo, coeso e único. Naturalmente, esta nova 

concepção da arquitectura influenciou radicalmente o interior 

doméstico. Esta, era uma arquitectura de massas, que baseava os 

espaços num programa e em medidas padrão, para que servisse um 

maior número de pessoas. A casa modernista caracteriza-se pela 

racionalização, com uma clara especialização e hierarquia dos 

espaços, que obriga a um determinado modo de a viver. 

Segue-se o Pós-Modernismo e a nostalgia em relação ao passado e ao 

conforto, intimidade e domesticidade conquistadas nos séculos 

anteriores. A ausência do bem-estar doméstico transforma estas 

residências em verdadeiras máquinas em vez de casas. 

Xavier Monteys e o grupo de investigação Habitar
63

, colocam lado a 

lado e em confronto os modelos tradicionais com os modernistas: 
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 LE CORBUSIER - (1923) Toward an Architecture. Los Angeles: Getty Research Institute, 

2007, p. 87. 

63

 GRUPO DE INVESTIGACIÓN HABITAR - Rehabitar [5]: más puertas. Madrid: Ministerio 

de Fomento, 2011, p. 36 

fig. 15| Os 5 pontos da nova arquitectura por 

Le Corbusier ( registado em GRUPO DE 

INVESTIGACIÓN HABITAR - Rehabitar [5]: 

más puertas. Madrid: Ministerio de Fomento, 

2011, p. 36) 
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“Sería útil, pois, voltar às raízes do dilema entre o velho e o novo (…) 

Perante estes desenhos, deve questionar-se se só é adequada a coluna da 

esquerda ou, se pelo contrário, aquilo que parecia obsoleto e descartável 

guarda os segredos da flexibilidade. Na coluna da esquerda apresenta-se 

uma compartimentação da casa especializada segundo a função que, 

graças a uma suposta versatilidade distributiva ao longo do tempo, pode 

ser sempre reformada. No entanto, com o tempo já temos visto que as 

plantas livres têm sido mais facilmente plantas fixas e que aquilo tão 

aparentemente fácil de mudar banalizou-se, convertendo-se em algo caro e 

importuno. Pelo contrário, as vantagens da distribuição da coluna da direita 

são múltiplas: pode-se escolher onde localizar os distintos usos da casa; 

há espaços de relação; podem apoiar-se móveis nos cantos das divisões 

sem conflito com as janelas; há mais metros de parede para pendurar 

coisas; há maior privacidade e as mudanças de uso podem levar-se a 

cabo sem recorrer a um pedreiro, simplesmente abrindo ou fechando as 

portas.”
64

 

Monteys além dos princípios da nova arquitectura, serve-se ainda de 

uma comparação feita anteriormente por Alexandre Klein
65

 entre uma 

planta convencional e uma funcional. Com uma abordagem oposta à 

do autor anterior, torna ainda mais claras algumas das qualidades 

intrínsecas às casas convencionais, que se diluíram a propósito do 

funcionalismo. 
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 KLEIN, Alexander. Vivienda mínima: 1906-1957, Barcelona: Gustavo Gili, 1980. 

fig. 16| Comparação entre uma casa 

convencional e uma funcionalista (registado 

em MONTEYS, Xavier – Doméstica: 

Distribució és un terme massa estret! in 

Quarderns d’Arquitectura i Urbanisme. nº 250, 

2006, p.58) 
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Os vários modos de circulação e a indeterminação dos espaços 

permitem uma apropriação singular de cada divisão, e portanto, 

diferentes modos de viver a mesma casa.  

Contudo, apesar da nostalgia, regra geral as casas pouco mudaram a 

partir do Modernismo. Há uma clara separação entre a zona de dia e 

de noite, onde prevalece a rigidez e a hierarquia absoluta, com uma 

grande sala, uns quartos bastante mais pequenos e uma única 

circulação. Este esquema representa na perfeição a família composta 

pelo casal e os seus filhos. 

De facto, a tomada desta premissa como base para a construção do 

discurso da casa, conduz, inevitavelmente, a um equívoco. Este é ainda 

mais evidente se imaginarmos que é este o modelo habitacional que 

predomina nos dias de hoje. Isto porque, por um lado, a família não 

pode ser tomada como unidade estática, pois ela própria se 

transforma, aumenta ou diminui consoante a chegada ou partida dos 

seus membros. Por outro, a sociedade contemporânea constrói-se a 

partir das múltiplas e diversas estruturas familiares, que nem sempre 

são a família nuclear. 

O século XXI vive um pouco desta ambivalência entre uma casa 

inadequada que é imposta e uma ressalva das qualidades intrínsecas 

às casas anteriores ao período moderno. Neste sentido, as aspirações 

por um outro interior doméstico, que redefina o significado e as funções 

dos seus espaços, é hoje, cada vez mais evidente. 

A transformação da mentalidade implica uma transformação na forma 

de apreender e usar os espaços. Neste sentido, importa neste ponto, 

explicar mais detalhadamente a razão pela qual este tipo de casas se 

torna rapidamente obsoleta, e tal, implica olhar para cada uma das 

divisões e para a organização e função que lhe está associada  

De todas, a sala é talvez a divisão que perde maior protagonismo. 

Considerada anteriormente como espaço de reunião e convívio familiar, 

hoje debate-se para resistir a horários diferenciados, interesses e 

actividades individuais dos seus utilizadores. Se por um lado, a 

presença da televisão neste compartimento debilitou a comunicação 

entre os membros da família, por outro a banalização deste e outros 

fig. 17| A planta chave. (registado em 

MONTEYS, Xavier – Doméstica: Distribució és 

un terme massa estret! in Quarderns 

d’Arquitectura i Urbanisme. nº 250, 2006, 

p.58) 

fig. 18| No Vacancy. (registado em 

STEINBERG, Saul - The Art of Living, Londres: 

Hamish Hamilton, 1952.) 
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equipamentos em cada quarto, proporcionou a afirmação da 

individualidade e escolhas pessoais, nestes mesmos espaços. 

Assim, o quarto liberta-se da sua função principal, o dormir, e à 

semelhança de séculos anteriores, é simultaneamente lugar de ócio, 

estudo, trabalho ou convívio, e portanto, contentor de múltiplos usos. 

De facto, é no quarto dos filhos que este tipo de actividades adquire 

maior sentido, que naturalmente necessitam de mais espaço para 

expressar a sua individualidade. 

Esta alteração da forma de uso dos espaços inviabiliza os modelos 

aplicados actualmente, pelas dimensões e a sobreposição que uns 

tomam em relação aos outros. Por um lado, a sala face aos restantes 

compartimentos da casa, por outro, a suite dos pais em relação ao 

quarto dos filhos. 

À semelhança do quarto, também a cozinha se torna um cenário mais 

amplo. O limite entre espaços serventes e servidores dilui-se, e este 

espaço readquire um carácter social. Não obstante, os horários 

distintos de cada membro da família, tornam as refeições cada vez 

menos conjuntas. 

Por sua vez, as instalações sanitárias refletem o crescente cuidado com 

a higiene e o corpo. A tendência é para que estes dispositivos se 

multipliquem no interior da casa, por vezes até de forma não justificada, 

já que um único dispositivo poderá dividir-se e funcionar como duplo e 

em articulação. 

Na realidade, conseguimos facilmente estabelecer relações de 

semelhança entre as aspirações actuais com algumas que decorreram 

ao longo da história. E portanto, cabe-nos agora equacionar de que 

modo será possível reestabelecer nexos com o passado, com o 

objectivo maior de recuperar qualidades como a intimidade, a 

domesticidade e o conforto que eram intrínsecas à casa. 

 

 

 

 

  

fig. 19| The Room, Louis Kahn, Drawings for 

City/ 2. Exhibition: Architecture Comes rom the 

Making of a Room, Philadelphia Museum of 

Art, 1971. 
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Sociedade, Família e Indivíduo 

Operar sobre a casa, implica compreender igualmente as 

especificidades do contexto social actual. A existência de uma família 

padrão e um indivíduo tipo é, hoje, um mito. As famílias adquiriram uma 

grande complexidade, aliada ao seu dinamismo e multiplicidade. Esta é 

o resultado das transformações sociais, laborais e de consumo, e que 

se traduz na própria transformação dos modos de habitar. 

As tendências mais evidentes apontam para a diminuição do número 

de filhos e da dimensão da família, o aumento da esperança de vida, a 

tardia emancipação dos jovens, ou mesmo para o aumento de 

divórcios e de famílias monoparentais. Estas, desencadeiam um 

crescente número de famílias não convencionais ilustradas pelos 

casais com filhos de outros casamentos, sem filhos, ou que cohabitam, 

pelas pessoas sós ou solteiras, ou pelos idosos em casal ou sós… 

As transformações excedem o âmbito da estrutura familiar, 

manifestando-se simultaneamente no comportamento dos elementos 

que a configuram. Há cada vez uma maior autonomia entre os 

membros da família, onde as relações entre pais e filhos se 

estabelecem num plano mais liberal e as tarefas domésticas passam a 

ser compartilhadas. De facto, a entrada da mulher no mercado de 

trabalho, contribuiu fortemente para a diluição da hierarquia e 

importância detidas pelo homem. 

A melhoria da higiene corporal, as preocupações ecológicas, o 

aumento de actividades de ócio, os hábitos de compra e a 

dependência das tecnologias são transversais a todos os membros da 

família. Aliás, a integração das novas tecnologias incentiva ainda a 

possibilidade de considerar o retorno do trabalho a casa, do qual é 

exemplo o teletrabalho. 

Tal como referem Ignacio Paricio e Xavier Sust, no seu livro La Vivienda 

Contemporanea: Programa y Tecnologia, as actividades que decorrem 

no interior doméstico pouco divergiram ao longo tempo, com a grande 

diferença de que as acções colectivas, como são exemplo as refeições 

ou o serão em torno da televisão, são cada vez mais acções 

individuais. 

Esta nova forma de habitar a casa, que coloca a tónica na privacidade, 

não anula a noção de família, mas afirma a sua transformação. Aliás, 

paradoxalmente à diminuição da dimensão da família, as exigências de 

superfícies maiores são crescentes, para que estas necessidades de 

intimidade e individualismo se satisfaçam. 

fig. 20| Just What Was It That Made 

Yesterday’s Homes So Different, So 

Appealing, Richard Hamilton, em Kunsthalle 

Tübingen, 1956. 

fig. 21| Sem título, Saul Steinberg – registado 

na revista The New Yorker, 1945. 
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“Actualmente a privacidade que fundamentalmente se protege na casa, 

não é entre ocupantes e visitantes, mas entre os mesmos ocupantes 

(…).”
66

 

Importa ainda acentuar o papel do habitante enquanto membro de uma 

família, mas simultaneamente como ser único, que se constrói 

enquanto indivíduo ao longo do tempo, modificando e evoluindo os 

seus ritmos de vida. Neste sentido, num mundo de apropriações tão 

diversificado e imprevisível, é preciso garantir que as necessidades e 

aspirações individuais são efectivadas. Tal implica uma revisão sobre a 

forma de projectar e conceber a casa, onde o habitar individual ganha 

ênfase. 

 “A habitação deixou de ser uma unidade estanque e funcional dentro de 

um sistema colectivo, para se transformar num reduto para a experiência 

da nossa singularidade. É preciso idealizar outras tipologias que 

incorporem novos âmbitos de intimidade para o indivíduo, assim como 

novas maneiras de convivência mais permeáveis e mais ambíguas, que 

irão sugerir novas formas e questionarem muitos dos termos de ordenação 

urbana que actualmente se concebem como imutáveis.” 

Face à discrepância entre a concepção de modelos habitacionais e as 

actuais necessidades familiares e individuais, a questão que se coloca, 

neste ponto, é que tipo de casa consegue dar-lhes uma resposta 

conforme a sua diversidade e transformação ao longo do tempo.  
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 PARICIO, Ignacio; SUST, Xavier - La Vivienda Contemporânea: Programa y Tecnología. 

Barcelona: ITEC, 1998, s.p. 
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A flexibilidade induzida (casos de estudo) 

Perante uma sociedade diversa e heterogénea sugere-se um espaço 

doméstico versátil e amplo na sua resposta. Dotar um espaço de 

flexibilidade significa dar-lhe um maior grau de liberdade. 

 

O variável e o fixo 

O variável - ambiguidade ou indeterminação 

Um espaço ambíguo associa-se facilmente a um espaço flexível, na 

medida em que a ausência de hierarquia e de determinação acresce-

lhe uma liberdade funcional, que potencia utilizações várias. 

“Um espaço no ponto zero da arquitectura, que abre uma possibilidade ao 

potencial, ao imprevisto e ao não planificado. Um espaço sem qualquer 

programa mas, com um potencial de possibilidades, quase sempre, 

desenvolvidas pelos habitantes mediante o processo de habitá-lo.”
67

 

De facto, uma vez que não é definido por uma função específica, o 

espaço desencadeia o variável, o imprevisível e o potencialmente 

possível. Não obstante, o seu desenho implica considerar 

determinadas condições para suscitar esta versatilidade. Por um lado, 

uma geometria regular e uma superfície suficiente para uma livre 

disposição do mobiliário, e por outro, uma franca relação com o 

exterior, em termos de iluminação e ventilação. (fig.21) Deste modo, 

desperta-se a possibilidade de imaginar a casa como um conjunto de 

divisões, que pela sua forma, dimensão e relação com o exterior 

semelhantes, permitem um uso indiferenciado e mais espontâneo. 

A especialização dos espaços retira-lhes parte desta liberdade 

mencionada. No caso de Portugal, a implementação do Regulamento 

Geral das Edificações Urbanas teve um grande impacto a nível da 

organização das habitações e das suas áreas mínimas, que se 

sustentam a partir de uma especificação de cada compartimento face à 

sua função. Há, de facto, uma padronização de um modelo de 

habitação com a sala de um lado e os quartos do outro, e portanto, 

uma clara distinção entre a zona mais pública e a mais privada da 

casa. 

Na realidade, este regulamento não impede que os espaços sejam 

todos semelhantes ou iguais, contudo, teriam que tomar a sala como a 

divisão de refrência, o que implica espaços demasiado grandes e 

insustentáveis. Daí que a tendência para uma maior rigidez e 

determinação espacial se mantenha. 
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 LACATON & VASSAL - Conversaciones com Patrice Goulet. in 2G nº60, Espanha: 

Gustavo Gilli, 2012, p. 144. 

fig. 22| Espaço multifuncional que suporta 

diversos usos e apropriações (registado em 

CABRITA, António; COELHO; António -  

Habitação evolutiva e adaptável. Lisboa: 

LNEC, 2003. p. 233.) 
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Consequentemente, a empatia e procura pela versatilidade e liberdade 

espacial detidas pelas casas anteriores ao Regulamento é cada vez 

maior. Basta observarmos o caso dos edifícios pombalinos, onde as 

várias divisões com dimensões mais ou menos idênticas revelavam 

uma certa indiferença na sua posição e hierarquia.  

 

A partir destas plantas, é fácil imaginar que é o tipo de mobiliário que 

define o uso e a apropriação que fazemos do espaço, e que cabe, 

portanto, ao utilizador esta decisão. Esta situação é transversal aos 

vários fogos pombalinos, uma vez que este tipo de espaços, ambíguos 

e indeterminados, fazia parte do seu desenho matricial. 

Outro caso que procura a riqueza espacial inerente aos espaços 

ambíguos é o projecto de Kuhn e Pfiffner, em Lenzburg. Ainda que os 

espaços não sejam completamente iguais entre si, conseguem pela 

sua articulação e uso indefenido, uma livre apropriação. Aliás, se 

eliminarmos a indicação do mobiliário da cozinha, chegamos à 

conclusão que esta poderia situar-se em qualquer uma das divisões. 

 

fig. 24| Espaços ambíguos ou indeterminados 

nos fogos pombalinos (registado em 

MASCARENHAS, Jorge - Sistemas de 

Construção: O edifício de rendimento da 

Baixa Pombalina de Lisboa. Lisboa:Livros 

Horizonte, 2003. (esquema da autora)) 

fig. 23| Edifício pombalino (registado em 

MASCARENHAS, Jorge - Sistemas de 

Construção: O edifício de rendimento da 

Baixa Pombalina de Lisboa. Lisboa:Livros 

Horizonte, 2003. p. 283) 

fig. 25| Bloco de habitação em Lenzburg, de 

F. Kuhn e G. Pfiffner (registado em GAUSA, 

Manuel - Housing. Nuevas alternativas, 

nuevos sistemas. Barcelona: Actar, 1998. 

p.30.) 
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Além deste, também o projecto de baixo custo de Riegler e Riewe em 

Graz-Strassbang, que é composto por dois tipos de unidades de 

habitação, uma com 50 m² com 2 e ½ compartimentos e a outra com 

78 m² com 4 e ½ compartimentos, se desenha a partir de uma série de 

espaços semelhantes entre si. Estes situam-se ao longo das duas 

fachadas opostas do edifício e são separados por uma banda central 

permeável em vários pontos, que contém os núcleos fixos, e permite a 

transição entre cada um dos lados. Importa notar, que a concentração 

destas funções, e o posicionamento dos seus acessos também ao 

centro, permite a independência e indeterminação dos restantes 

compartimentos. Por sua vez, a meia divisão mencionada 

anteriormente, destina-se igualmente a diversos usos e pode ampliar-

se ou reduzir-se face às restantes. 

 

Neste projecto torna-se bastante clara que a independência e 

indeterminação dos espaços dependem grandemente da absoluta 

determinação e organização das áreas fixas da habitação. 

fig. 28| Espaços ambíguos ou indeterminados 

dos fogos do bloco de habitação em Graz, de 

Riegler e Riewe (registdo em GAUSA, Manuel 

- Housing. Nuevas alternativas, nuevos 

sistemas. Barcelona: Actar, 1998. p.155 

(esquema da autora)) 

 

fig. 26| Espaços ambíguos ou indeterminados 

dos fogos do bloco de habitação em 

Lenzburg, de F. Kuhn e G. Pfiffner (registado 

em GAUSA, Manuel - Housing Nuevas 

alternativas, nuevos sistemas. Barcelona: 

Actar, 1998. p.30. (esquema da autora)) 

fig. 27| Bloco de habitação em Graz, de 

Riegler e Riewe (registdo em GAUSA, Manuel 

- Housing. Nuevas alternativas, nuevos 

sistemas. Barcelona: Actar, 1998. p.155) 
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O fixo 

Vimos anteriormente, através da investigação desenvolvida tanto por 

Habraken
68

 como por Leupen
69

, que é o fixo que dá lugar ao variável. 

Isto implica a criação de um esqueleto bastante amplo que permita e 

suscite a diversidade de ocupação e a liberdade de apropriação. 

De facto, o mais importante é a coordenação da estrutura com as 

infraestruturas, para que por sua vez, esta possa coordenar-se com a 

estrutura espacial das diversas divisões. Por norma, as zonas húmidas 

agrupam-se em núcleos, para que o seu uso seja mais eficiente, os 

ductos minimizados, e parte da rigidez do espaço comportada pelos 

mesmos se dilua. 

Nos dois projectos anteriores, esta questão é bastante evidente, uma 

vez que conseguimos distinguir perfeitamente o que é rígido e fixo, do 

que é livre e variável. Note-se que o posicionamento e acesso a estes 

núcleos descomprometem os restantes espaços. 
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 HABRAKEN, N. John - El diseño de soportes. Barcelona: Gustavo Gili, [1962] 1979. 

69

 LEUPEN, Bernard - Frame and generic space. Roterdão: 010 Publishers, 2006. 

fig. 29| Nucleos fixos dos fogos do bloco de 

habitação em Lenzburg, de F. Kuhn e G. 

Pfiffner (registado em GAUSA, Manuel -  

Housing. Nuevas alternativas, nuevos 

sistemas. Barcelona: Actar, 1998. p.30. 

(esquema da autora)) 

fig. 30| Núcleos fixos em banda dos fogos do 

bloco de habitação em Graz, de Riegler e 

Riewe (registado em GAUSA, Manuel. 

Housing - Nuevas alternativas, nuevos 

sistemas. Barcelona: Actar, 1998. p.155. 

(esquema da autora)) 
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Estudo de caso desenvolvido 

A propósito do problema de projecto, optou-se por estruturar, numa 

primeira fase, um desenho que nos serve igualmente como um estudo 

de caso, na medida em que filtra, discute e traduz a informação 

reunida, e que se acrescenta aos restantes. Serão apresentadas duas 

tipologias, uma mais pequena e outra maior, com dois tipos de 

subdivisões. A primeira com quatro ou seis compartimentos (incluindo 

a cozinha) e a segunda com seis ou oito compartimentos (incluindo a 

cozinha). 

Em ambos os casos há uma tentativa para que estes compartimentos 

sejam idênticos, sem hierarquia entre si e funcionalmente 

indeterminados. Cada um, gera um grande número de possibilidades 

de uso, e dá, assim, lugar ao variável. 

Estes espaços organizam-se em duas bandas que se extendem ao 

longo de duas fachadas opostas. Naturalmente, de acordo com as 

subdivisões a que está sujeito o fogo, conformam-se dois, três ou em 

limite quatro divisões semelhantes. 

De facto, é esta ideia de semelhança que os coloca a todos no mesmo 

plano, e portanto, a possibilidade de um determinado uso ou 

apropriação poder ocorrer em qualquer um deles. 

 

(de cima para baixo) 

fig. 31| Espaços ambíguos ou indeterminados 

dos fogos propostos – 6 divisões no fogo 

menor e 8 no maior ou 4 divisões no fogo 

menor e 6 no maior. (esquemas da autora) 
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De novo, a liberdade alcançada pelas várias divisões da casa deve-se 

à estrita organização e concentração do que é fixo. Neste caso, decidiu 

desenhar-se uma terceira banda que se situa ao centro, entre as duas 

anteriores. É uma banda bastante permeável que permite a transição 

entre lados opostos e resolve, sucessivamente, os acessos a cada 

compartimento. Contém ainda os núcleos de águas e simultaneamente 

o seu acesso, para não contaminar minimamente a utilização das 

divisões restantes.  

De facto, esta banda central, como zona fixa, revelou-se também uma 

oportunidade para estabelecer alguns pontos da estrutura. Deste 

modo, é possível, não só a coordenação da estrutura e das 

infraestruturas, como a desobstrução de tudo à sua volta. Note-se 

ainda, que esta banda é desenhada de forma a dar resposta às 

diferentes subdivisões dos compartimentos. 

 

 

  

fig. 32| Fixo, estrutura e infraestruturas, dos 

fogos propostos. (esquemas da autora) 
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A circulação - a comunicação ou encerramento 

A circulação alternativa, e portanto a possibilidade de mais portas entre 

as divisões, pode considerar-se como um meio para implementar 

flexibilidade, já que possibilita vários tipos e graus de privacidade, sem 

determinar a utilização dos espaços. A introdução destas outras portas 

dá lugar a mais que uma forma de acesso/chegada e permite colocar 

uma ou várias divisões em comunicação ou simplesmente encerradas. 

Significa isto, que com um simples gesto se abrem diferentes 

possibilidades de uso, como também, se tem controlo e influência 

sobre como se fará esta segunda circulação. 

“Adicionar portas a uma casa, não só tem vantagens funcionais 

provenientes de relacionar distintas estâncias entre si, como também um 

efeito crucial em como vemos, interpretamos, e em definitivo, vivemos o 

nosso espaço mais quotidiano.”
70

 

Retomando alguns dos exemplos anteriores, como é o caso das casas 

pombalinas e do projecto de Riegler e Riewe, em Graz, conseguimos 

traçar variados percursos no interior das casas. Nas primeiras, a 

articulação é feita de compartimentos para compartimentos, já que não 

existia o, propriamente dito, corredor de distribuição. Neste sentido, a 

transição mediante determinados compartimentos obriga a que os 

mesmos detenham um carácter mais público. 

 

No segundo exemplo, a situação é bastante diferente, uma vez que se 

distingue um percurso central que distribui as várias divisões da casa. 

Paralelamente, encontramos outros percursos periféricos que nos 

conduzem entre divisões. 
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 GRUPO DE INVESTIGACIÓN HABITAR - Rehabitar [5]: más puertas. Madrid: Ministerio 

de Fomento, 2011, p. 35 (tradução livre da autora). 

fig. 33| A porta de Duchamp na rua Larray 11 

de Paris, 1927 (registado em  MOURE, Gloria 

- Marcel Duchamp. Barcelona, 2009.) 

fig. 34| Percursos e formas de circulação nos 

fogos pombalinos (registado em 

MASCARENHAS, Jorge - Sistemas de 

Construção: O edifício de rendimento da 

Baixa Pombalina de Lisboa. Lisboa: Livros 

Horizonte, 2003. (esquema da autora)) 

fig. 35| | Percursos e formas de circulação 

nos fogos do boco de habitação em Graz, de 

Riegler e Riewe (registdo em GAUSA, Manuel 

- Housing. Nuevas alternativas, nuevos 

sistemas. Barcelona: Actar, 1998. p.155. 

(esquema da autora)) 
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“Seja como for, o comum é que hoje uma habitação disponha de uma só 

porta. Isto, inevitavelmente obedece a uma forma de entender a 

privacidade dentro da casa – presumindo, portanto que todas as 

habitações vão ser usadas como dormitório – um inconveniente desde o 

ponto de vista da versatilidade das estâncias.”
71

 

De facto, os espaços ambíguos de que falámos anteriormente 

conseguem suscitar ainda mais usos graças à existência de mais do 

que um tipo de circulação, à articulação entre espaços que esta torna 

possível e à própria autonomia que estes ganham. 

 

Espaços intercalares oude articulação 

O modo de circular no espaço doméstico, associado a espaços 

funcionalmente indeterminados desperta outro tipo de questões. Uma 

delas é a necessidade de garantir que perante uma determinada 

apropriação de um espaço, é possível que este se relacione e se 

estenda não só para os compartimentos que lhe são contíguos, lado a 

lado, mas igualmente na direcção em frente ou diagonal. Parte da 

flexibilidade passiva que perseguimos encontra-se exactamente nas 

diversas formas de encadear e compatibilizar os espaços. 

Neste sentido, os espaços de transição requerem um desenho que não 

só os torne capazes de responder a estas condições, como também, ir 

além da sua função de distribuição e circulação. Ainda que os dois 

projectos anteriores possam servir-nos de exemplo novamente, o 

projecto de Francesc Mitjans na Rua Amigó, em Barcelona, é o que 

melhor o consagra, visto que estes intermédios ultrapassam o seu 

âmbito de passagem e se tornam lugares. O encadeamento destas 

peças permite uma percepção visual e espacial mais interessante e 

completa. 
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 MONTEYS, Xavier; FUERTES, Pere - Casa Collage: Un ensayo sobre la arquitectura de 

la casa. Barcelona: Gustavo Gili, 2001, p.76 (tradução livre da autora). 

fig. 36| Espaços de articulação que permitem 

o encadeamento entre divisões nos fogos do 

edifício de Francesc Mitjans, na rua Amigó em 

Barcelona ( registado em MONTEYS, Xavier; 

FUERTES, Pere - Casa Collage: Un ensayo 

sobre la arquitectura de la casa. Barcelona: 

Gustavo Gili, 2001, p.76 (esquema da autora)) 
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A regularidade destes mesmos espaços e o facto de serem 

ligeiramente diferentes uns dos outros, em medidas e proporção, 

possibilita a complementaridade funcional entre si ou em relação às 

restantes divisões. 

 

Estudo de caso desenvolvido 

Debruçando-nos novamente nos modelos desenhados, notamos que 

também aqui, as qualidades inerentes a mais do que um tipo de 

circulação e aos espaços de articulação estão presentes. 

Relativamente ao primeiro tema, a situação gerada é muito semelhante 

à que vimos anteriormente no exemplo de Riegler e Riewe, em Graz. É 

perceptível nas plantas que se seguem, a existência de um percurso 

central que distribui todas as divisões da casa, e de dois outros, que o 

complementam, e que fazem a transição entre as mesmas divisões. 

De facto, é esta multiplicidade de percursos e formas de aceder a cada 

compartimento que lhes acrescenta maior riqueza e possibilidades de 

uso. De momento, o desenho é feito com duas circulações rotatórias, 

uma em cada lado, para que não haja uma descriminação entre 

divisões. No entanto, esta é facilmente interrompida, caso se pretenda, 

através do fechar de uma porta ou da adição de um módulo de 

mobiliário. 

fig. 37| Percursos e formas de circulação nos 

fogos propostos. (esquemas da autora) 
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A par da circulação múltipla, interessa-nos explorar ainda os espaços 

de articulação, que fazem a transição e encadeamento entre divisões. À 

semelhança do projecto de Mitjans, em Barcelona, há uma 

intencionalidade na sobredimensão destes espaços, para que se 

possam constituir mais do que corredores de distribuição e passagem. 

Um recanto para as crianças brincarem, um pequeno espaço de estar 

ou uma extensão de algum dos compartimentos são hipóteses 

prováveis. 

Os espaços de articulação possibilitam a mobilidade dos usos. 

Significa isto, que a partir do momento em que se define um 

compartimento, este se possa relacionar, comunicar e estender em 

qualquer direcção. Por exemplo, no caso dos fogos propostos 

podemos facilmente imaginar que face à definição da cozinha, a sala 

que por norma lhe está próxima, poderá situar-se ao seu lado, à sua 

frente ou diagonalmente. 

 

 

 

  

fig. 38| Espaços de articulação que permitem 

o encadeamento entre divisões nos fogos 

propostos. (esquemas da autora) 
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A expansão ou retração 

Uma das acções que parece mais automática, e ainda a propósito das 

possibilidades geradas pela circulação e acréscimo de portas, é o 

desenho de uma única porta de entrada. A porta de serviço outrora 

utilizada pelos empregados da casa, apresenta-se hoje como uma 

solução para preservar a intimidade necessária e exigida pela 

emancipação de um filho, pelo retorno de uma pessoa mais velha ou 

mesmo de um filho adulto separado, ou ainda, para a integração do 

trabalho em casa, sem que a vida doméstica seja comprometida.  

 

Servimo-nos, de novo, das casas pombalinas que ao incluírem o dito 

quarto da empregada, integram na sua matriz este compartimento 

independente. A sua posição e articulação é a chave para a sua 

independência, uma vez que, a partir do átrio de distribuição do edifício 

se pode aceder directamente a este compartimento, e sucessivamente, 

ao resto da casa através do mesmo. 

 

Quando estas divisões, além da sua entrada própria, contêm um 

núcleo de serviços mínimo, ganham ainda maior autonomia e 

aumentam a sua utilidade em relação à casa. Ambos os fogos do 

conjunto habitacional de Hans Scharoun, em Charlottemburg-Norde, e 

os de Varhelyi,em Nyköping, ilustram esta situação. Este espaço tem a 

capacidade de albergar qualquer um dos usos mais comuns da casa, 

e simultaneamente, outros que necessitem de um maior grau de 

privacidade e independência. 

fig. 39| Compartimento independente nos 

fogos pombalinos (registado em 

MASCARENHAS, Jorge - Sistemas de 

Construção: O edifício de rendimento da 

Baixa Pombalina de Lisboa. Lisboa: Livros 

Horizonte, 2003. (esquema da autora)) 

 

fig. 40| (da esquerda para a direita) 

Compartimento independente nos fogos do 

conjunto habitacional de Hans Scharoun, em 

Charlottemburg-Norde e do de Varhelyi,em 

Nyköping (registado em GRUPO DE 

INVESTIGACIÓN HABITAR - Rehabitar [2]: 

habitaciones satélite. Madrid: Ministerio de 

Vivienda, 2010, p.8 (esquema da autora)) 
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A ambivalência desta divisão reside nestas duas portas para realidades 

opostas. Uma que a vincula e torna parte da casa e a outra que a torna 

independente, e portanto, à parte. 

Xavier Monteys explora ainda a hipótese de alguns destes 

compartimentos estarem dispostos ao longo do edifício, em pisos 

distintos, em que a casa passa a ser descontínua. “A casa descontínua 

é o resultado de querer imaginar um conjunto de espaços vinculados entre 

si pelas relações que se estabelecem entre os membros de uma família. A 

casa é então, um agrupamento de compartimentos que compartem uma 

série de serviços e espaços comuns, e o bloco de habitação é a 

oportunidade para que algumas destes compartimentos se emancipe do 

resto.”
72

 

 

 

Estudo de caso desenvolvido 

No exemplo dos fogos propostos sentiu-se também a necessidade de 

diferenciar alguns dos compartimentos face aos restantes, pela sua 

relação priveligiada com o átrio de acesso, e consequentemente maior 

privacidade e autonomia. 

Cada fogo conta com dois espaços independentes que consoante a 

subdivisisão interior poderão ser maiores ou mais pequenos. O 

emprego destes espaços no desenho matrical da casa, e a sua 

possibilidade de alterar as dimensões, parece-nos uma resposta 

adequada face à evolução da família, com chegada, partida e retorno 

de membros, bem como à inclusão do trabalho. 

Ainda que possam pertencer à casa, e portanto, aceder-lhe 

directamente, coloca-se também a possibilidade de um, ou mesmo os 

dois compartimentos poderem funcionar separadamente da mesma. 

Significa isto, que estes espaços poderão ser comprados ou 

simplesmente arrendados a outros utilizadores, como estúdios ou 

espaços de trabalho, quando este espaço extra não seja necessário. 

Esta situação suscita a hipótese da casa ser maior ou mais pequena, 

de se expandir ou retrair, caso inclua ou não os compartimentos 

independentes. 
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fig. 41| Compartimentos independentes nos 

fogos propostos. (esquemas da autora) 
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A parede espessa 

“Poderíamos construir um gráfico elegante. Num dos eixos colocaríamos a 

densidade, no outro a espessura. A curva começaria num ponto onde 

ambos os valores são altos. Iriam descendo os valores em paralelo até se 

chegar a um ponto de optimização, o muro moderno de vidro, o lugar onde 

a espessura e a densidade atingem o mínimo possível. A partir deste ponto 

começaria um novo caminho que é o que realmente me interessa. A 

densidade procuraria continuar a descer, ao mesmo tempo que a 

espessura começaria a aumentar até se converter num espaço habitável, 

(...) uma banda activa (...)”
73

 

 

Divisão a partir de mobiliário 

Além da “moldura” criada pela estrutura e pelos núcleos fixos, a casa é 

sujeita a uma subdivisão interna, que dá lugar aos compartimentos. 

Para uma maior flexibilidade espacial, importa discutir o modo como se 

concretiza e materializa esta subdivisão. Em vez da típica parede de 

alvenaria, a recorrência a divisórias leves ou armários desmontáveis 

figura-se como uma escolha mais certeira, na medida em que oferece 

uma maior liberdade para transformar os espaços, de pequenos a 

maiores e vice-versa. Para tal, importa estudar a posição, dimensão e 

número de vãos que constituem a fachada, para que esta esteja 

preparada para receber as várias subdivisões. 

O projecto de habitação de Sarfati, em Meaux, revela diferentes 

possibilidades de compartimentação, permitidas pelo uso de divisórias 

leves. Uma cozinha que pode ser maior ou mais pequena, ou um 

quarto, que de repente pode ser dois, consoante as necessidades da 

família ao longo da vida. 
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 AIRES MATEUS, Manuel - Fachadas Vivas. Lisboa:Universidade Técnica de Lisboa - 

Faculdade de Arquitectura, 2000, p.48. 

fig. 43| Possibilidades de subdivisão dos 

espaços nos fogos do edifício de habitação 

de Sarfati, em Meaux (registado em PARICIO, 

Ignacio; SUST, Xavier - La Vivienda 

Contemporânea: Programa y Tecnología. 

Barcelona: ITEC, 1998. (esquema da autora)) 

fig. 42| Uso tradicional e simulado de 

espessura das paredes (registado em 

COELHO, António Baptista - Do bairro e da 

vizinhança à habitação: tipologias e 

caracterização dos níveis físicos residenciais. 

Lisboa: LNEC, 1998.) 
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No caso do projecto desenvolvido para o concurso INH por Nuno 

Montenegro, a subdivisão é feita a partir de mobiliário, que permite uma 

quase total flexibilidade de usos e disposições internas. Este mesmo, é 

constituído por módulos tipo pré-fabricados que colocados entre 

pilares existentes sugerem diversas configurações, como também, 

aumentam o ganho de área para arrumação. 

 

Nuno Montenegro inclui o esquema anterior (fig. 44) na apresentação 

do projecto, para demonstrar a sua validação. Percorrendo as várias 

soluções (da esquerda para a direita e de cima para baixo, 

sucessivamente), verificamos que a primeira se apresenta como a mais 

regular e normalizada, com os quartos no mesmo eixo e a sala ao 

longo de toda a fachada orientada a sudoeste. Por sua vez, a segunda 

integra um espaço anexo que se situa no enfiamento da cozinha e que 

poderá ser útil para arrumos ou uma pequena biblioteca. Os fogos 

consideram igualmente, a hipótese do aumento da família através da 

criação de um quarto extra, como observamos na planta seguinte. Na 

quarta solução supõe-se a separação da sala em dois espaços 

autónomos que poderão adquirir funções específicas. A hipótese 

seguinte é muito semelhante, na medida em que explora a subdivisão 

da sala em duas áreas sem uma total compartimentação dos espaços, 

que poderá suscitar a criação de zonas para estar ou para as refeições. 

Por fim, a última define uma inversão dos modelos anteriores, situando 

os quartos na fachada sudoeste e a sala em contacto directo com a 

cozinha.
74

 

A substituição das típicas paredes de 10 a 15 cm, por módulos de 

mobiliário, implica que as transições entre espaços sejam bastante 

mais espessas, e que portanto esta “parede” transponha a sua função 

de divisão e passe a conter ela própria funcionalidade e lugares em si 

mesma. 
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 MONTENEGRO, Nuno - Concurso I.N.H. PARA JOVENS ARQUITECTOS: Inovar na 

Habitação, Construir a Cidade. Lisboa: Associação Europan Portugal, 1999. 

fig. 46| Roupeiros e passagens em 

compartimentos “secretos” (registado em 

COELHO, António Baptista - Do bairro e da 

vizinhança à habitação: tipologias e 

caracterização dos níveis físicos residenciais. 

Lisboa: LNEC, 1998.) 

 

(de cima para baixo) 

fig. 44| Módulos tipo pré fabricado utilizados 

para a subdivisão dos espaço ( registado em 

INSTITUTO NACIONAL DE HABITAÇÃO; 

ASSOCIAÇÃO EUROPAN PORTUGAL - 

Concurso I.N.H. PARA JOVENS 

ARQUITECTOS: Inovar na Habitação, 

Construir a Cidade. Lisboa: Associação 

Europan Portugal, 1999.) 

fig. 45| Possibilidades de subdivisão dos 

espaços nos fogos do edifício de habitação 

de Nuno Montenegro para o concurso I.N.H. ( 

registado em INSTITUTO NACIONAL DE 

HABITAÇÃO; ASSOCIAÇÃO EUROPAN 

PORTUGAL - Concurso I.N.H. PARA JOVENS 

ARQUITECTOS: Inovar na Habitação, 

Construir a Cidade. Lisboa: Associação 

Europan Portugal, 1999. (esquema da 

autora))) 
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Transição interior/ exterior 

 “A linha que separa ou une a casa ao espaço urbano, não é uma linha. 

Podemos afirmar que ambos conservam os seus próprios confins 

epidérmicos e entre eles instalam-se interstícios espaciais que não 

pertencendo aos programas funcionais nem do edifício, nem da cidade, 

possibilitam e enriquecem a existência de ambos.”
75

 

Além das transições entre espaços interiores, é indispensável reflectir 

sobre os limites da casa, onde esta acaba e uma nova realidade 

começa, ou seja, a sua transição entre interior e exterior. 

Trabalhar este limite como intermédio de duas polaridades, implica 

tratá-lo não como um plano, mas como uma espessura que se 

acomoda a ambos e torna esta relação, entre dentro e fora ou privado e 

público mais rica. Quando este limiar se torna num espaço pode ser 

habitado e apropriado pelos seus utilizadores.  

“Nada disto acontece em janelas “chapadas” nas paredes, interior e 

exteriormente, são meros intervalos ou “ocos” da construção, é todo um 

importantíssimo mundo de limiares que se perde.”
76

  

A flexibilidade dos espaços criados neste limite manifesta-se no seu 

potencial funcional e na sua relação espacial e visual privilegiada entre 

interior e exterior. São espaços facilmente apropriáveis como extensão 

de qualquer um dos compartimentos. 

Ainda que os apartamentos de Barceloneta de Coderch e das casas 

unifamiliares de Manuel Aires Mateus em Óbidos sejam projectos muito 

diferentes quer pela dimensão como pelo contexto em que se inserem, 

há ideias transversais quanto ao tratamento da fachada e da relação 

que o edifício estabelece com o exterior. É perceptível a intenção de 

retratar este limiar como um espaço, que ganha ou perde 

profundidade, que se torna interior ou exterior. Como uma linha 

dinâmica que não se mantém constante na sua resposta. 
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 COELHO, António Baptista - Do bairro e da vizinhança à habitação: tipologias e 
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fig. 47|Le Corbusier's "Unité d'Habitation" 

("Living unit"): the "Cité radieuse" (1945-1952), 

Rene Burri 
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fig. 49| Transição interior/ exterior no edifício 

de apartamentos em Barceloneta, de José 

Antonio Coderch e Manuel Valls (registado em 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN HABITAR - 

Rehabitar [5]: más puertas. Madrid: Ministerio 

de Fomento, 2011, p. 35 (esquema da 

autora)) 

fig. 48| Transição interior/ exterior na 

habitação unifamiliar do complexo Bom 

Sucesso em Óbidos, de Manuel Aires Mateus 

( registado em 

http://www.bomsucesso.com.pt/portugal-villa-

147. (esquema da autora)) 

http://www.bomsucesso.com.pt/portugal-villa-147
http://www.bomsucesso.com.pt/portugal-villa-147
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Estudo de caso desenvolvido 

Retomando o exemplo da solução proposta, observamos que as 

paredes que fazem a divisão entre espaços ou mesmo a interior/ 

exterior ganham espessura e passam a ser mais que um mero plano de 

separação. 

Para subdividir os compartimentos recorremos a módulos de mobiliário, 

que pela sua condição leve, permitem um tipo de construção não 

permanente, e portanto, alterável ao longo do ciclo de vida de uma 

família. Estes módulos não diferem entre compartimentos, para evitar 

uma predeterminação do espaço. Além disso, podem construir-se, 

deixando vazios ou reconstituindo-os para que haja ou não passagem 

entre compartimentos. 

Como já referimos antes, o desenho da posição, dimensão e número 

de vãos é fundamental para a colocação destas divisórias. Nas 

imagens seguintes escolheram-se quatro das possíveis configurações. 

Olhando separadamente para cada uma, (da esquerda para a direita e 

de cima para baixo) a primeira apresenta-se como a solução em que a 

subdivisão é máxima, e consequentemente os espaços têm dimensões 

mais reduzidas, com seis compartimentos (incluindo a cozinha) no 

módulo menor e oito compartimentos (incluindo a cozinha) no maior. 

De seguida, tanto na segunda como terceira soluções, coloca-se a 

hipótese de retirar uma das divisórias e com isto ganhar um espaço 

maior em vez dos dois. Por último, considera-se ainda a possibilidade 

de, em vez de seis compartimentos serem apenas quatro ou de oito 

serem seis, no caso da tipologia menor e maior sucessivamente. Isto 

permite à casa receber espaços maiores, caso as necessidades assim 

o justifiquem. 

Naturalmente, para uma compreensão mais clara e directa, as 

subdivisões foram desenhadas de forma igual nos dois lados opostos. 

Não obstante é sempre possível imaginar que a partir destas, podem 

gerar-se inúmeras outras configurações dissimétricas. 

 

fig. 50| Possibilidades de subdivisão dos 

espaços nos fogos propostos. (esquemas da 

autora) 
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Por sua vez, também a fachada incorpora esta espessura maior, como 

desejo de criar lugares que acomodem a transição interior e exterior. 

O dinamismo deste desenho está na sua alternância entre estar dentro 

ou fora, criando momentos com maior ou menor profundidade,  e na 

criação de momentos distintos que lidam com as duas realidades de 

forma diferente. 

O dinamismo deste desenho está implícito na forma como lida e se 

ajusta a estas duas realidades, ganhando ou perdendo profundidade, 

estando dentro ou fora. 

 

 

 

 

 

  

fig. 51| Transição interior/ exterior nos fogos 

propostos. (esquemas da autora) 
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Tipologias intermédias 

Tendo em conta que os modelos desenvolvidos possibilitam o aumento 

ou diminuição da sua área (caso incluam ou não os compartimentos 

independentes) e diferentes subdivisões, ou seja, mais do que uma 

opção para o número e dimensão dos seus compartimentos, torna-se 

difícil rotulá-las com a nomeação do mercado imobiliário vigente. 

A intenção por detrás destas opções recai na tentativa de conseguir 

numa única casa estabelecer uma tipologia, que em limite pode ser a 

seguinte. Pretende-se ir além daquelas que são as tipologias correntes 

(T1, T2, T3, T4, etc) e operar sobre outras, intermédias. 

Para simular e validar a adequabilidade destes modelos à realidade do 

mercado imobiliário, seguem-se os quadros de áreas mínimas por 

tipologia e por compartimento publicados no Regulamento Geral das 

Edificações Urbanas em comparação com o projecto proposto. Tomar-

se-ão apenas as duas subdivisões que mais diferem (de 4 para 6 

compartimentos ou de 6 para 8 compartimentos) uma vez que os 

valores das outras soluções estarão situados mediante este intervalo. 

 

 

 

 

(de cima para baixo) 

fig. 52| Quadro de referência de áreas 

mínimas por comportimento e por tipologia 

publicado no RGEU. 
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De acordo com a área ou o número de compartimentos foi possível 

abarcar quase todas as tipologias correntes. Como podemos verificar, 

ainda que a organização e concepção das casas seja radicalmente 

diferente, as áreas obtidas (entre 56.65 m² e 122.50 m²) não se afastam 

muito das especificadas pelo RGEU, o que valida até certo ponto a 

inserção destes modelos naquilo que é a procura no mercado 

imobiliário actual. 

 

 

 

 

 

 

  

fig. 53| Áreas por tipologia nos fogos 

propostos. (esquemas da autora) 
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Fig. 54| Fotografias da Colina de Santana,  

Calçada de Santana e Jardim do Torel 

respectivamente. (fotografias da autora) 
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4. DA CASA À INSERÇÃO NA CIDADE DE 

LISBOA 

“A qualidade da casa resolve-se tanto na correcta resolução do seu interior, 

como no seu contacto com o espaço público de bairro, mediante uma 

diversidade de gradientes que passem do urbano ao privado.”
77

 

Na parte II pretende-se, a partir da investigação anterior, operar sobre 

um problema de projecto com um contexto próprio. Para tal, é 

necessário compreender o lugar em que se insere, para que a casa 

que procuramos lhe seja específica. Se até este ponto a tónica é 

colocada no rehabitar da casa, esta não pode ser distanciada de 

reabitar a própria cidade. 

 

Contexto 

A cidade em questão é Lisboa, e o projecto integra-se numa das suas 

sete colinas, a Colina de Sant’Ana. Esta é igualmente conhecida como 

a Colina da Saúde, uma vez que se estrutura em torno de antigos 

conventos que após a extinção das suas ordens, passaram a funcionar 

como hospitais –dos quais são exemplo o Hospital do Desterro, o 

Hospital de São José, o Hospital de Santo António dos Capuchos, o 

Hospital de Santa Marta e o Hospital Miguel Bombarda. Estamos 

perante um território constiuído por um tecido urbano consolidado, 

envelhecido e maioritariamente habitacional, que além dos hospitais, 

acolhe ainda várias instituições de ensino. 

Actualmente, com a criação de um grande núcleo hospitalar na zona 

ocidental de Lisboa, os antigos conventos e actuais hospitais debatem-

se novamente com um processo de desactivação e possível 

encerramento, do qual já foram alvo o Hospital do Desterro e o Hospital 

Miguel Bombarda. 

O projecto aqui apresentado toma a área circunscrita ao Hospital dos 

Capuchos como local de intervenção, que embora continue activo, se 

prevê que padeça do mesmo destino. De facto, esta é uma situação 

que se revela uma oportunidade e um desafio para repensar e 

revitalizar uma área com uma localização e topografia privilegiadas. A 

partir da reestruturação desta e das restantes unidades, será possível 

estabelecer nexos com a envolvente e impulsionar a regeneração de 

um tecido que corre riscos de se tornar obsoleto. 
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Estratégia geral de reintegração na cidade da área do Hospital 

de Santo António dos Capuchos 

 

“Pensar a casa comporta pensar na cidade e atacar o problema do habitar 

humano equivale a ‘assentar’ as bases de uma refundação da estrutura 

urbana.”
78

 

 

 

 

 

Reintegrar a área do Hospital de Santo António dos Capuchos num 

contexto alargado, implica redesenhar um troço de cidade. Assim, 

numa primeira abordagem, tornou-se relevante estabelecer relações e 

continuidades com o tecido urbano envolvente, uma vez que a sua 

fundação como convento influenciou a sua clausura e isolamento. 

O posicionamento e implantação num terreno com uma topografia 

acentuada faziam parte desta estratégia. Neste sentido, para vencer o 

grande desnível existente, a articulação é feita a partir de três cotas 

principais que são pontuadas por espaços públicos que fazem a 

transição entre momentos de escalas e carácteres diferentes.  

Na cota inferior, propomos um prolongamento do bairro existente e a 

criação de um largo que acolhe ainda uma escala doméstica, e 

funciona como uma porta de entrada para este lugar. Já num segundo 

nível é necessária a constituição de um espaço de respiração que 

medeie e faça a comunicação entre dois momentos distintos. Por fim, o 

último plano, eleva-se e funciona como um pódio com enfiamentos 

visuais para a paisagem. Neste sentido, esta parte adquiriu um carácter 

mais público, com vários equipamentos e encadeia uma série de 

praças entre si. No seu topo figuram-se dois edifícios multifuncionais 

(habitação, comércio e serviços) que resolvem o remate com o tecido 

consolidado. 

Este local, pela sua necessidade de revigoração torna-se um álibi para 

sustentar a problemática discorrida, a partir da reflexão e investigação 

pelo projecto.  
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Fig. 55| Diagramas conceptuais da proposta 

geral. (Esquema da autora) 
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Fig. 56| Planta, cortes e vistas (espaços públicos: largo, espaço de respiração e praça) da proposta geral desenvolvida para a 

área ocupada pelo Hospital de Santo António dos Capuchos. (desenhos da autora) 
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Intervenção 

Ainda que tenha sido desenvolvida uma estratégia geral para o troço 

urbano, o âmbito desta investigação é de outra natureza, e portanto, a 

intervenção concentra-se apenas numa parte da mesma. Esta, diz 

respeito a uma situação de limite no topo, que obriga a lidar e suscitar 

a relação entre o tecido consolidado e o proposto como redesenho. 

O compromisso com duas realidades urbanas influencia a estruturação 

do edifício e dilui a ideia aparentemente autónoma da casa, quando 

apresentada no capítulo anterior. 

A abordagem a este sítio apoia-se na ideia de direito à cidade e direito 

à habitação, despistando possíveis riscos de gentrificação. No tecido 

social envolvente é possível reconhecer problemáticas associadas ao 

envelhecimento e à diversidade étnica e cultural, o que implica 

considerar intervenções que incluam esta realidade. É uma 

oportunidade para restabelecer idosos ou grupos de imigrantes com 

baixos rendimentos, e simultaneamente um estímulo para voltar a 

habitar a cidade, que com outro tipo de ofertas poderá responder 

melhor às necessidades de novas famílias, evitando o despovoamento 

do centro e a concentração nas periferias.  

Neste sentido, a reflexão e procura de modelos de habitação 

alternativos que sustentem as problemáticas expostas, e portanto, mais 

adequados à diversidade e complexidade contemporâneas, pareceu-

nos o mais sensato. Casas que não só respondem a tipos de famílias 

de pessoas diferentes como o fazem durante um longo período de 

tempo, o do ciclo de vida. 

A partir deste grupo de intenções e a par das práticas e necessidades 

contemporâneas do bairro desenham-se dois edifícios que pretendem 

sustentar parte das actividades locais do quotidiano, e 

simultaneamente activar as relações entre a comunidade. 

“Hoje já não é possível entender o território potencialmente urbano como 

um âmbito que possa ser ocupado com procedimentos de colonização, 

como se se tratasse de um espaço sem pegadas e sem identidade. A 

cidade não cresce sobre um terreno neutro ou informe senão sobre um 

lugar largamente roturado, um lugar que possui já uma forma e que, como 

tal pode ser transformado mas não criado de novo. (…) tendemos a 

identificarnos com a estratégia do arqueólogo, entendendo por tal a quem 

percebe a realidade como uma sobreposição de estratos, todos eles 

relevantes; a quem trata de reunir os diversos fragmentos encontrados, 

recompondo a partir deles uma estrutura com sentido; a quem trabalha 

fornecendo um estrato mais , que deve sobrepor-se aos vestígios do 

passado.”
79

 

                                                        

79

 MARTÍ, Carlos - La casa y la ciudade, realidades inseparables, in AV Monografias 56, 

1995, p. 8 (tradução livre da autora). 
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A primeira actividade de que falamos é o habitar, que toma posse de 

grande parte do edifício. O vínculo estabelecido com o contexto urbano 

e a condição imposta pela casa, enquanto objecto regular e sujeito a 

uma repetição, impõe um certo ajuste por parte de ambos. Não 

obstante, é este ajuste que humaniza a arquitectura, que pelo 

excepcional e singular anula qualquer ideia de operação mecânica ou 

de automatismo.  

Tendo em conta a imprevisibilidade de ocupação do edifício e a 

constante opção de aumento ou decréscimo da casa, por norma cada 

acesso distribui as duas tipologias consideradas anteriormente (maior e 

mais pequena) e ainda uma outra de excepção e remate de canto. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 57| Planta do piso tipo de habitação. 

(desenho da autora) 
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Estes núcleos de acesso constituem-se para além da sua função de 

distribuição, que pelo mobiliário desenhado, sobredimensionamento e 

relação com o exterior, são também espaços de estadia e convívio. 

Ainda que simples, a decisão é de extrema importância, já que este é o 

primeiro espaço que se sucede à saída de casa e ao que será a 

transição entre o lugar privado e o lugar público. 

 

Deste percurso participa também o piso térreo, que como suporte da 

casa sustenta os lugares para as necessidades do quotidiano. A este 

nível estabelecem-se serviços e comércios diversos, e ainda uma 

galeria que reconstitui em parte o deambular claustral em torno do 

pátio, uma referência à experiência espacial do convento. A partir deste 

intermédio transitamos finalmente para o exterior, doméstico e de 

permanência, ocupado por quem passa, trabalha ou habita. 

Cada edifício limita o seu pátio. Estes situam-se a cotas diferentes, e 

por meio de permeabilidades estabelecem ligações e vínculos entre 

eles, com as ruas, com o tecido urbano existente e com o que se 

reconstitui. 

 

Intervir num contexto consolidado, implica ainda que nos posicionemos 

quanto à expressão formal do edifício proposto, e consequente 

concordância ou rotura com a sua envolvente. Neste caso, a aposta foi 

feita num estranhamento discreto. Significa isto, que reclama um certo 

ajuste ao existente, mas que o mesmo causa simultaneamente algum 

estranhamento. 

Para alcançar esta ideia de homogeneidade servimo-nos de materiais e 

de um tipo de vão, que pela sua dimensão e proporção, facilmente 

encontramos no entorno. No entanto, o desafio é acrescentar a esta 

imagem um grau de complexidade maior. À distância prevalece a 

continuidade e relação entre edificado, ainda assim a proximidade 

revela desvios à regra, um tempo de intervenção diferente. 

 

 

 

Fig. 58| Perspectivas de percursos 

vivenciados a partir dos pisos térreos dos 

edifícios. (desenhos da autora) 
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O desenho das sombras, inconstantes, o remate do material, a 

profundidade da fachada, a mudança de textura são detalhes que 

acrescentam sensibilidade e amplitude ao desenho. 

 

 

De facto, Lisboa é uma cidade especial, cosmopolita como qualquer 

capital europeia, mas igualmente popular, de bairros típicos e 

pitorescos que constrói. Assim sendo, a sustentação de um discurso 

que transpõe os limites da casa e a relaciona com a cidade através 

destes gradientes torna-se imprescindível para poder activar esta 

mesma vida. 

 

  

Fig. 59| Maquete de estudo do desenho 

da  fachada e comparação entre o vão 

desenhado e os vão recorrentes na 

envolvente. ((fotografias da autora) 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente investigação procurou reflectir sobre a casa e a sua 

capacidade de resposta face a um contexto social e urbano 

heterogéneos e em transformação. 

Tal implicou a exploração de uma configuração matricial versátil e 

adapável, e portanto sensível e adequada ao estilo e ritmo de vida 

contemporâneos. Assim sendo, o calibre entre o fixo ou varíavel, a 

indeterminação espacial e funcional, a comunicação ou encerramento 

dos espaços, ou mesmo a sua expansão ou retracção foram algumas 

das estratégias reunidas para criar possibilidades que se instituem de 

forma diferente ao longo do ciclo de vida. 

Pela dimensão do problema, optou por constituir-se num primeiro 

momento um estudo de caso que se junta aos restantes, e que filtra, 

discute e experimenta as estratégias enunciadas. Esta opção tornou 

mais fácil o ensaio destes conceitos num contexto real, que toma lugar 

no momento seguinte. 

De facto, operar sobre um problema concreto na área do actual 

doHospital Santo António dos Capuchos serviu-nos de pretexto para a 

investigação deste problema maior, o da casa contemporânea. 

Que tipo de casas são estas? E para quem? O que mudou, em nós, 

sociedade, e no contexto que nos rodeia? Que influencia têm estes 

factores sobre a casa? Em última instância, como pode também ela 

mudar e adequar-se a parte destas transformações? 

Estas foram algumas das questões que suscitaram a perseguição 

deste tema como hipótese de trabalho. Por vezes, demasiado amplo e 

universal, uma vez que não pode ser considerado um problema 

específico de um lugar concreto. Ainda assim, é este lugar que o 

contamina e lhe confere um maior significado. 

É um campo de trabalho difícil, na medida em que é preciso dar 

margem à interpretação e à liberdade de uso. Significa isto que é 

necessário criar condições para…, ao invés de determinar 

exaustivamente o uso e prática de cada espaço. Exige ainda, calibrar a 

relação entre definição ou ambiguidade. 

Apesar da complexidade, os objectivos de fundo foram alcançados. 

Por um lado, a identificação e compreensão crítica das qualidades que 

podem sugerir um maior grau de versatilidade no interior da casa foi 

essencial, uma vez que foi essa consciência que tornou possível operar 

e constituir uma configuração matricial flexível na sua liberdade de 

apropriação. Por outro, o discurso criado a partir do edifício, 

acrescentou maior especificidade e significado à casa, e constituiu-se 

como uma forma de validação tanto da problemática associada à 
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habitação contemporânea como das problemáticas sugeridas pelo 

lugar de intervenção. 

Como se prevê, uma pergunta desencadeia outras mais. Neste sentido, 

fica o interesse em retomar e apronfundar um pouco mais algumas 

questões. Por exemplo, a componente construtiva e material, que é 

decisiva para criar condições de reversibilidade durante ciclos de vida 

da casa. Ou ainda, perceber até que ponto o compromisso com o 

tecido urbano é decisivo na configuração de diferentes soluções. 

Em todo o caso, o maior propósito desta investigação não é que o 

trabalho se constitua como uma solução estabilizada e única, mas sim 

como uma possibilidade de resposta, que gera reflexão, debate, e 

efectivamente recoloca o tema em discussão. 

 

 

 

“Projectar de modo a que sejam possíveis várias interpretações devia 

querer dizer não apenas que as coisas que fazemos podem desempenhar 

diversos papéis, mas também que os próprios utilizadores são encorajados 

através delas a desempenhar mais papéis. Não somos apenas nós que 

interpretamos a forma, ao mesmo tempo, a forma interpreta-nos; mostra-

nos algo daquilo que somos. (…) Quanto mais papéis o actor 

desempenhar, mais facetas da sua identidade ele expressa; a sua 

identidade torna-se mais completa ou é ampliada, tal como a peça que, 

através de diferentes interpretações, oferece mais do seu ser. (…) Tudo 

aquilo que fazemos (como arquitectos) deve ser um catalisador que 

estimule o indivíduo a desempenhar os papéis através dos quais a sua 

identidade pode ser alargada.”80 

 

Número total de palavras: 13 114 

  

                                                        

80

 HERTZBERGER, Herman – Huiswerk for meer Herbergzame Vorm, in Forum, nº3, 1973. 
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