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Resumo
Consciente do crescimento das tipologias T0/T1 nas cidades contemporâneas 

e as suas implicações, e sendo um tema em debate atual pela comunidade, pro-
curo estudar, através desta dissertação, as razões para a aposta dos promotores 
imobiliários neste tipo de habitações. Tratam-se, de forma geral, de habitações 
direcionadas para o arrendamento e transitoriedade - frutos da gentrificação das 
cidades contemporâneas em Portugal.

Esta transitoriedade já não é associada ao início de vida adulta ou a êxodos 
rurais - como nos anos 60, onde era frequente a sub-locação de quartos ou par-
tes de uma habitação. A flexibilidade e adaptabilidade que estes fogos oferecem, 
nos dias de hoje, uma melhor qualidade de vida urbana em relação aos antigos 
quartos de sub-arrendamento, bem como melhores condições de habitabilidade. 
A evolução das formas de habitar e o desenvolvimento tecnológico, desde a 
revolução digital, estão relacionados com esta tendência.

Este aumento de procura e maior rentabilização das áreas úteis de habitação 
tornou-se no foco de interesse por parte de quem investe. Porém, podem as 
cidades ser apenas fruto de transitoriedade? Apesar da existência um mercado 
de promoção imobiliária atrativo para investidores - que tem por base um certo 
tipo de habitante, diferente do tradicional - podem as cidades sobreviver sem 
famílias que se enraízem culturalmente?

Posto isto, foi importante direcionar o estudo destas tipologias para o caso do 
Porto tendo em conta a pertinência do tema face à realidade atual da cidade, 
onde estes modelos surgem como resposta não só aos novos modos de habitar 
como ao aumento do turístico que a cidade apresenta.

Palavras chave: tipologias; modos de habitar; flexibilidade; adaptabilidade; 
cidade; sociedade; inovação; arquitetura.
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Abstract
Being aware of the boom in the growth of studio typologies in contemporary 

cities, the implications of this stance and the emergence of this topic in society, 
this dissertation attempts to investigate the reasons for investment in these units 
by the real estate sector. These are generally designed for renting and short-term 
permanence - believed to be outcomes of a process of gentrification Portuguese 
cities are currently undergoing.

In the past, short-term housing has been associated with the debut of adult life 
or the exodus from rural areas of the country (in the sixties, sub-letting rooms or 
parts of a unit was common practice). This is no longer the case. The qualities 
these new units are able to provide - namely flexibility and adaptability - allow for 
a better urban lifestyle - when compared to the scattered old rooms - as well as 
better living conditions. The evolution living configurations, along with the chang-
es in technology, since the digital revolution, are related to this tendency.

An increase in demand has become the focus of interest for promoters, whose 
consequence is the optimization of spaces. Nonetheless, should cities become 
a simple outcome of short-term housing? Despite the existence of an enticing 
housing market for investors - grounded on a certain kind of inhabitant, necessar-
ily different from the traditional one - are cities able to survive without permanent 
families, that is, groups that are able to create cultural roots?

Given the relevance of the topic, it’s important to study how these typologies 
are changing the city of Porto as response of the new ways of contemporary 
living and the growth of tourism phenomenon.

Key words: typologies; living configurations; flexibility; adaptability; city; socie-
ty; inovation; architecture.
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“O que eu aqui proponho é que investiguemos a ordem que há no caos. 
O que, no tempo de hoje, que em muitos aspectos nos apresenta como 
caótico, eu creio que pode ser encontrado.”

José Saramago  - Entrevista BBC



Introdução
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Segundo Heidegger, habitar é o produto final e o objetivo da construção 
arquitetónica. Toda a construção tem como objetivo o habitar, pois oferece 
ao homem um abrigo, mesmo quando o seu fim não é o espaço domésti-
co. O filósofo também procura explicar que, em contradição com a filosofia 
clássica, o paradoxo homem/espaço por oposição não existe, tendo em 
conta que o homem enquanto ser habita espaço e sem ele o conceito 
espaço não existe. Portanto, antes de poder abortar sobre tipologias de 
habitação, ou focar-me no tema em si, procuro nesta dissertação clarificar 
de forma breve, definições e conceitos como o de habitar, a sua relação 
com o homem, e qual a importância do arquiteto neste processo.

Enquanto tema, a casa é um elemento em constante mudança, fruto de 
uma aculturação contínua, aculturação essa que lhe atribui significados 
diferentes por todo o mundo e que transformou o espaço doméstico tal e 
qual como o entendemos hoje. Sendo assim, e após a clarificação inicial de 
conceitos,  pretendo com esta dissertação perceber os momentos cronoló-
gicos da habitação doméstica desde os primeiros registos conhecidos de 
habitação até aos dias de hoje e a metamorfose social que teve influência 
direta nesses momentos, evidenciando a drástica mudança pós-revolução 
industrial.

Sabendo que esse processo evolutivo tem pontos marcantes ao longo 
da história, não só pelo trabalho de arquitetos, que questionaram o espaço 
ao longo dos tempos, como também pelo desenvolvimento tecnológico 
contínuo, o objetivo do segundo momento desta dissertação será perce-
ber a ordem cronológica e os momentos que marcaram o caminho da 
habitação doméstica, principalmente focado no movimento moderno, onde 
surgiram a noção de habitação social e de mínimos de habitabilidade. Um 
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dos objetivos deste capítulo é então perceber o percurso e todo a evolução 
feita neste período sobre a qualidade e conforto habitacional, muito ligado 
ao desenvolvimento das habitações de baixo custo, num período rico e 
conhecido pela racionalidade e extrema funcionalidade no desenho da 
arquitetura.

No terceiro momento deste trabalho, pretendo uma maior consciencia-
lização e domínio do desenho espacial e conhecimento do homem como 
ser, abordando temas que me permitam compreender quais os novos 
modos de vida contemporâneos, “como” e para “quem” desenvolver a ha-
bitação, e perceber o porquê desta tendência. 

Sendo assim, o quarto momento pretende remeter ao título como ponto 
de partida, com o objetivo de chegar aos modelos T0 e T1 aplicados na 
casa burguesa do século XIX do Porto, num contexto de espacialidade, 
qualidade de vida e conforto e não para questionar sobre o debate da má 
prática (ou não) da apropriação dessas habitações com valor patrimonial 
para fins de alteração da sua génese tipológica.  

A última parte do trabalho procura casos concretos da utilização destes 
dois modelos no panorama atual das cidades. Na cidade do Porto, por 
exemplo, tem crescido o número de habitações T0 e T1, muito devido 
ao facto da possibilidade de adaptabilidade do modelo da casa burguesa 
do Porto do século XIX a este tipo de habitações. Com estes casos, e 
reunindo os vários cenários e soluções por parte de variados arquitetos, 
pretendo analisar a definição de qualidade habitacional, assim como en-
tender o resultado do ponto de vista do utilizador, cruzando o ponto de vis-
ta arquitetónico de quem desenha e pensa o espaço e de quem o utiliza.

“(...) por muito que se evolua, habitar continua a ser uma ne-
cessidade básica do Homem, e onde se manifestam outras 
necessidades mais secundárias que não ter um tecto, como 
a representação social. No entanto, as necessidades de 
conforto evoluem, a salubridade exigida é outra e, principal-
mente, o uso que se dá a casa umas das funções também 
diverge daquilo que era feito décadas passadas”.  
       
    Sérgio Fazenda Rodrigues, “ A casa dos sentidos”



[1]  Modulor - Sistema de proporções 
elaborado pelo arquiteto Le Corbusier - 
relação do homem com o espaço.
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1. Definições e conceitos

1.1 - O homem, o espaço e o arquiteto 

Arquitetura enquanto área do conhecimento humano, não se cinge ape-
nas ao ato de projetar, construir e transformar o espaço. É também um 
momento de encontro entre a arte e a ciência, numa tentativa incessante 
de procurar na inovação e criatividade do ser humano, soluções para as 
necessidades de cada indivíduo. 

“... portanto a arquitectura não pode ser ciência, mas serve-
-se das ciências: ciências exactas para a sua estabilidade, 
durabilidade, conforto térmico, acústico…; ciências huma-
nas para melhor compreender as relações que o homem 
estabelece com o lugar e o tempo. O arquitecto universitário 
verifica as intuições artísticas e culturais expressas no seu 
projecto por meios racionais. Em boa verdade, trata-se do 
conhecimento científico. A imagem sedutora de uma arqui-
tectura inteiramente racional, científica, fundando-se sobre 
os factos e livre de toda a especulação é, ao contrário, um 
logro; ou retomando os termos de Colin Rowe: se as leis da 
estática podem ser admitidas com certeza, as leis do uso e 
do prazer não foram certamente submetidas ainda a uma 
revolução newtoniana; e, se não é inconcebível que o sejam 
um dia, todas as ideias quanto ao útil e ao belo permanecem 
de momento hipóteses inverificáveis ...” 1

Numa área tão subjetiva como esta, encontramos vários movimentos, 
que, sendo alvo de sucessivas metamorfoses, tornaram-se momentos 
fundamentais para a evolução da sociedade e para toda a sua estrutura. 
Sendo a arquitetura a área do conhecimento que pensa o espaço habitado 
pelo homem, deve ser capaz de evoluir com homem.  A organização do 
espaço deve então procurar a coerência e a verdade entre a interação do 
homem com o espaço.2

1  VON MEISS, Pierre, “De la 
Forma au Lieu”, Lausanne, 
Presses Polytéchniques Ro-
mandes, 1986

2  TÁVORA, Fernando. Da 
Organização do Espaço., 
FAUP publicações, 8.ª Ed., 
2008 ISBN 978-972-9483-
22-6
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Contudo, na arquitetura nada é absoluto e quanto mais pensamos no 
quão caótico e complexo é o universo em que vivemos, tentamos ir em 
busca do poder do conhecimento. Esse saber permite-nos transformar o 
que nos rodeia, num mundo que se adapta aos nossos olhos. José Sara-
mago dizia que “o caos é uma ordem ainda por decifrar” 3 fazendo alusão 
à vontade do homem em entender o que o rodeia.

Em busca desse conhecimento, na presente dissertação, torna-se opor-
tuno clarificar determinados conceitos importantes para a reflexão do tema 
habitação. Deste modo é necessário uma constante procura de soluções, 
não só teóricas como também práticas e físicas, para que a estrutura des-
ta dissertação siga uma linha orientadora sólida e coerente sobre o tema 
proposto.

Colocando o Homem no centro do seu entendimento, torna a área dis-
ciplinar da arquitetura muito próxima da ciências sociais, como a antro-
pologia, sociologia, psicologia e até mesmo filosofia, e sendo alguns dos 
conceitos que pretendo abordar tão antigos como o próprio homem, será 
necessário associar o conhecimento às vivências humanas.

“O homem ‘é um animal social’, tende a viver em sociedade 
(...) a cidade permite a associação entre os homens, permi-
te-lhes uma vida em comum estável (...) A vida em comum 
existe, porque existe qualquer coisa que associa as pes-
soas, que lhes permite comunicar e encontrar-se. O nosso 
processo de vida física implica outros processos de comu-
nicação para lá da linguagem falada.” 4

A partir do momento em que a Arquitetura coloca o Homem como centro 
da organização do espaço, como pode o arquiteto influenciar as vivências 
do ser humano?

Bem sabemos que o arquiteto não é o único interveniente no espaço 
organizado. Todo o ser humano organiza espaço e, sendo seu espaço re-
flexo  dele próprio, é um prolongamento de uma determinada “circunstân-
cia”. Contudo, o arquiteto é por excelência o indivíduo que se especializa 
na criação e organização do espaço e que determina as relações mais 
harmoniosas com a circunstância de cada homem ou sociedade. 

3  SARAMAGO, José, “O 
Homem Duplicado”, Ed. 
Schwarcz ltda, 2002, p.3 
ISBN 978-85-8086-491-5  

4  TÁVORA, Fernando, “Aula 
n.º 7” [Registo vídeo] Porto, 
Casa das Artes: Sinal Vídeo, 
19 de Fevereiro, 1993.
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Deste modo, o ato de projetar e desenhar o espaço deve significar ape-
nas uma tentativa de encontrar nele a forma mais eficiente, bela e correta 
possível para o futuro utilizador. 5 

Este processo de criação, deverá  ser fruto de um equilíbrio sábio entre 
o conhecimento profundo do ser individual e do que o rodeia, para se 
poder contrariar os aspetos negativos e valorizar os positivos, num jogo 
de afinações que organizam espaço em prol da felicidade do homem e da 
sociedade. 6 

“O espaço natural tem três aspectos que nos deixam em 
perda: é ilimitado, sem forma e sem medida... A Arquitetura 
não é mais do que aquilo que tem que ser adicionado ao 
espaço natural de modo a torná-lo habitável, isto é, limitado 
em relação aos nossos corpos, visíveis pelos nossos senti-
dos e mensurável pelo nosso intelecto.” 7

5  TÁVORA, Fernando. Da 
Organização do Espaço.,-
FAUP publicações, 8.ª Ed., 
2008 p.73 ISBN 978-972-
9483-22-6

6  TÁVORA, Fernando. Da 
Organizaçõ do Espaço.,-
FAUP publicações, 8ª Ed., 
2008 p.74 ISBN 978-972-
9483-22-6

7  LAAN, Dom Hans van der, 
em conversa com estudan-
tes de Arquitetura, 1985, p.9
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1.2 - Habitat, habitante e habitação

Muitos autores se questionaram ao longo da história sobre a dicotomia 
habitat e habitante, mas é a partir do entendimento de Emmanuel Kant8  
no século XIX, que se coloca o utilizador como centro do entendimento 
espacial e não a partir do espaço físico em si. 9 

A relação do indivíduo com o espaço é reforçada por Martin Heidegger10 
afirmando que o espaço não é algo que se opõe ao homem. O espaço 
nem é um objeto exterior, nem uma vivência interior,  sempre existiu e 
compete ao ser humano a sua transformação em lugar. 11

Em Eisenmman12, podemos encontrar uma ideia de lugar em constante 
transformação e não é algo estático, que se altera em conformidade com 
que o rodeia e aos acontecimentos inerentes à realidade que o envolve. 
A forma como cada ser vivencia e se apropria do espaço é que o tornam 
num lugar.

Estes dois conceitos, habitat e habitante, não sendo uma ciência, as 
suas definições variam, mas existe um ponto em comum nas diferentes 
abordagens: a relação estabelecida entre Homem e Espaço, ou seja, não 
existe um sem a outro. 

A definição convencional de casa, é um nome “genérico de todas as 
construções destinadas a habitação” 13. Para muitos a casa é o lugar onde 
o homem repõe as suas forças e se abriga do perigo exterior, onde o ser 
reflete a sua personalidade, cria recordações, ou seja, um lugar que, ao 
ser nosso, influencia tudo o que nos rodeia.

Portanto imputar um significado ao ato de habitar torna-se uma tarefa 
impossível de determinar numa só resposta ou palavra, e com inúmeros 
sinónimos esquecemos o seu verdadeiro sentido que é ocupar e viver o 
espaço transformando-o num lugar pessoal. Mesmo assim cada vez mais, 
o tema habitar não pode ser dissociado da atividade arquitetónica, onde 
esta deve procurar responder às contínuas transformações que esta sofre. 

8  Emmanuel Kant - filó-
sofo alemão, nascido em 
1724, considerado como 
o principal filósofo da era 
moderna.
9  RHEINGANTZ, Paulo 
Afonso, Conferência profe-
rida no Office Solution AR-
QUIshow. São Paulo, 2002. 
10  Martin Heidegger - filó-
sofo alemão, nascido em 
1889, onde o principal foco 
do seu trabalho incide so-
bre a essência do ser.
11  HEIDEGGER, Mar-
tin, “Construir, Habitar, 
Pensar”, in conferência 
pronunciada por ocasião 
da “Segunda Reunião de 
Darmastad”, publicada em 
Vortäge und Aufsätze, G. 
Neske, Pfullingen, 1954. 
p.2
12  Peter Eisenmman - ar-
quiteto americano, nascido 
em 1932, conhecido pelo 
uso de tecnologias e um 
dos principais representan-
tes do desconstrutivismo.

13  “casa”, in Dicionário Pri-
beram da Língua Portugue-
sa [em linha], 2008-2013, 
https://www.priberam.pt/
dlpo/casa [consultado em 
11-07-2017]. 
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A casa é o abrigo.

A coisa principal da casa é o telhado e depois a chaminé.
Dentro somos independentes ou quase. Estamos protegidos da cidade e do mundo inteiro. Os que podem usam 

tranquilamente a internet.
A casa tem janelas: é preciso respirar, mesmo quando o ar está poluído.
É bom ir à janela. Vê-se a rua, a vizinha sai e fecha a porta, há gente a passar e motos e animais e automóveis, 

comboios, autocarros e aviões, do ar chega o ruído dum avião, passa uma gaivota. Não estamos sozinhos, felizmen-
te não estamos sozinhos, bate à porta o carteiro, chega o jornal.

O sol entra pela janela e pinta a parede em frente, a chuva martela os vidros, zumbe o vento. Sabemos que a rua 
vai por aí fora, ramifica-se e sai da cidade, liga a Norte a Sul a Leste a Oeste e a todos os espaços intermédios, tece 
uma manta sem princípio nem fim porque se torce sobre si própria, mesmo ao cruzar o mar (com grande dispêndio 
e dificuldade).

A Aventura apetece.
A coisa principal da casa é a porta, mais do que a janela porque não tem peitoril: só um degrau de poucos 

centímetros para o mundo ou para fugir ao mundo (sempre se pode fechar a porta ou não a abrir ou escancarar as 
folhas da porta).

O esgoto da minha casa percorre o mundo inteiro e transforma-se juntamente com o dos outros.

A casa é o eu de cada um. Contudo no espaço e no tempo as casas são praticamente iguais, na horizontal como 
na vertical. Quando têm demasiadas escadas inventam o ascensor, mas mantêm-se iguais ou quase, porque nós 
os que as ocupamos somos quase iguais. A casa é parte de uma quadrícula imensa, rota aqui e ali, emendada por 
muralhas por rios por fronteiras imaginárias, por longas protuberâncias, por pontes e por túneis e por nós imateriais.

A casa é eu e nós, conforme se queira. Distinguimos uma de outra, com dificuldade, por números e por porme-
nores irrelevantes, por estarem em ruínas e escuras ou limpas e polidas como um vidro.

Sou dono da casa, sou dono do mundo, ou inquilino dos dois, o que é rigorosamente o mesmo e nada. A menos 
que não consiga ter casa e então uso uma gruta, ou uma tenda, ou uma estação de metropolitano ou o pórtico do 
Palácio da Justiça (casas menos confortáveis e sobretudo inaceitáveis: as possíveis).

Temos por hábito roubar as casas uns aos outros, ou simplesmente roubá-las. Construímos, vendemos, derru-
bamos, compramos. Às vezes as casas são bombardeadas e às vezes há gente lá dentro e há terramotos e outros 
acidentes naturais. Pobre vida das casas.

A casa é de carvão e a porta é de prata. Há sempre um vulto em contraluz. Perigosas são as portas das palafitas.

LC arregaça as calças, apoiado na tíbia e no perónio constrói os cabelos do Toit Terrasse os pilotis e os miosótis.

Casas dispersas como ovelhas perdidas e casas aconchegadas umas às outras. Correm em bicos de pés esprei-

tando e voando sobre os vizinhos. Casas subterrâneas miseráveis, nas colinas, pintadas de azul e de lilás.

Porto, 1 de Março de 2006

In Carlos Nogueira, desenhos de construção com casa . e céu, Almada, Casa da Cerca - CAC, Maio 2006, p. 59-60.

SIZA,  Álvaro, Texto propositadamente escrito para a exposição e catálogo ver desenhos de construção com casa . e céu de Carlos Nogueira. 

Porto, 1 de Março de 2006 In Carlos Nogueira, desenhos de construção com casa . e céu, Almada, Casa da Cerca - CAC, Maio 2006, p. 59-60.
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A arquitetura tem o poder de adaptar o espaço ao quotidiano de cada 
indivíduo, refletindo sobre todos os problemas de quem habita, daí a im-
portância de temas como a mobilidade e flexibilidade no ato de projetar um 
espaço. Sentido que o Homem contemporâneo veio dar mais importância, 
pois cada vez mais a habitação é um lugar de usufruto, com um carácter 
muito utilitário e de simplificação do dia a dia de cada um. 14

O espaço doméstico contemporâneo passou a ser um lugar onde procu-
ramos muito mais que um abrigo, refúgio ou descanso, é onde a diversão 
e por vezes o trabalho se fundem e são elementos essenciais à vida de 
cada um. Esta importância é muito associada aos objetos que também 
fazem parte do habitar e muitas vezes são eles que definem espaços da 
casa. As habitações não são apenas a parte física das construções dos 
edificados, mas também o habitat de muitos elementos importantes que 
lhes dão um sentimento de posse.

Como refere Wodiczko15, é importante que cada indivíduo “associe ao 
cenário de uma casa, os seus objetos pessoais, cães, sofás, pertences” 
referindo-se sobretudo a sem-abrigos, que usam destes artifícios para tor-
nar os seus abrigos em pequenas habitações. 

“... una casa es una vivienda más la gente que la habita y los 
objetos que guarda.” 16

O tema habitar é, contudo, a meu ver, inseparável da atividade arquite-
tónica, pois esta deve-se adaptar às contínuas transformações de que o 
indivíduo sofre.

14  PIRES, Teresa - (Re) Ha-
bitar o Centro Histórico do 
Porto, Dissertação de Mes-
trado, FAUP, 2013 p.31.

15  Krzysztof Wodiczko - ar-
quitecto polaco, nascido 
em 1943, conhecido pelo 
seu trabalho “homeless 
vehicle” (imagem), dando 
especial a comunidades 
muitas vezes marginaliza-
das pela sociedade como 
os sem abrigo. 

16  MONTEYS, Xavier, 
FUERTES, Pere - Casa 
collage - Un ensayo sobre  
la arquitectura de la casa, 
Editorial Gustavo Gilli, Bar-
celona 2001, p.14.



[2]  Registo fotográfico do Palácio de Versailles - França - Enfiamentos 
visuais de sucessivos espaços - característica abordada neste tema.
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“ ...a consideration of premodern housing gives architects 
and planners more examples to draw on when creating the 
housing and cities of the future.” 17 

A história da habitação é marcada sobretudo por um momento, que alte-
rou toda a sua abordagem e entendimento. Numa primeira fase, antes da 
Revolução industrial, em que os espaços e a sua função eram determina-
dos pela apropriação e o uso, e uma segunda fase pós-revolução, em que 
a função de cada espaço passou a ser pré-estabelecida.

A época que determinou o ponto de viragem e definiu a forma como 
ainda vemos a habitação, sobretudo a coletiva, foi sem dúvida o movimen-
to moderno, que definiu as regras quanto a uma nova maneira de ver a 
arquitetura e a habitação. Sendo assim abordamos a primeira fase como 
um período pré-revolução e o segundo como pós-revolução.

O período pré-revolução foi então caracterizado sobretudo por uma or-
ganização de espaços de forma muito estrutural e por vezes formal, onde 
a funcionalidade não era a base projetual de cada habitação. Mas é tam-
bém a nível da espacialidade que se encontram muitas dessas diferenças, 
onde encontramos uma forte presença do modo clássico de composição, 
através do uso de simetrias, enfiamentos visuais e perspetivas, definindo 
uma das grandes diferenças entre estes dois períodos, a primazia da for-
ma sobre a função.18

2. Evolução da habitação

2.1 - Enquadramento histórico habitacional [pré-revolução]

17  SMITH, Michael E., 
HOUSING IN PREMODERN 
CITIES: Patterns of Social 
and Spatial Variation, Inter-
national Journal of Archi-
tectural Research - p.219

18  SMITH, Michael E., 
HOUSING IN PREMODERN 
CITIES: Patterns of Social 
and Spatial Variation, Inter-
national Journal of Archi-
tectural Research - p.217
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[3]  Habitação Egípcia - Akhetaten, 
Tell-el-Amarna, 1370-1350 a.C. - 
Representação em Planta

Alçado Sudoeste

Representação em maquete

Alçado - Exemplo de hierarquização do espaço por alturas

Representação em Desenho

I - ENTRADA

C - COZINHA

H - QUARTO

P - PERISTILO

A - PÁTIO

G - GINECEO

S - QUARTO ESCRAVOS

O - OEUCUS - REFEIÇÃO/ESTAR

L - LATRINA

T - THALAMOS - CAMA DA DONA

K - ZONA REFEIÇÕES HOMENS

R - QUARTO DO PORTEIRO

LEGENDA:

[5]  Villa Valmanara, Vigardolo                    
- Andre Palladio  - 1542      
Direita - Registo foto-
gráfico da fachada.                                       
Esquerda - Planta e esquema 
do percurso em sucessivos 
espaços.

Corte Transversal
[4]  Habitação Grega – Priene, calle 
del teatro, séc. IV-III a.C. -  
Representação em Planta 
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Desde o antigo Egipto que existe uma especial atenção a questões 
formais e ao uso de geometrias básicas para resolver os espaços habita-
cionais, quase como um desafio de composição entre quadrados e retân-
gulos, onde não existem noções de corredor, ou espaços de serviço, mas 
sim a ideia de sucessivos halls. Este tipo de desenho do espaço sugere 
assim uma ideia de espaço contínuo interior em volta de um grande “pátio” 
central coberto, e onde as diferenças de pé direito marcam a importância 
dos espaços comuns sobre os privados, sendo os comuns maiores permi-
tindo a existência de rasgos para entrada de luz natural e em simultâneo 
representar uma maior imponência e plenitude espacial.[3] 

A lógica da habitação Grega pouco difere do exemplo do antigo Egipto, 
na medida em que é fechado para o seu interior e prevalece a existência 
de um grande pátio central que faz a distribuição dos movimentos no seu 
interior. A importância da altura do pé direito, serve para definir e hierar-
quizar os espaços, sendo eles na sua maioria indefinidos em termos de 
função, tal como no exemplo anterior. Desta forma ambos se baseiam em 
formas simples para definir espaços, sem uso da ornamentação.[4]

Numa fase mais tardia e analisando, a Villa Valmarana[5], em Vigardolo, 
de Andrea Palladio19, por exemplo, percebe-se que a indefinição funcional 
ainda existe.  Apesar dos espaços não dependerem de uma zona central 
distributiva, definidora de todos os percursos, existe ainda uma grande 
relação de continuidade espacial, devido aos enfiamentos contínuos e 
relações visuais entre todas as divisões e às várias possibilidades de per-
cursos existentes no seu interior para aceder ao mesmo compartimento. 
Cada quarto poderia assim ter várias entradas, questão que após Revo-
lução Industrial passou a ser encarada como inadequada, dando início à 
introdução do corredor como elemento fundamental no desenho do espa-
ço habitacional. 

O corredor como elemento organizacional, surge nos finais do século 
XVI, mas não pelos motivos acima supracitados, mas sim como hierar-
quização dos espaços, sendo separado os percursos de serviços (mais 
reduzidos e estreitos) dos proprietários e as suas famílias.

19  Andrea “Palladio” - ar-
quiteto italiano, nascido em  
1508.
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[6]  Amesbury House - John Webb - 1661 
Esquerda - Alçado e planta dos dois pisos 
Baixo - Análise planta - introdução corredor

[7]  Reconstrução de Haussmann - Apartamento típico 
- Entre 1853 e 1870

Espaços de separação social - espaço criados com corredores 
interiores e escadaria própria.

Espaços de separação social - espaço dos propriétários e 
famílias, com escadaria própria e continuidade de espaços
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“From these plans it can be seen how the introduction of the 
throught-passage into a domestic architecture first inscri-
bed a deeper division between the upper and lower ranks 
of society by maintaining direct sequencial access for the 
privileged family circle while consigning servants to a limi-
ted territory always adjacent to, but never within the house 
proper; where they were always on hand, but never present 
unless required.” 20

Robin Evans neste excerto explica, dando como exemplo a Amesbury 
House [6] de John Webb 21, as consequências da introdução deste novo 
elemento corredor na habitação, dando-se início a um processo de dis-
tinção de percursos na casa dos finais do séc. XVI e inícios do séc. XVII. 
Por sua vez esta hierarquização de percursos origina sectorização da ha-
bitação, marcando a divisão entre criados, proprietários e as suas famílias.

É no séc. XVI após o concílio de Trento, que surge outra grande mu-
dança social com consequências no espaço doméstico. A reformulação 
da noção de família e da privacidade individual fez com que o espaço 
habitacional introduzisse a privacidade como elemento organizacional do 
seu interior.22

Até à revolução industrial, assistimos a uma indefinição funcional que 
pontualmente sofre alterações. A reconstrução de Haussmann[7] em Paris 
no século XIX, reflete assim as pequenas alterações acima enumeradas, 
que marcaram o período pré-revolução. Nestas unidades habitacionais 
conseguimos perceber a indefinição funcional dos espaços e ao mesmo 
tempo a existência de uma clara divisão de percursos de caráter social 
que dividem as habitações em duas realidades distintas.

20  EVANS, Robin, Trans-
lations from Drawing to 
Building, Londres: Archi-
tectural Association Publi-
cations, 1997, p.71

21  John Webb - arquiteto 
inglês, nascido em 1611.

22  HANNO, Walter Kruft, 
A History of Architectural 
Theory: from Vitruvius to 
the present, Princeton 
Architectural Press, Nova 
Iorque, 1994, p.97.



[8]  Iron and Coal - William Bell Scott 1811-1890 
- Quadro representativo do período inicial da 
Revolução Industrial
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2.2 - Enquadramento histórico habitacional [pós-revolução] 

O pós-revolução Industrial no séc. XIX, foi um período de degradação 
das condições das populações. O êxodo rural para as cidades, originou 
numa escassez de habitação, fazendo com que a condição de habitabi-
lidade das famílias fosse posta em causa, vivendo maioritariamente  em 
espaços habitacionais muito reduzidos, partilhando um único quarto, com 
todos os elementos da família, sem qualquer tipo de privacidade e condi-
ções de vida elementares23.  No caso específico do Porto, essa mudança 
também se refletiu, dando origem às ilhas.

 “As «ilhas» consistiam em filas de pequenas casas de um 
único piso, geralmente com áreas que não excediam os 
16m2, construídas nos quintais de antigas habitações bur-
guesas. Nestas casas pequenas e insalubres viviam famílias 
inteiras. A maior parte das «ilhas» não tinham abastecimen-
to de água e os sanitários eram comuns a todos os seus 
habitantes (...) Elas eram uma forma de habitação especí-
fica, desenvolvida para satisfazer a procura de habitação 
barata por parte das classes trabalhadoras. A maior parte 
das «ilhas» localizava-se em zonas da cidade construídas 
nas primeiras décadas do século como zonas residenciais 
das classes médias e que ao tempo de construção das 
«ilhas» se encontravam já num processo de decadência. 
As maiores concentrações de «ilhas» encontravam-se na 
proximidade de zonas industriais, onde por vezes atingiam 
densidades de até 900 habitantes por hectare.”24 

23  TEIXEIRA, Manuel C., 
Habita o popular na cida-
de oitocentista: as ilhas 
do Porto, Lisboa: Funda-
ção Calouste Gulbenkian, 
1996, p.66

24  TEIXEIRA, Manuel C., 
Habita o popular na cida-
de oitocentista: as ilhas 
do Porto, Lisboa: Funda-
ção Calouste Gulbenkian, 
1996, p.66
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[9]  Exemplo modelo habitacional criado por Henry Roberts

Quartos:
- O modelo apresenta 3 quartos, um para o casal 

(D) e os restantes para divisão dos elementos do 
agregado familiar por sexos (C e B).

- O quarto B, C e D têm somente uma porta, con-
tribuindo para uma maior privacidade, embora em 
D essa privacidade seja reforçada pelo fato de con-
ter mais uma divisão (a copa [E]) que a separa do 
elemento central (a sala [A]). Por outro lado, B e C 
encontram-se diretamente ligados ao espaço cen-
tral (a sala [A]), para um melhor controlo parental.

Sala

Percursos Sala/Quarto

Separação das famílias

[10]  Exemplo de arquitetura de Victor Horta – Hotel Tassel 
– importância da experimentação de novos materiais e 
métodos construtivos do período da arte nova.
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Esta mudança, pós-revolução fez-se sentir não apenas em Portugal 
e no Porto, mas em toda a Europa, e é neste contexto que o arquiteto 
Henry Roberts25 tem um papel fundamental na reformulação funcional da 
habitação. Através de um modelo de habitação baseado na melhoria de 
qualidade de vida das classes trabalhadoras, o arquiteto faz várias críticas 
à falta de condições de habitabilidade. Neste modelo [9], podemos observar 
duas ruturas inovadoras do espaço: a divisão das famílias e a introdução 
da separação do espaço doméstico dentro das mesmas. 26 

A história do espaço doméstico sofre assim uma mutação: a introdução 
da definição funcional do espaço interior. Esta determinação das funcio-
nalidades, marcou assim o início da perda da liberdade de ocupação por 
parte do utilizador, tema que irá ser discutido numa fase posterior desta 
dissertação.

Outra consequência da Revolução Industrial está diretamente ligada ao 
surgir de novos avanços construtivos que proporcionaram uma nova forma 
de construir e abriram caminho para uma nova arquitetura. A introdução 
de novos materiais como o ferro, betão, vidro ou a introdução das peças 
substituíveis, combinadas e estandardizadas, permitiram uma construção 
arquitetónica mais flexível, capaz dar uma resposta à complexidade da 
vida social e urbana e uma maior capacidade de explorar novas formas e 
escalas.[10] 

Neste período, onde a escassez de habitação era uma realidade, surge 
a necessidade de explorar uma construção mais rápida e metodizada, que 
fosse capaz de se ajustar à realidade económica das populações vindas 
do campo em busca de novas oportunidades e trabalho. 

“New techniques and materials were subjected to extensive 
testing, forging a direct link with developments in technique 
and industry. The technical schools attend by engineers 
provided the impetus to apply material as efficiently and 
economically as possible so that each new building struc-
ture would set out to push back the boundaries of what was 
structurally feasible.” Fuelled by a staunch faith in technolo-
gical progress, engineering architecture made rapid steps 
foward.” 27 

25  Henry Roberts - arqui-
teto inglês, nascido em 
1876, conhecido pela sua 
preocupação na melhoria 
habitacional das classes 
trabalhadoras.

26  ROBERTS, Henry, Home 
reform: or, Advice to the 
labouring classes on the 
improvement of the their 
dwellings, and the keeping 
them in good condition”, 
1851, p.97

27  FRAMPTON, Kenneth, 
Modern architecture – a 
critical history, 3ª. Ed, Lon-
dres: Thames and Hudson 
Ltd., 1992, p.109
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[11]  Philip Webb - casa verme-
lha, Londres,  1859

[12]  Charles Mackintosch - casa da colina, 
Glasgow, 1903
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Esta fase, em plena revolução industrial, onde se procuram novos méto-
dos para melhorar as condições de vida, marca a arquitetura pelo início de 
rutura com o passado, providenciando um início do racionalismo moderno. 
Arquitetos como Philip Webb 28 ou Charles Mackintosh 29 indiciam a racio-
nalização do espaço habitacional, introduzindo nos seus projetos noções 
como a privacidade, espaços com acessos independentes e definição de 
importância dos vários percursos dentro da casa. Estes percursos definem 
o movimento no interior e determinam a forma exterior, colocando de parte 
as configurações clássicas de composição do espaço habitacional.[11] [12]

Arquitetos como Philip Webb e Charles Mackintosh, marcaram um 
período de transformação do entendimento da função dentro do espaço 
de habitação, e viriam a influenciar o racionalismo moderno. Esta nova 
arquitetura assentava sobre princípios de racionalização das técnicas 
construtivas e uso dos novos materiais, rejeitando a ornamentação exte-
rior, apelando para uma verdade construtiva e racionalização do exterior, 
tal como no seu interior. Esta atitude pretendia responder não só ao am-
biente da época pós-revolução industrial, como também, às necessidades 
de construção rápida e económica, marcando uma posição que cada vez 
mais se afastava dos princípios da Art Nouveau.30

“All this is “legitimate” in the absolute subjectivity of art. But 
what happens when “art is confused with culture”? [...] To 
smear the blank walls of the city with childish scrwals, to pro-
ject ancestral myths onto the screens of the house façades: 
to Lhos this is “indecent” mystification, pathetically regressi-
ve ideology.” 31

No período pós-revolução, a maneira como os diferentes países do con-
tinente Europeu reagiram a estes novos ideiais foi diferente, mas é em 
Berlim, Paris e Viena que se sentem uma maior reação aos princípios da 
Art & Crafts 32. Adolf Loos 33 foi um dos críticos da arquitetura vienense, 
que construía e projetava para a burguesia daquele tempo. 34

  
A grande mudança na arquitetura de Adolf Loos é bem visível nas suas 

obras.  Apreciador da simplicidade, critica o arquiteto que projeta o espaço 
até ao mais pequeno pormenor, afirmando que essa definição funcional do 
espaço, dos objetos, da ornamentação e mobiliário, condiciona a liberdade 

28  Philip Webb - arquiteto 
inglês, nascido em 1831, 
conhecido como o pais das 
Art & Crafts.

29  Charles Mackintosh - ar-
quiteto escocês, nascido 
em 1868, conhecido pela 
sua rutura como estilo da 
Art Nouveau.

Art Nouveau - Estilo Inter-
nacional, das artes decora-
tivas. Inspirado nas formas 
naturais, surgido para con-
trariar os estilos ecléticos que 
dominavam a Europa. Arqui-
tetos que marcaram o periodo 
da Art Nouveu: Vitor Horta e 
Antoni Gaudí.

30  CURTIS, William J. R., 
Modern architecture sin-
ce 1900, 2ª Ed., Londres: 
Phaidon,1996,p.67.

31  GRAVAGNUOLO, Bene-
detto (1982) – Adolf Loos : 
Theory and Work. London : 
Art, 1982, p.21

32  Art & Craft - movimento 
internacional, que preten-
dia dar valor às artes deco-
rativas.

33  Adolf Loos - arquiteto 
Austriaco, nascido em 
1870, teórico da arquite-
tura moderna. Livro mais 
conhecido “Ornament and 
crime”.

34  PINTO, Inês Anselmo 
Seixas da Veiga Pinto – Ha-
bitação Responsiva – uma 
abordagem alternativa à 
problemática da pré-deter-
minação funcional moder-
na na habitação coletiva 
contemporrênea. Lisboa: 
Universidade Técnica de 
Lisboa, Faculdade de Ar-
quitetura, 2012. Tese de 
Mestrado. p.54.



36

[13]  Adolf Loos - casa Steiner, Viena, 1910

[14]  Le Corbusier - sistema Dominó 1914-1915  

1  Estrutura dividida em duas partes: Exterior/ 
Interior
2  Exterior: Estrutura simples de construção 
rápida | 3 lajes, 6 pilares, escada para unir 
os dois pisos.
3  Interior: retilínio e racional.
4  Separação entre suporte e conteúdo
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do seu utilizador e estipula um prazo de validade da sua obra. Defende 
que a arte é um processo temporal em constante alteração, que tem um 
determinado sentido num enquadramento espácio-temporal. 35

Segundo Loos, os arquitetos vianenses da Art Nouveau, esquecem-se 
do seu habitante e apoderavam-se do espaço, pensando-o até ao mais 
pequeno detalhe, como se de um manual fosse necessário para habitar os 
seus espaços. Nesta lógica o arquiteto escreve o texto Ornamento e deli-
to, crítica a uma arquitetura que acreditava no poder de educar e moldar 
a sociedade. Esta critica foi responsável pela abolição de grande parte do 
ornamento tradicional, na arquitetura moderna.36 Nas obras de Loos [13], 
podemos observar a sua simplicidade que tanto advogava, com o uso de 
vãos simples e retos, com exteriores geométricos e muito racionais e uso 
de coberturas planas. Contudo, o arquiteto apesar de ser contra a orna-
mentação, não era contra a decoração, e nessas obras podemos sentir a 
contradição do exterior face ao interior.[13]

Os arquitetos do Movimento Moderno, irão inspirar-se nesta “desorna-
mentação” do exterior de Adolf Loos e adota-la também no seu interior. 
Le Corbusier 37, aparece neste contexto como um crítico aos interiores 
abundantemente decorados de Loos, defendendo que a interioridade da 
habitação se deve preocupar com a eficiência da mesma sendo que a 
forma do edificado deve ser reflexo do seu programa e interior. O sistema 
Dom-Ino [14], criado em 1914, procurava assim responder a uma liberda-
de interior tal como exterior, e onde o seu utilizador poderia colocar as 
divisões consoante as suas necessidades, representando assim, uma 
interioridade diferente da maneira decorativa de Loos. Este sistema pre-
tendia em simultâneo responder às necessidades de construção rápida e 
a custos reduzidos, funcionando como um protótipo de betão armado para 
a reconstrução de Flandres no período pós-guerra mundial.38 

“Developed as war erupted in Europe, Le Corbusier’s semi-
nal patente drawing for the reproducible Maison Dom-Ino is 
the summation of the major concepts he developed with the 
Swiss engineer Max Du Bois that would inform his architectu-
ral ideology throughout the 1920’s in addition to functioning 
as the structural basis of the majority of houses he would 
design until 1935.” 39

35  CURTIS, William J. R., 
Modern architecture sin-
ce 1900, 2ª Ed., Londres: 
Phaidon,1996,p.70

36  ANDREWS, BRIAN - Or-
nament and Materiality in 
the Work of Adolf Loos, 
University of Nebraska-Lin-
coln (2016), p. 1

37  Charles-Édouard Jean-
neret - vulgo Le Corbusier 
- arquiteto franco-suiço, 
conhecido pelo seu contri-
buto e importância para o 
movimento moderno.

38  CURTIS, William J. R., 
Modern architecture sin-
ce 1900, 2ª Ed., Londres: 
Phaidon,1996,p.84

39  CHRISTENSEN, Peter 
e BERGDOLLI, Barry – 
Home Delivery: Fabrica-
ting the modern dwelling, 
MoMA, 2008, p.59. ISBN 
978.0.87070.733.0
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[15]  Walter Groupius - Bertallee 59, 
Dessau-Roßlau, Germany, 1926

[16]  Le Corbusier - Casa em Weisse-
nhof, Stuttgart, Germany, 1927

[17]  Mies Van der Rohe - Casa Far-
nsworth, Illinois, EUA, 1951

[18]  Deutsche Werkbund - Cartaz de exposição 
de Colônia em 1914

[19]  Weissenhofsiedlung - Expe-
riência num bairro de Estugar-
da sobre direção do arquiteto 
Mies Van der Rohe, onde foram 
convidados os arquitetos mais 
influentes daquela época, 
numa tentativa de procurar no-
vas ideias no âmbito da habita-
ção e design.
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O conceito Dom-Ino assentava sobre princípios de fachada livre, co-
bertura plana e planta livre. Contudo, este sistema aparentemente livre, 
ao ser utilizado pelos arquitetos modernistas, inicia uma racionalização e 
padronização da Arquitetura.

O Funcionalismo defendido por Loos e Corbusier, começa a apresentar-
-se como um estilo, entendendo que a importância do desenho e projeto 
na vida quotidiana de cada indivíduo e assente em ideais como a estan-
dardização e construção em massa, reflexo de um novo período em que 
se encontravam.

É neste ambiente que Walter Gropius 40 e Hermann Muthesius 41 pro-
curam um novo caminho e uma nova resposta na sua arquitetura, onde 
querer construir na era da industrialização com os mesmos recursos de 
um período artesanal não fazia sentido e era cada vez mais limitador. 42  
Acreditavam que a arquitetura deveria ser o elo de ligação de uma época 
através da estandardização e rapidez de construção. 43

O movimento Deutscher Werkbund 44, sendo um dos fundadores Mu-
thesius, surge assim em 1907 por um grupo de empresários, designers 
e arquitetos que tentam introduzir uma nova perspetiva onde a indústria 
era parte integrante dos novos tempos e onde o artista e o artesão procu-
rariam em conjunto melhor qualidade dos produtos. Com o uso de novos 
materiais foram também desenvolvidos novos conceitos de habitar. 

Um dos contributos da Deutscher Werkbund foi a exposição Weisse-
nhofsiedlung 45, importante para o estudo da habitação, que abrangia con-
ceber desde a casa à taça de café, tudo dentro da mesma ideologia dos 
novos conceitos estéticos e de produção em massa para chegar a toda a 
gente a preços acessíveis.

Esta terá sido a manifestação cultural alemã mais importante antes 
da Guerra que influenciou tanto na arquitetura como na arte de então, 
onde esse mesmo grupo de arquitetos funda em 1919 a escola Bauhaus 
de arquitetura e arte.46  Com nomes como Hermann Muthesius, Walter 
Gropius, Mies Van der Rohe47, a exposição de 1927 trouxe uma grande 
influência para o que viria a ser o movimento moderno. O início de um 
novo pensamento sobre o habitar visava chegar ao maior número de pes-
soas, demonstrando a preocupação com os aspetos políticos, económicos 
e sociais sobre a temática da habitação.

40  Walter Groupius - ar-
quiteto alemão, conheci-
do pelo seu contributo e 
importância para o movi-
mento moderno, e um dos 
fundadores da BAHAUS.

41   Hermann Muthesius - ar-
quiteto alemão, conhecido 
pela promoção das ideias 
da Art & Crafts que influen-
ciaram a arquitetura alemã 
e a BAHAUS.  

42  GROUPIUS, Walter 
-Bauhaus : novaarquitetu-
ra. 1997. P.115

43  CURTIS, William J. R., 
Modern architecture sin-
ce 1900, 2ª Ed., Londres: 
Phaidon,1996,p.100

44  Deutscher Werkbund - 
Associação de arquitetos, 
designers e artistas criada 
em 1907. Esta associação 
foi elemento importante no 
desenvolvimento da ar-
quitetura moderna e para 
mais tarde ser criada a 
BAUHAUS.

45  Weissenhofsiedlung - 
exposição de arquitetura 
moderna realizada em Es-
tugarda em 1927, a mando 
de Mies Van der Rohe. Um 
dos temas principais foi a 
habitação moderna.

46  BENEVOLO, Leonardo 
– História da Arquitetura 
Moderna, 2001, p.374

47  Mies Van der Rohe - ar-
quiteto holandês, nascido 
em 1886, conhecido pela 
sua influência na arquitetu-
ra moderna. 
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[20]  Destruição Berlim pós I Guerra Mundial - Imagens aé-
reas após os bombardeamentos sucessivos em Berlim, 
mostrando o panorama da necessidade de reconstrução. 

[21]  Industrialização do ramo automóvel - enquadramento 
do aparecimento de linhas de produção mais eficazes e 
importantes no desenvolvimento pós-revolução.

[22]  Walter Groupius - 6 módulos

LEGENDA

[23]  Alexander Klein - estudos habitação mínima
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O grande objetivo deste movimento seria então construir um novo tipo 
de arquitetura, onde sobretudo o aumento populacional e melhores con-
dições de vida ganhavam um papel importante na prática do arquiteto.48 

A partir do movimento moderno os arquitetos, fundamentalmente após 
o termino da Primeira Guerra Mundial e da grave destruição da Europa 
ocidental [20], tiveram um grande empenho no pensamento crítico sobre a 
temática habitação. As dimensões queriam-se cada vez mais pequenas e 
reduzidas ao mínimo, passando a ser objeto de legislação.49 

Gropius entende assim que a indústria deveria focar no fornecimento de 
componentes estandardizados para que a fabricação em série permitisse 
repensar nas diferentes possibilidades da transformação das habitações.50  
Esta estandardização permitia, tal como numa máquina, que cada peça 
fosse o mais versátil possível, podendo ser usadas em todas outras má-
quinas [21]. Na habitação, Gropius defende que este tipo de pensamento 
deveria ser igual e que todos os elementos que compõe a habitação de-
veriam ser o mais convencionais e adaptáveis a todas as circunstancias e 
espaços domésticos.50

Numa tentativa de criar esses diferentes tipos de habitação, Walter 
Groupius cria, em 1923, 6 módulos habitacionais, entendendo o espaço 
habitacional como uma série de segmentos. Estes módulos permitiam que 
o habitante tivesse opção de escolha num número determinado de pos-
sibilidades. Estes segmentos possibilitavam a adição de segmentos ou a 
sua subtração que, adquirindo diferentes formas, permitiam que a casa 
não fosse entendida como um produto final, acabado e pronto para venda. 

Embora, fosse possível esse poder de escolha por parte do utilizador, as 
suas funções eram pré-definidas, e a sua base conceptual continuava na 
base de um funcionalismo dos segmentos. Por muito que houvesse poder 
de escolha por parte do habitante, estes segmentos iriam da mesma forma 
limitar as possibilidades de transformação do seu espaço interior.[22]

Alexander Klein51, chega à Alemanha em 1920, no período pós-guerra e 
segue os mesmos ideais racionalistas, baseado na sua vontade de provi-
denciar a arquitetura para um povo devastado. Conselheiro da Edificação 
em Berlim, fica incumbido de procurar soluções de baixo custo e de exe-
cução rápida iniciando, deste modo, o estudo da unidade habitacional tipo, 
estudo que seria apresentado mais tarde em 1928 no segundo CIAM 53, 
em Frankfurt, e por sua vez construído em 1930. 

48  KOPP, Anatole – Quando 
o moderno não era um es-
tilo e sim uma causa, 1990, 
p.16

49  PINTO, Inês Anselmo 
Seixas da Veiga Pinto – Ha-
bitação Responsiva – uma 
abordagem alternativa à 
problemática da pré-deter-
minação funcional moder-
na na habitação coletiva 
contemporrênea. Lisboa: 
Universidade Técnica de 
Lisboa, Faculdade de Ar-
quitetura, 2012. Tese de 
Mestrado. P.37

50  GROUPIUS, Walter - 
Bauhaus : nova arquitetura. 
1997. P.193. 

51  Alexander Klein - arquite-
to russo, nascido em 1879, 
conhecido pelo estudo da 
habitação de dimensões 
mínimas.
52  BEVILACQUA, Marco 
Giorgio - Alexander Klein 
and the Existenzminimum: 
A ‘Scientific’ Approach to 
Design Techniques, Depart-
ment of Civil Engineering 
University of Pisa, 2016, 
p.299.
53  CIAM - Congresso In-
ternacional de Arquitetura 
Moderna - Organização de 
vários eventos pelos princi-
pais nomes da arquitetura 
moderna, com o objetivo de 
discutir linhas definidoras 
nos vários domínios da Ar-
quitetura e Urbanismo.
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[24]  Alexander Klein - Plantas tipologicas para Gross-
-Siedlung de Bad Dürrenberg

[25]  Alexander Klein - Métodos gráficos de estudo 
de  habitação mínima. “Grundrissbildung und Raum-
gestaltung von Kleinwohnungen und neue Auswer-
tungsmethoden”, Berlin 1928 

Zona Atividade 
Noturna

Zona Atividade 
Diurna

[26]   Gross-Siedlung of Bad Dürrenberg, Leipzig. 
Vista aérea
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No seu estudo de cada espaço habitacional mínimo, Klein justifica a 
introdução da instalação sanitária como elemento essencial, a segregação 
entre espaço de refeição e de confeção dos alimentos (defendendo que 
esta seria uma solução mais higiénica) e a introdução de mobiliário fixo. De 
modo a potenciar ao máximo o seu modelo habitacional, estas habitações 
deveriam ser económicas, preocupar-se com questões de salubridade e a 
funcionalidade no seu interior devia ser maximizada, preocupando-se com 
questões de conforto, mas respeitando proporções harmoniosas corres-
pondentes à sua função. [24] 54

Alguns dos seus modelos serviram de protótipo para os seguintes sen-
do necessária a introdução de algumas correções e aperfeiçoamentos. 
Como vemos na imagem, nas duas plantas do lado esquerdo as ligações 
criavam percursos confusos. Desta forma o arquiteto repensa a estrutura 
habitacional em dois zonamentos: o de dia e de noite. Esta divisão é clara 
nas plantas apresentadas à direita, onde é possível perceber que zonas 
como o quarto e as instalações sanitárias correspondem essencialmente a 
uma atividade noturna e a sala e a cozinha à atividade diurna. [25]

Estas dicotomias surgiram através de uma análise pelo método de gra-
fos, cruzando percursos e espaços de circulação, afim de estudar as rela-
ções entre os espaços.  Cozinhar/comer; dormir/higiene pessoal; trabalho/
descanso; zona privada/noite; zona pública/dia. 55

A unidade habitacional criada por Klein, sendo ela assente numa ideia 
de funcionalidade, limitava a possibilidade do uso do espaço para qual-
quer outra função, impingindo ao seu ocupante a sua forma de habitar.

“Quero contar-vos a história de um pobre homem rico. (...) 
E assim, no mesmo dia recorreu a um famoso arquiteto de 
interiores, e pediu-lhe «Traga-me arte, arte para dentro da 
minha casa! O preço não é problema!» (...) Cada objeto ti-
nha o seu lugar próprio e estava ligado aos outros através 
de combinações maravilhosas. O arquiteto não se tinha es-
quecido de nada, absolutamente nada. Cinzeiros, baixelas, 
castiçais, tudo se combinava e condizia de forma perfeita. 
E não se tratava de uma arte arquitetónica comum. Cada 
ornamento, cada forma, cada prego, refletia a individuali-

54  AA. VV., KLEIN, Alexan-
der. Vivienda mínima: 1906-
1957, 1ª Ed., Barcelona: 
Gustavo Gili, 1980, p.87

55  BEVILACQUA, Marco 
Giorgio - Alexander Klein 
and the Existenzminimum: 
A ‘Scientific’ Approach to 
Design Techniques, Depart-
ment of Civil Engineering 
University of Pisa, 2016, 
p.305.
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[27]   Hohe Warte -  Josef Hoffmann - 1905 - 1906
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dade do proprietário. (...) Finda esta divagação, voltemos 
ao nosso homem rico. Já afirmei que se sentia felicíssimo. 
De ora em diante, dedicaria a maior parte do seu tempo a 
estudar a sua casa, porque havia muito para estudar e ana-
lisar. Rapidamente se apercebeu disso. Havia que reparar 
em muitas coisas. Cada objecto tinha o seu lugar preciso. 
O arquitecto tinha feito o melhor por ele. Tinha pensado 
em tudo antecipadamente. Havia um lugar preciso mesmo 
para a mais pequena caixa, feito à sua medida. A casa era 
cómoda, mas demasiado cansativa para o trabalho mental. 
Nas primeiras semanas, o arquitecto supervisionou a casa 
para que não ocorressem quaisquer erros. O homem rico 
esforçou-se extraordinariamente. Mas o erro acabou por 
acontecer: involuntariamente, arrumou um livro no armário 
reservado aos jornais, ou colocou a cinza do charuto na 
ranhura reservada ao castiçal. Então, o jogo infindável do 
adivinha onde está o lugar certo das coisas, começou. Por 
vezes o arquitecto tinha de consultar os planos da casa 
para descobrir o lugar certo para uma caixa de fósforos. 
(...) Um dia comemorou o seu aniversário, e a mulher e os 
filhos deram-lhe muitas prendas. (...) Logo depois chegou o 
arquitecto para comprovar se todos os objectos estavam no 
lugar certo e responder a perguntas difíceis. (...) A cara do 
arquitecto parecia cada vez mais séria. Então, disse: «Como 
se atreve a tomar a liberdade de receber prendas? Eu não 
lhe fiz tudo? Não tratei de tudo? O senhor não precisa de 
mais nada. O senhor é completo.» «Mas», retorquiu o ho-
mem rico, «devia poder comprar coisas!» «Não, não pode! 
Jamais, nunca mais! Só me faltava essa. Coisas que não 
foram desenhadas por mim. (...)» (...) Teria de passar pelas 
lojas da cidade, perfeito e completo. Jamais alguma coisa 
seria criada para ele, nenhum dos seus podia dar-lhe um 
quadro. Para ele deixavam de existir para sempre pintores, 
artistas e artesãos. Seria excluído da vida futura e dos seus 
esforços, progressos e desejos. Concluiu: agora chegou o 
tempo de aprender a deambular com o meu próprio cadá-
ver. Deveras! Ele está acabado! Ele está completo!”  

56  SARNITZ, August, LOOS, 
1a. Ed., Berlim: Taschen, 
2007, p.18. 
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[28]   Vers une architecture - Livro de Le Corbusier e Saugnier
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Com esta consecutiva tentativa de normalização ocorrida principalmen-
te na Europa Central e Alemanha, questiona-se assim um dos grandes 
temas de debate da Arquitetura, a relação bem-estar e funcionalidade. É 
neste período que a arquitetura procura uma grande relação de funciona-
lidade em cada projeto e desenho do espaço, pois a função e o seu uso 
tornavam-se cada vez mais sinónimo de bem-estar. Construída na base 
de dimensões mínimas de habitabilidade em resposta às necessidades 
humanas e a uma imagem de homem padrão. 57

Sendo a genuinidade e espontaneidade características fundamentais 
de cada ser humano e que o tornam único, como poderia ser garantido o 
conforto e a felicidade num espaço tão padronizado?

A habitação passava a ser pensada como uma máquina, desde áreas 
e funções que eram produzidas com modelos idênticos, onde os seus 
utilizadores deveriam ser igualmente semelhantes e racionalizados. Le 
Corbusier apesar das suas bases e estudos da arquitetura clássica, vai 
encontrar neste panorama uma nova arquitetura, baseada numa época do 
homem padrão, criado sobre bases estatísticos, de costumes e compor-
tamento padrão.58

O seu livro Vers une Architecture 59 apresentado em 1923, é o reflexo 
dessa mentalidade advinda desde o séc. XIX, defendendo que as máqui-
nas são a analogia perfeita para a procura da habitação ideal. Tal como 
a forma de uma máquina é definida pelos seus componentes interiores, 
a habitação deveria ser encarada como uma “máquina de habitar”, de-
terminando o seu interior, em que as suas lógicas de funcionamento são 
pré-idealizadas como se de uma engrenagem se tratasse. 60 

A planta passa assim a ser o elemento regulador e a partir dela se de-
senvolve a forma, nunca esquecendo as questões de proporção que, tal 
como na Antiguidade Clássica, é pensada de maneira modelar.

Esta maneira “Corbusiana” do pensamento arquitetónico abriu caminho 
para discussões muito importantes no desenvolvimento de problemas 
da arquitetura e urbanismo modernos. Muito focados na resolução dos 
problemas da habitação popular e urbanismo criaram-se Congressos In-
ternacionais de Arquitetura Moderna como o CIAM . O CIAM foi um ponto 
de viragem com a criação de uma série de debates inéditos e importantes 
no desenvolvimento da arquitetura. Para além do design para as massas, 

57  SARNITZ, August, LOOS, 
1a. Ed., Berlim: Taschen, 
2007, p.18. 

58  PINTO, Inês Anselmo 
Seixas da Veiga Pinto – Ha-
bitação Responsiva – uma 
abordagem alternativa à 
problemática da pré-deter-
minação funcional moder-
na na habitação coletiva 
contemporrênea. Lisboa: 
Universidade Técnica de 
Lisboa, Faculdade de Ar-
quitetura, 2012. Tese de 
Mestrado. P.50.

59  Vers une Architecture 
(Por uma arquitetura) - Co-
leção de ensaios escritos 
por Le Corbusier, que ex-
põem as teorias que ape-
lam para uma arquitetura 
moderna.
60  LE CORBUSIER, Por 
uma arquitetura, 5ª Ed., 
São Paulo: Editora Perspe-
tiva, 2000, p.31 
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[29]   Plano para Römerstadt - Ernst May

[30]   Cozinha Frankfurter - Greta Schutte-Lihotsky
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os congressos foram responsáveis pela busca de problemáticas como 
a residência mínima e revolucionaram o pensamento estético, cultural e 
social daquela época. Os seus grandes objetivos seriam assim formular o 
problema arquitetónico contemporâneo, apresentando uma ideia arquite-
tónica moderna. Este processo não passava apenas pelo encontro de uma 
solução teórica, mas fazer com que essa ideia influenciasse os círculos 
técnicos, económicos e sociais, ou seja, “zelar pela solução do problema 
da arquitetura.” 61 

Os primeiros quatro congressos de arquitetura moderna foram assim 
marcados pelos ideais da arquitetura germânica e defensores da Neue 
Sachlichkeit (Nova objectividade) 62, movimento voltado para a discussão 
mínima e da pesquisa da racionalização da construção. Era necessária 
uma otimização da disposição dos volumes arquitetónicos e da escolha de 
processos construtivos/materiais mais eficientes. Esses debates ficaram 
conhecidos como Die Wohnung Existenzminimum e Rationelle Bebauun-
gsweisen e foram os “congressos mais dogmáticos.” 

O segundo encontro dos CIAM deu-se em Frankfurt em 1929, na Ale-
manha, sobretudo devido aos esforços de Ernst May 64 , arquiteto respon-
sável pela urbanização da cidade de Frankfurt e que preparou o plano 
e projeto a comando dos serviços de construção municipal de Frankfurt 
para várias habitações populares. [29] Os princípios da Habitação para o 
mínimo de vida Existenzminimum foram o principal tema deste congresso, 
sendo apresentados alguns princípios fundamentais, como o aumento das 
áreas de sala de estar e jantar, a definição das áreas mínimas do quarto 
e instalações sanitárias e ainda da cozinha, que deveria ser agregada à 
sala de jantar. Este congresso apresentou a cozinha Frankfurter[30], ideali-
zada e projetada por Greta Schutte-Lihotsky 65, que consistia num modelo 
adaptado a todas a funcionalidade do ato de confecionar os alimentos. 66

“El problema de la vivenda mínima es el de estabelecer el 
mínimo elemental de espácio, aire, luz y calor indispensa-
bles al hombre para poder desarrollar completamente sus 
funciones vitales sin restriciones debidas a la vivenda, es 
decir estabelecer un vivendi en lugar de um modus non mo-
riendi.” 67

61  Habitações popula-
res – O ambiente humano 
e a revolução industrial.  
[Consult. Janeiro 2017]. 
Disponível em: [URL http://
habpopulares.blogspot.
com]

62  Neue Sachlichkeit - mo-
vimento artístico de origem 
germânica, como reação 
ao expressionismo.

63  FRAMPTON, Kenneth, 
Modern architecture – a 
critical history, 3ª. Ed, Lon-
dres: Thames and Hudson 
Ltd., 1992, p.319

66  LAWRENCE, Roderick 
J., House dwellings and 
homes – design theory, 
research and practise, 2ª 
Ed., Chichester, Editora 
John Wiley & Sons Ltd., 
1987, p.135

67  AA. VV., Alexander Klein. 
Vivienda mínima: 1906-
1957, 2ª. Ed., Barcelona: 
Servicio de Publicaciones 
de la UPC, 1994, p.19.

64  Ernst May - arquiteto 
alemão, nascido em 1886, 
conhecido pelo desenho e 
plano regulador de Frank-
furt.

65  Margarete Schutte Liho-
tsky - arquiteta austríaca, 
conhecida por ter sido a 
primeira arquiteta no seu 
país e uma ativista contra o 
regime nazi. O seu projeto 
mais mediático terá sido a 
“cozinha Frankfurter”.
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[31]   Woningenkomplex Vroesenlaan – Johannes Van den Broek – Holanda 1934

[32]  Unidade habitacional de Marselha – Le Corbusier 1947 - 1953

[33]   Villa Muller – Adolf Loos 1930 [34]  Brick country house – Mies van der Rohe 1929
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Embora no segundo congresso CIAM se tenha trabalhado sobre a temá-
tica da habitação mínima e o seu papel na arquitetura, esta já era elemen-
to de projeto nas unidades habitacionais características holandesas até 
ao movimento moderno. Durante o final do séc. XIX, sobretudo Amsterdão 
e Roterdão, as cidades apresentavam um desenvolvimento demográfico 
bastante elevado e, devido à instabilidade do terreno, as suas unidades 
habitacionais não podiam ser muito elevadas. Desta forma, o que pare-
ciam casas unifamiliares de dois pisos, eram efetivamente habitações 
coletivas, onde as áreas eram reduzidas ao mínimo para garantir o maior 
aproveitamento possível da ocupação do solo. 68

Embora o exemplo holandês seja importante no entendimento da ha-
bitação mínima, no contexto do segundo congresso CIAM, é necessário 
perceber quais as consequências da introdução de áreas mínimas. Uma 
das soluções foi procura da inserção de processos de flexibilidade, onde 
a maior parte dos países se focava no desenho de mobiliário e estandar-
dização das dimensões para cada função. Por outro lado, na Holanda, 
os arquitetos Mart Stam 69 e Jo Van den Broek 70, procuravam conseguir 
introduzir diferentes funcionalidades no mesmo espaço, não apenas fun-
damentada em estudos ergonómicos. 71 

É em 1926 que Corbusier, entendendo a necessidade de pensar a 
habitação como um processo construção rápida e económica, alia a ra-
cionalização e estandardização, baseando-se no seu conceito Dom-Ino 
acima abordado, que reduz a habitação a cinco pontos fundamentais. O 
edifício assente em pilotis, a planta livre que permitia um maior número de 
soluções do desenho interior, alçado livre (diretamente ligado ao modo de 
construção e planta livre), a janela horizontal (criando uma maior relação 
interior com o exterior) e cobertura praticável (permitindo usufruir ao ar 
livre). 72

 A arquitetura passava a ser significado de funcionalismo e racionalis-
mo, desenhado para um indivíduo anónimo, o homem padrão Corbusiano, 
onde a flexibilidade é único indício de liberdade do seu ocupante no inte-
rior.  Nos anos 30, e depois de uma década de experiências, a arquitetura 
convergia cada vez mais para uma identidade arquitetónica comum, as-
sente num conjunto de regras de Corbusier, tipificando a habitação. [32][33][34] 

68  GRINBERG, Donald I., 
Housing in Netherlands, 1ª 
Ed. Delft: Delft University 
Press, 1982, p.30. Exem-
plos de habitação séc. 
XIX até 1902 aquando da 
implementação do “Hou-
sing Act” (conjunto de leis 
que pretendiam melhorar a 
salubridade das casas na 
Holanda).

69  Mart Stam - arquiteto 
alemão, nascido em 1986, 
conhecido pelo seu con-
tributo na reconstrução do 
pós-guerra.

70  Johannes Van den Broek 
- arquiteto alemão, nascido 
em 1898, conhecido pelo 
seu contributo na recons-
trução do pós-guerra.

71  SCHNEIDER, Tatjana, 
TILL, Jeremy, Flexible 
Housing, 1a. Ed., Oxford: 
Architectural Press, 2007, 
p.16.

72  FRAMPTON, Kenneth, 
Modern architecture – a 
critical history, 2ª Ed. Ed., 
Londres: Thames and Hud-
son Ltd., 1992, p.269.
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[35]  Ville Savoye - Le Corbusier - 1928

[36]  Ville la Roche - Le Corbusier - 
1923 - 1925
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Em 1933, surge o documento A carta de Atenas 73 que reunia assim as 
ideias fundamentais do Movimento Moderno. A ideia desta unificação de 
uma teoria de conceção arquitetónica visava dar um rumo e sentido ao 
Movimento Moderno visto que era caracterizada por várias contrariedades 
ideológicas que muitos criticavam, tais como, o seu funcionalismo e a dis-
sociação às necessidades emocionais do Homem. Por este motivo a carta 
de Atenas foi posta em causa devido à sua rigidez, onde a modernidade 
não se reviu na ideia de cidade massificada, mas sim numa identidade 
individual. Muito deste desfecho deve-se aos congressos seguintes e à 
introdução no vocabulário arquitetónico do humanismo e desenvolvimento 
natural das cidades.

Todo o desenvolvimento da Arquitetura ocidental é fundado sobre bases 
na tradição grega e como tal assenta em bases de solidez e robustez, 
muito ligadas a questões de permanência e estanquicidade temporal, ideia 
que foi largamente criticada no movimento Moderno. A nova perceção da 
4.ª dimensão do espaço, trouxe consigo um sentido mais sensorial à ar-
quitetura, donde surgiram movimentos como a promenade architectural 
onde Le Corbusier testa essa capacidade em várias obras como a de Ville 
Savoye [35] ou Ville la Roche [36]. 

É durante os anos 40 e 50, em grande parte devido ao pós-guerra e às 
suas transformações socio-económicas, que a arquitetura integra proble-
mas como a mobilidade e a flexibilidade como temas fulcrais na resolução 
dos problemas arquitetónicos. Assim, esta nova visão tinha como principal 
objetivo acabar com a ideia de edificado estático e a ambição da liberdade 
total, procurando no nomadismo a resposta ao conceito de vida livre. Esta 
vontade fez surgir a casa nómada. 

Esta ideia de habitar móvel e nomadismo não era algo novo e reme-
te-nos para a era do homem das cavernas, realçando assim este fator 
tão humano que é a mobilidade. Sempre que o lugar não responde às 
nossas necessidades, nós movimentamo-nos no espaço em busca de 
um outro lugar capaz de responder a essas necessidades. É neste clima 
de heterogeneidade do ser humano que na arquitetura se elevam alguns 
pensamentos importantes da conceção arquitetónica contemporânea e 
do futuro, como a versatilidade, flexibilidade e adaptabilidade do espaço 
habitacional.  74

73  Carta de Atenas - do-
cumento realizado por 
um conjunto de famosos 
arquitetos e urbanistas, 
entre eles Le Corbusier, 
que pretendia dar linhas 
de orientação para a arqui-
tetura e urbanismo. Esse 
documento  pretendia ser 
um resumo do IV congres-
so CIAM realizado em Ate-
nas, identificando os temas 
e soluções para resposta 
aos problemas das cida-
des. Temas abordados: ha-
bitação, trabalho, diversão 
e circulação

74  Oliveira, Olívia de, “Lina 
Bo Bardi: sutis substâncias 
da arquitectura”, 2006, Ro-
mano Guerra Editora, São 
Paulo, Editorial Gustavo 
Gili S.A., Barcelona p.55
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[37]  Dymaxion House - Buckminster Fuller -  1927

[38]  Living Pod - David Greene - Archigram -  1966

[39]  Nakagin capsule tower - Kisho Kurokawag -  1972
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“...definiria a casa como algo passageiro e transitório: “A 
casa é uma maleta para o espírito”, desmontável “como um 
circo, uma tenda árabe e pronta a desaparecer.” “... Pense-
mos nos inúmeros objetos articulados, móveis e desmontá-
veis criados por Lina como trenzinhos, carrinhos de balas e 
doces (...) Tais objetos são análogos à Casa de Vidro.”  75

Muitas das experimentações de deslocação e mobilidade foram exe-
cutadas durante o século XX, onde existiram pontualmente experiências 
fundamentais e soluções para algumas questões pertinentes e urgentes. 
Os Archigram 76, por exemplo, foram um grupo que se interessaram nes-
tas temáticas. Muito inspirados pela Dymaxion House, de Buckminster 
Fuller77, lançaram assim algumas das suas ideias futuristas onde o espaço 
arquitetónico era pensado como algo móvel, com capacidade de se trans-
formar conforme o seu habitante ou até mesmo expansível.   

“In a technological society more people will play na active 
part in determining their own individual environment, in self- 
-determining a way of life. We cannot expect to take this fun-
damental right out of their hands and go on treating them as 
a cultural and Creative morons. (..)”  78

Em cidades como a do Porto, algumas das novas soluções emergentes 
no século XX perderam força face à diminuição do número de habitantes e 
ao excedente número de habitações sem qualquer uso. Ideias supra popu-
lacionais como é o exemplo do metabolismo japonês 79 não fazem sentido 
na atualidade portuense.  Sendo assim, não é necessária uma intervenção 
e planeamento futurista, mas sim a adequação dos espaços e construções 
existentes com um modo de habitar contemporâneo. Com isto surge a 
necessidade de compromisso realista de reabilitação, que deve assentar 
na sua história e entender qual a sua evolução possível, aproveitando as 
suas pré-existências e tendo em conta as evoluções históricas da habi-
tação. Não é então necessário focar-nos na nova edificação, quando a 
percentagem de construção ultrapassa a de habitantes, mas sim contri-
buirmos para aliciar novos habitantes a ocupar o já existente, como lar e 
abrigo que, no Porto, já foram. 

75  Oliveira, Olívia de, “Lina 
Bo Bardi: sutis substâncias 
da arquitectura”, 2006, Ro-
mano Guerra Editora, São 
Paulo, Editorial Gustavo 
Gili S.A., Barcelona p.56

76  Archigram - grupo de 
arquitetos ingleses, criado 
em 1961, que buscavam 
um discurso arquitetónico 
adequado à sua época.

77  Buckminster Fuller - ar-
quiteto americano, nascido 
em 1895, conhecido por 
procurar na tecnologia, a 
resposta para os proble-
mas da sociedade.

78  AA.VV., Archigram, 1ª 
Ed., Nova Iorque, Editora 
Princeton Architectural 
Press, 1999, p.17.

79  Movimento metabolista 
- movimento arquitetónico 
contemporâneo, de origem 
japonesa, que defende a 
ideia da cidade do futuro 
habitado por uma socieda-
de de massas.



[40]  Pao I - Tokyo Nomad Woman Dwelling - Toyo Ito -  1985 - 1989
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3.1 - Conforto no espaço doméstico 

A ideia de arquitetura metabolista surge com intuito do cruzamento entre 
as mudanças sociais visíveis existentes e o seu compromisso direto com o 
desenvolvimento tecnológico, como solução para as habitações e cidades 
contemporâneas. Assentado nesta base de ideias fundamentais, Toyo Ito80 
desenvolve o Tokyo Nomad Woman Dwelling [40], um habitat direcionado 
para a resposta os desejos do utilizador. O objetivo do projeto era a pro-
blematização do indivíduo e das suas necessidades, focado no modo de 
vida da mulher nómada de Tóquio. 81

É nas vivências que cada sujeito define o seu próprio ecossistema pes-
soal e a disposição estratégica de pensar o seu habitat ou cidade, pois 
tudo depende da adaptabilidade de cada homem definir os seus próprios 
ideais de conforto e bem-estar. A relação estabelecida entre ser e lugar ou 
habitat e lugar passam assim para segundo plano, face à importância que 
cada sujeito estabelece com o seu habitat. 

(…) todo ser humano se cobija, se crea un espacio personal, 
un territorio móvil o inmóvil cuyas fronteras marca mediante 
limites simbólicos que se materializan con ciertos objetos 
rituales o mediante la existencia de techos y muros opacos 
y resistentes. Estos límites definen un “dentro” y un “fuera”, 
un “mi casa” y un “la casa de los otros”; pretenden aislar 
térmicamente, proteger de la intemperie, pero también pro-
teger de la vista y el ruido, sostener un techo o una cubierta, 
y además materializar “una superficie vacía a llenar, a de-
corar” 82

3. Temáticas do espaço habitacional

80  Toyo Ito - arquiteto ja-
ponês, nascido em 1941, 
conhecido pelo seu con-
tributo com projetos con-
ceptuais, importantes para 
a arquitetura contemporâ-
nea.

81  El Croquis. (2005). Toyo 
Ito 2001– 2005, nº 123. Ma-
drid: El Croquis Editorial. 
p.21

82  EKAMBI-SCHMIDT, J. 
La percepción del hábitat. 
Barcelona, Gustavo Gilli, 
1974, p.11.
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[41]  Livro - Home - a short history of an ideia - Witold Rybczynski

[42]  Livro - Human space - Otto Friedrich Bollnow
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Este projeto de Toyo Ito assume assim a importância de definir o seu 
sujeito, de forma a que a resposta se centre num estereótipo específico 
estabelecido pelo arquiteto, sendo a rapariga que vive em Tóquio o centro 
do seu projeto conceptual. O seu principal objetivo, era de forma clara, 
alertar para o paradigma da mulher contemporânea de Tokyo, questionan-
do o seu modo de vida tradicional e tentando adequar-se aos ventos de 
uma nova transformação social. Devendo esta transformação transpare-
cer na arquitetura, o arquiteto baseia-se no seu quotidiano e percebe o seu 
papel nos vários espaços da casa de maneira a que esta se relacione com 
o modo de vida da cidade, interpretando assim que a casa é um elemento 
essencial para a própria estruturação urbana da cidade e da sociedade.

“PAO era en cierto modo una especie de máquina de guerra 
que preparaba a su usuaria para el combate con la vida 
urbana de Tokio” 83

O arquiteto Toyo Ito incide sobretudo sobre três ideias basilares e na 
ideia de consumismo contemporâneo para definir este estereótipo do quo-
tidiano feminino: a comunicação, as refeições leves e rápidas e o espaço 
de cuido pessoal de imagem. Este habitat desliga-se do sentido de abrigo 
e repouso e passa a ser como um objeto utilitário que resolve as questões 
práticas do dia a dia desta personagem onde o conforto é equacionado 
nos modos de vida modernos. 

O conforto e bem-estar é sem dúvida uma temática sensível no que 
toca ao pensamento arquitetónico, pois depende de cada indivíduo, dos 
seus pré-conceitos de bem-estar e a sensações muito variáveis de sujeito 
para sujeito, daí a sua falta de unanimidade quando toca a estabelecer 
uma definição. Contudo, Chirstopher Alexander 84, afirma que conforto 
está relacionado com a percepção física e pode ser analisada de forma 
objetiva. Todo o ser humano pode sentir e ter consciência de sentimentos 
de conforto e alívio, contudo a sua subjectividade de análise torna-o difícil 
de qualificar. 85  

Ainda assim, conforto no espaço doméstico relega a noções de habi-
tabilidade e, para Otto Friedrich Bollnow 86, as propriedades que definem 
um ambiente passível de ser habitado deve ter: um invólucro que permita 

83  El Croquis. (2005). Toyo 
Ito 2001– 2005, nº 123. Ma-
drid: El Croquis Editorial. 
p.22

84  Christopher Alexander 
- arquiteto austriaco, nas-
cido em 1936, conhecido 
pela sua crítica ao movi-
mento moderno apontando 
a desagregação social 
como frutos dos ideiais 
desse período.

85  ALEXANDER, C. El Modo 
intemporal de construir. 
Barcelona, Editorial Gusta-
vo, Gilli, 1981, p.41.

86  Otto Friedrich Bollnow - 
arquiteto alemão, nascido 
em 1903, conhecido pela 
sua obra “O Homem e o 
Espaço”
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“Com o passar dos anos a cidade cresce em volta da casa de Carl, que 

se recusa a vendê-la para a construção de um prédio. Depois de uma de-

savença com um trabalhador da construção civil, o tribunal ordena Carl a 

se mudar para um asilo. Carl é um viúvo de 78 anos que para manter uma 

promessa feita à falecida esposa, sai com a casa pelos ares amarrada a 

balões de gás”

Esta sinopse remete-nos para a dificuldade deixar os espaços. Cheios lembranças e re-

cordações criam raízes, uma relíquia de tempos bons, onde cada indivíduo se sente seguro 

e confortável, “em casa”.

[43]  Imagem do filme “UP” - 2009 
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refugiar do exterior, dimensões harmoniosas e adequadas às necessida-
des de cada habitante, mobiliário adequado ao espaço, ambiente térmico 
aprazível, arrumação, exprimir a identidade do seu utilizador, conter me-
mórias de quem o habita e que funcione como abrigo. 87

(...) o conforto é, ao mesmo tempo, algo simples e complexo. 
Ele inclui diversas camadas transparentes de sentidos – pri-
vacidade, bem-estar, conveniência –, alguns mais profun-
dos do que os outros. 88

Iñaki Ábalos, por outro lado, alerta para a relação entre conforto e con-
texto cultural e temporal, afirmando que a cultura e forma como cada in-
divíduo pensa influencia a forma de habitar. 89 Desta forma a comparação 
entre a realidade da urbanidade típica portuense com a cidade de Tóquio, 
deverá servir apenas como comparação teórica, adaptando-as à realidade 
da cidade do Porto. 

 
As necessidades contemporâneas vieram mudar, em muito, a forma 

como a cidade do Porto tem vindo a evoluir. No caso da reabilitação por-
tuense, muito do seu património tem vindo a ser destruído. A arquitetura 
típica portuense do século XIX é bastante distinta comparativamente com 
a atual e em muitos casos os trabalhos de estuque, caixa de escadas, 
claraboias e janelas foram substituídas pelas necessidades modernas, 
com uso de elevadores, acessos, aquecimentos e ventilações artificiais e 
até mesmo a necessidade de garagens. Estes novos elementos influen-
ciaram as mudanças na paisagem Portuense e a sua origem advém das 
novas necessidades contemporâneas, onde elementos com o automóvel, 
a certificação energética e acessibilidade ganharam uma nova importância 
na Arquitetura,tendo a legislação em vigor como motor desta mudança. 90

No caso concreto da cidade do Porto, estas transformações tecnológi-
cas aplicadas na habitação têm como objetivo procurar o equilíbrio térmico 
e acústico através de novas janelas ou vidros duplos. Muitas dessas trans-
formações tendem para um único objetivo, melhorar o conforto de cada 
habitação. 

Mas será que este caminho fará perder a tão característica identidade 
das ruas e da estética da cidade Portuense? 

87  BOLLNOW, O. F. O Ho-
mem e o Espaço. Curitiba, 
Editora UFPR, 2008. p.11

88  RYBCZYNSKI, W. Casa: 
Pequena História de Uma 
Ideia. Rio de Janeiro, Re-
cord,1996. p.236. 

89  ÁBALOS, Iñaki. A boa-vi-
da: Visita guiada às casas 
da modernidade. Barcelo-
na,Editorial Gustavo Gilli, 
2008, p.56.

90  AGUIAR, José - Reabi-
litação ou Fraude. Revista 
Património, n.º2. 2014: 
Imprensa Nacional/DGPC, 
2014, p.54.



94  SILVA, Armando C. F., A 
cultura castreja no noroes-
te de Portugal: Habitat e 
Cronologias, Porto : Univer-
sidade do Porto. Faculda-
de de Letras, 1984, p.126.

Na cultura castreja, e no caso da Cividade 

de Terroso, podemos assistir a algumas dessas 

transformações durante o período de cresci-

mento das suas comunidades. Habitações ge-

ralmente de planta redonda que, com o avançar 

do tempo e progresso tecnológico dos materiais,  

fez com que a população expandisse as suas 

habitações, acrescentando divisões circulares 

e, como é visível na planta, criar uma entrada 

que se supõe ter sido um átrio onde aconteciam 

as tarefas domésticas diárias de serviço. 94

[44]  Cividade de Terroso - cima | planta - baixo | registo fotográfico 
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3.2 - Flexibilidade e adaptabilidade do fogo 

A flexibilidade na habitação requer organização, análise e reflexão ló-
gica. É um processo de grande experiência e mestria que, sem a devida 
estruturação, pode não corresponder com a realidade e tornar uma habi-
tação arcaica ou sem enquadramento. A habitação flexível procura acima 
de tudo a maior intemporalidade possível, ou seja, não deve incutir uma 
noção de estagnação temporal, pois só assim responde de forma concreta 
a este conceito de habitação. 91 

Podemos assumir que desde os primórdios da habitação existiu sempre 
uma noção de flexibilidade. Ao longo da história da arquitetura assistimos 
a essa transformação da habitação em busca de uma adequação do es-
paço habitado à estrutura familiar ou mudanças tecnológicas. Desde cedo 
vimos novas tecnologias de construção alterar o espaço habitacional e ao 
mesmo tempo as suas consequências. [44]

“(...) antes do séc. XIX, durante séculos, ou mesmo milé-
nios, a habitção era concebida pelas próprias pessoas ou 
mesmo construídas por elas, o que permitia a construção 
personalizada, adaptável e evolutiva. Existia um equilíbrio 
entre aquilo que careciam e o que podiam construir com os 
meios que dispunham.”92

Contudo, é na altura do modernismo que o conceito ganhar maior re-
levância. A disciplina da arquitetura deveria aplicar a tecnologia e prol de 
uma prática de habitação flexível, principalmente devido ao pós-guerra 
que obrigou a um grande desenvolvimento de áreas urbanas em recupe-
ração. Essa necessidade de albergar um elevado número de desalojados 
e uma população que crescia de forma desmesurada, fez com que o ar-
quiteto colocasse o homem com centro da sua forma de pensar o espaço 
doméstico, e passou a existir uma maior preocupação na sua forma de 
ocupação, almejando o seu conforto e bem-estar.  Esta mudança de para-
digma transformou a arquitetura para um servente do sujeito que habita. 93 

91  TILL, Jeremy; SCHNEI-
DER, Tatjana - Flexible 
housing: the means to the 
end. arq: Architectural 
Research Quarterly. ISSN 
1474-0516. Vol. 9, n.o 3-4 
(2005), p.287-296. 

92  PAIVA, A. L. S. de A., 
Habitação flexível: análise 
de conceitos e soluções, 
dissertação de mestrado, 
Faculdade de Arquitetura 
da Universidade Técnica 
de Lisboa, 2002, p.366.

93  SCHNEIDER, Tatjana; 
TILL, Jeremy - Flexible 
housing: opportunities and 
limits. arq: Architectural 
Research Quarterly. ISSN 
1474-0516. Vol. 9, n.o 02 
(2005b), p.157-166.
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[45]  Exemplo de transformação de habitação típica londrina do séc. XVIII
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Nesta linha de pensamento, os autores Jeremy e Tatjana defendem que 
projetos flexíveis são cada vez mais necessários e a prova disso mesmo 
são as inúmeras adaptações que acontecem no espaço doméstico ao 
longo dos tempos e muitas vezes de forma natural. Embora estes proje-
tos alterados ao longo do tempo não tenham sido projetados com certas 
funcionalidades, é importante que o espaço se permita autoconstruir e 
adaptar ao seu utilizador. 

O caso da habitação Londrina, dos finais de século XVIII e inícios do 
século XIX, é um exemplo dessa mesma adaptação. Eram normalmente 
edifícios de 3 a 4 pisos com uma cave e, ao longo dos tempos, os seus 
habitantes sentiram a necessidade de lhes acrescentar espaços, ocupan-
do muitas vezes o terreno tardoz, ou até mesmo aproveitando o espa-
ço no topo para sótãos. Num sentido de ampliação muitas casas foram 
agregadas, e para efeitos de aproveitamento e redução divididas em mais 
habitações. 

Sendo assim sentido de flexibilidade do fogo tem sido adotado pelos 
próprios utilizadores, tornando muitas vezes espaços não projetados para 
essa finalidade em habitações flexíveis. Uma das características que per-
mitiu essa flexibilidade é o fato de terem grandes áreas ao contrário do 
que vemos na contemporaneidade com habitações padronizadas e com 
espaços mais reduzidos.

 Para além disso, a sua construção é bastante simples, sem instalações 
especializadas, permitindo uma maior margem de manobra nas suas alte-
rações não sendo necessário manobras muito dispendiosas.

Por fim, a disposição espacial das habitações era propícia a essas 
transformações. A caixa de escadas central, tornou fácil e intuitiva a forma 
como era executada na maioria dos casos a sua expansão para os logra-
douros.96 [45]

É nesta sucessão de acontecimentos, que durante o período modernis-
mo se entende a casa como um “organismo vivo”, que se adapta ao seu 
meio ambiente, fazendo com que a flexibilidade fosse uma necessidade 
imperativa na prática da arquitetura. Assim cada habitação tem a capaci-
dade de se adaptar a cada ser humano tal como cada ser vivo se adapta 
ao ecossistema onde está inserido. 97

95  Schneider, Tatjana; Till, 
Jeremy - Flexible housing: 
opportunities and limits. 
arq: Architectural Research 
Quarterly. ISSN 1474-0516. 
Vol. 9, n.o 02 (2005b), 
p.157-166.

96  Schneider, Tatjana; Till, 
Jeremy - Flexible housing: 
opportunities and limits. 
arq: Architectural Research 
Quarterly. ISSN 1474-0516. 
Vol. 9, n.o 02 (2005b), 
p.287-296.

97  FELICIANO, A.M. - A 
metáfora do organismo 
nas arquitecturas dos anos 
sessenta: a obra dos Ar-
chigram como manifesto 
de um novo habitar. Ca-
leidoscópio, 2014. ISBN 
9789896582647.



[46]  LNEC - modelos de espaços que respondem às 
funções mínicas exigidas numa habitação
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3.3 - Mínimo e necessidades

No sentido mais lato da palavra mínimo associa-se à redução até ao 
menor possível, mas quando abordamos o tema habitação mínima não 
se trata de uma diminuição da sua área, mas sim uma reflexão sobre as 
condições mínimas, vitais para a qualidade do habitar por parte do utiliza-
dor. A necessidade remete-nos à ideia de importância da habitação para 
o ser humano, de tal forma que pertence a um dos direitos fundamentais 
do homem. 98  

É no início do séc. XX que habitação mínima começa a ser encarada 
como uma pesquisa inevitável, começando numa primeira fase pela res-
posta às necessidades vitais de cada ser humano e só numa fase mais 
tardia a necessidade de explorar questões de conforto inerentes à psique 
de cada ser humano. 

Desta forma a habitação condigna passou a ter um sentido mais abran-
gente, incluindo todas as condições humanas, de modo a responder não 
só a questões físicas e de salubridade, mas também de psicológicas, des-
de a alimentação ao descanso como também à realização pessoal.

Ao longo deste período foram criados regulamentos e padrões por par-
te de várias entidades 99 para a definição de mínimos de habitabilidade, 
obrigatórios para cada projeto de arquitetura que envolvesse habitação. 
Foi a partir dos anos 60 que foram realizadas pesquisas e estudos sobre 
dimensões para cada tipo de atividade a realizar no interior de cada habi-
tação, de forma a que se estabelecessem níveis mínimos e aconselháveis 
para a habitabilidade. 

98  “Uma habitação con-
digna deve ser habitável. 
Por outras palavras, deve 
propiciar o espaço ade-
quado e proteger do frio, 
da humidade, do calor, da 
chuva, do vento ou outros 
perigos para a saúde, dos 
riscos devidos a problemas 
estruturais e de vetores 
de doença. A segurança 
física dos ocupantes deve 
ser igualmente garantida.” 
Direitos do Homem - O 
Direito Humano a uma Ha-
bitação Condigna– Ficha 
informativa n.º21 - Década 
das Nações Unidas para a 
Educação em matéria de 
Direitos Humanos 1995-
2004 p. 24 

99  LNEC - Laboratório 
Nacional de Engenharia 
Civil, é uma instituição 
pública de investigação e 
desenvolvimento científico 
e tecnológico de Portugal. 
É um dos maiores laborató-
rios de engenharia civil do 
Mundo. 
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[47]  Comparação entre as áreas mínimas estabeleci-
das pelo RGEU e recomendadas pelo LNEC (em m2)

[48]  Comparação entre as áreas mínimas estabe-
lecidas pelo RGEU e as áreas das habitações em 
estudo (em m2)
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As habitações passavam assim a ter em conta dez atividades essenciais 
para o ser humano: lazer; preparar refeições; descansar; comer; estar; 
trabalhar; brincar; tratar de higiene pessoal; tratar vestuário; limpar e arru-
mar; movimentar-se.  Sendo uma lista praticamente igual à estabelecida 
por Nuno Portas em 1969. 100

Por outro lado, estes trabalhos de investigação por parte do LNEC tra-
duziram-se em padrões de habitabilidade e foram um pilar essencial para 
a elaboração do RGEU 101, onde são estabelecidos standards mínimos 
que são obrigatórios para todos os edificados em Portugal. Tendo sido 
publicado em meados dos anos 50, passados 60 anos foi modificado ape-
nas 11 vezes através de decretos de lei, o que traduz o conservadorismo 
existente na mudança deste tipo de questões. Em contrapartida é notório o 
aumento de legislação relacionado com mobilidade reduzida, embora sem 
grandes resultados práticos: 85% dos edificados habitacionais ainda não 
apresentam elementos mecânicos de elevação, e 37% serão considera-
dos inacessíveis. 102  

Analisando as normas operacionais mínimas de habitabilidade do RGEU 
comparativamente com o LNE [47][48] percebemos que embora tenham sido 
executados sobre lógicas diferentes, conseguimos estabelecer algumas 
conclusões. As áreas mínimas estabelecidas aumentam em conformidade  
com o número de habitantes, exceto a sala de estar e a cozinha determi-
nada pelo RGEU, não de forma lógica, pois no caso específico do T0 é 
superior ao T1.

Outra conclusão possível da análise das tabelas, é que as áreas mí-
nimas estabelecidas pelo LNE são sempre superiores aos fixados pelo 
RGEU em cerca de 25%. As únicas diferenças são apenas nas zonas 
de sala e cozinha na tipologia T0, diferenças que fazem algum sentido, 
tendo em conta o maior número de funcionalidades destes espaços nesta 
tipologia em questão.

Atendendo que a habitação mínima não é apenas um problema de áreas 
mínimas e construção, mas também uma resposta à realização dos ideais 
de vida do ser humano, é necessário a introdução de processos sociais. É 
a partir do séc. XIX que este tipo de problemáticas é introduzido no pensar 
da habitação, mas só no séc. XX, com o surgir de ciências sociais, é que 
esta associação entre o habitat e sociedade se torna peça essencial de 
análise, despertando o interesse da disciplina da arquitetura.

100  PORTAS, Nuno (1969) 
Funções e Exigências de 
Áreas da Habitação. Lis-
boa: Laboratório Nacional 
de Engenharia Civil, p. 8.

101  RGEU - Regulamento 
Geral das Edificações Ur-
banas.

102  Informação recolhida 
pelo INE nos censos de 
2011

103  COVA, Sara P. R. V., 
Habitação mínima: Proje-
to, produção e mercado, 
Dissertação de Mestrado 
Arquitetura, FAUP, 2016, 
p.51.
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Em meados dos anos 60, torna-se visível um aumento de sensibilidade 
no que toca a aspectos sociais e culturais do habitante em relação a um 
comportamento demasiado focado na função característico do movimento 
funcionalista. Alguns autores como Rapopport e E. Hall escreveram sobre 
a importância da sociologia na habitação durante este período, embora 
sem grande reflexo na arquitetura que se apresentava naquele tempo. 104

Alguns dos pioneiros nesta área  em Portugal foram Nuno Portas e Keil 
do Amaral na década de 50, através de algumas investigações que visavam 
enaltecer e relevância dos comportamentos do homem na habitação e da 
sociologia para a obtenção de uma resposta arquitónica para a habitação 
mínima. A metodologia associada a este tipo de investigação, cinge-se 
na análise do comportamento do homem na habitação, percebendo quais 
as frustrações (podendo ser de carácter espacial, cultural entre outras) e 
procurando soluções que respondam a essas mesmas adversidades.

Sendo assim, Nuno Portas reconhece a relevância do espaço domés-
tico se enquadrar e adaptar a cada família, tentando apenas reduzir os 
custos das habitações em elementos dispensáveis ao conforto dos seus 
habitantes. Desta forma e numa perspetiva de habitação social, a casa 
deve responder à necessidade da sociedade não só física, mas também 
psicológica, para evitar o surgimento de casos de desintegração social. 
Este reconhecimento da heterogeneidade social e cultural surge assim em 
divergência à proposta de padronizada do Movimento Moderno. 105

Assim sendo a forma de pensar a habitação tende para um conjunto de 
pensamentos que relacionam a forma de agir do ser humano em torno da 
habitação, entendendo a individualidade de cada um que muitas vezes é 
alterada por aspetos culturais. O antropólogo Edward Hall teve um papel 
fundamental para a compreensão da importância das singularidades cul-
turais na construção do espaço habitacional. Muito do seu trabalho incide 
sobre a compreensão ambiente humano e da forma como a tecnologia, as 
crenças espirituais e linguagem são uma extensão dele próprio, refletin-
do-se assim no seu quotidiano. Estes aspetos culturais são, muitas vezes, 
tão assimilados pelo indivíduo que se tornam difíceis de alterar pois as 
experiências são a génese da sua existência. 106 

105  PORTAS, Nuno (2004) 
A Habitação Social – pro-
postas para a metodologia 
da sua arquitetura. Porto: 
FAUP Publicações, p.22. 

106  HALL, Edward (1966) A 
Dimensão Oculta, Lisboa: 
Relógio d’Água Editores, 
p.212. 

104  COVA, Sara P. R. V., 
Habitação mínima: Proje-
to, produção e mercado, 
Dissertação de Mestrado 
Arquitetura, FAUP, 2016, 
p.53.
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Para além de Edward Hall, Amos Rapoport defende também a impor-
tância dos aspetos socioculturais na definição do desenho arquitetónico. 
Cada espaço tem um significado diferente para cada cultura influenciando 
assim o desenho do mesmo. Por fatores religiosos ou ideológicos, os inter-
venientes de cada espaço doméstico muitas vezes difere de cultura para 
cultura. 107

Sendo assim, existe de forma explícita uma relação entre espaço e o 
homem em todas as suas atividades, sendo necessário um entendimento 
dos comportamentos, vontades e sentimentos para compreender cada 
construção e a forma com o desenho do espaço influencia colateralmente 
esses mesmos comportamentos e modos de habitar.

107  RAPOPORT, Amoos, 
Arquitectura y Diseño. Cul-
tura, Barcelona: Edicions 
UPC. 2003, p.89 



[49]  Registo fotográfico representativo da 
emancipação da mulher - 1975 -O movimen-
to feminista organizado remonta ao século 
XIX quando as mulheres reivindicavam direi-
tos jurídicos iguais aos homens, gestão do 
património, valorização do trabalho, direito à 
educação.
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3.4 - Novos modos de habitar

Desde as décadas de 60 e 70 que Portugal tem vindo a sentir mudanças 
drásticas na estrutura e nas práticas das famílias. Principalmente após o 
25 de Abril, as mudanças socioeconómicas, muito influenciadas pela en-
trada no mercado de trabalho do sexo feminino e o êxodo rural, afetaram 
de forma significativa a vida no meio familiar. Estas transformações indica-
vam que estávamos perante novos modos de vida que consequentemente 
influenciavam as habitações e as cidades. 108

Os casais mais jovens procuraram o litoral e cidades mais populosas 
para criar o seu próprio seio familiar e afastando-se das suas famílias de 
origem e criando o seu próprio espaço. A habitação ganha um novo sen-
ti- do, onde as relações sociais entre casais e entre pais muda, e onde 
as convenções e hierarquizações passam a relações de companheirismo 
com o objetivo de dar maior qualidade de vida aos seus descendentes.

Apesar da grande parte das famílias se ter deslocado para centros urba- 
nos, isto não significou uma maior partilha social, mas sim num isolamento 
de cada núcleo familiar. Isto até à primeira metade do século XX pois, 
com a entrada do século XXI, os principais protagonistas dessa ideia de 
privatização passaram a ser o casal e sobretudo o indivíduo. A habitação, 
por sua vez, passou a ser um revérbero desta vida privada de família e 
indivíduo, sendo elas o elemento de estudo no desenho do espaço do-
méstico. 109

Em 2006 a significância do tema da habitação na sociedade contempo- 
rânea foi discutida numa edição do Jornal Arquitetos, onde se questionou 
quais as bases culturais, funcionais e teóricas por detrás da maioria da 
habitação construída em particular em Portugal. Segundo os autores, a 
habitação portuguesa na sociedade contemporânea é “pobre de signi-
cado e frágil em termos de capacidade de resposta”110, pois carece de 
capacidade de adaptação às novas alterações sociais.

108  WALL, Karin, Famí- 
lias em Portugal, Lisboa: 
Imprensa de Ciências So- 
ciais, 2005, p.16

109  PEREIRA, Sandra Mar-
ques, Casa e Mudança 
Social: uma leitura das 
transformações da socie-
dade portuguesa a partir 
da casa, Casal de Cambra: 
Caleidoscópio, 2012, p.14

110  Jornal de Arquitectos 
n.º224 - 2006
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[50]  Siza Vieira - Bairro da Malagueira - 1973 - Fotografia aérea - Desenhos e esquemas do arquiteto - Fotografia 
demonstrando a diferenciação de volumes - Plantas das várias tipologias. 
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Álvaro Siza reconheceu, ainda nessa edição, essa mesma metamorfose 
contínua da sociedade e mostrou-se preocupado com o desafio que a ati-
vidade da arquitetura e projeto tem pela frente, pois corre-se o risco de não 
conhecer a realidade e o espaço apenas fazer sentido no pensamento de 
cada autor. Afirma mesmo que os agregados familiares cada vez são mais 
reduzidos e podem, inclusive, tornar-se células habitacionais para apenas 
um indivíduo único. O arquiteto usa o exemplo do Bairro da Malagueira 
para explicar essa evolução. 

“A Malagueira começou com um grupo que fazia parte do 
programa do S.A.A.L., uma associação de moradores, que 
se transformou em cooperativa. Tratava-se de pessoas com 
impossibilidade absoluta de construir uma casa. Mais tarde, 
com a evolução dos agregados familiares, muitas das casas 
que tinham a tipologia T1 foram, tal como estava previsto, 
transformados em T3.” 111

O Espaço doméstico deve ser então o espelho de quem habita, acre-
ditando que a comunicação e o diálogo são dois estágios fundamentais 
no exercício projetual de cada habitação. A construção do habitar deve 
passar assim por conhecer o quotidiano e sobretudo as necessidades 
de cada indivíduo, sem nunca esquecer as transformações sociais e fa-
miliares inerentes a uma sociedade contemporânea sempre em fase de 
mutação, tornando o papel do arquiteto cada vez mais fundamental e ao 
mesmo tempo complexo. 

Vejamos que muito do edificado construído para habitação segue de for-
ma geral a ideia da família tradicional, onde a grande alteração incide so-
bre a redução do número de filhos. Mas não é este o único caso que obriga 
a uma nova reflexão. Nos dias de hoje as famílias mudaram e é importante 
seguir essas tendências de uma forma atenta. Hoje podemos encontrar 
casais idosos, casais sem filhos, casais com filhos de vários casamentos, 
adultos que vivem sozinhos ou com amigos e todos estes novos tipos de 
famílias necessitam de um espaço adequado às suas necessidades. 112[50]

111  VIEIRA, Álvaro Siza - 
Conversa com José Adrião e 
Ricardo Carvalho, Jornal de 
Arquitectos nº224, 2006,p.6.

112  Álvaro Siza - Conversa 
com José Adrião e Ricardo 
Carvalho, Jornal de Arqui-
tectos nº224, 2006,p.60.
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[51]  Exemplo de cozinha do séc. XVII em compação com uma cozinha compacta, frequente em tipologias 
menores de habitação na actualidade.  

[52]  Nesta reportagem para a SIC Notícias, Siza volta aos bairros do Porto, Haia, Berlim e Veneza, e fala com 
os moradores. “Vizinhos”, nome desta serie de 4 documentários, foi exibido na bienal de Veneza.



77

Este tipo de enquadramento sobre o panorama geral das famílias em 
Portugal permite-nos antecipar problemas de desajustamento quando pro-
curamos uma resposta para as nossas soluções arquitetónicas. O mais im-
portante será reconhecer que a forma como cada indivíduo habita envolve 
prioridades e modos diferentes de vida. Assim sendo, em projetos pelo 
qual não existe dono, como na maioria dos casos de habitação coletiva, é 
muito importante uma abordagem muito flexível, abusando de operadores 
de flexibilidade que nos permitem adaptar o mais possível o seu habitat de 
acordo com o ponto de vista individual. Apesar de tendencialmente existir 
certos padrões numa sociedade, a grande diversidade cultural e globaliza-
ção originam cada vez mais imensas mutações no modo de habitar, e se 
por ventura achamos que forno é um elemento fundamental de um habitat, 
para muitos jovens o micro-ondas é apenas o essencial.[51] No entanto, se 
estes operadores forem aplicados de forma previamente planeada pode-
remos obter um maior número de disposições e possibilidades de forma 
a garantir uma resposta mais adequada às novas exigências temporais e 
mutações sociais. 113 

Assim sendo, o arquiteto deve sobretudo procurar a participação das 
pessoas, tal como defende Álvaro Siza, e embora seja um processo por 
vezes complicado, devido a muitas ideias pré-concebidas por parte do 
cliente, permite definir uma melhor estratégia de atuação. Ao conhecer os 
seus modos de habitar permite ao arquiteto ir de encontro e aproximar-se 
da ideia da casa ideal, onde a felicidade será o objetivo primordial de cada 
sujeito. 112[52]

Apesar de atualmente estarmos numa fase de dúvida quanto às novas 
formas de habitar a casa contemporânea, é importante a reflexão por par-
te dos profissionais de arquitetura a forma como se projeta a habitação. 
É neste clima de rapidez das alterações tecnológicas, das alterações da 
mobilidade urbana, que o conceito de flexibilidade e adaptabilidade da ha-
bitação ganharam cada vez força no exercício da Arquitetura. 114

114  TEIXEIRA, Liliana Franco, 
Start-Up Architecture! Re-
pensar o espaço doméstico 
sob uma nova lógica de fle-
xibilidade e adaptabilidade, 
Coimbra: Faculdade de 
Ciências e Tecnologia da 
Universidade de Coimbra, 
2013. Dissertação de Mes 
rado Integrado em Arquite-
tura apresentada ao Depar-
tamento de Arquitectura da 
FCTUC, p.77

113  AUGÉ, Marc - Não luga-
res, 90 graus Ed., Lisboa, 
2006, p.45
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4.1 - Os novos moradores 

A relação da arquitetura com habitação tem vindo a sofrer profundas 
alterações, no que toca ao contato com habitantes dos seus projetos. A 
introdução de promotoras imobiliárias criou um distanciamento entre o ar-
quiteto e quem habita os seus edifícios, de tal forma que, na maioria dos 
casos, o profissional nunca chega a conhecer a realidade dos moradores. 

Para compreender melhor o sistema de funcionamento do mercado ha-
bitacional temos de entender a casa como um bem ou produto, de tal forma 
que é raro a introdução da habitação mínima. A habitação é interpretada 
pela sociedade como um fator definidor do status quo de um indivíduo, e 
como tal procura satisfazer um mercado específico. Deste modo, o cliente 
de um arquiteto mudou, passando a ser um processo sistémico para obter 
os resultados desejados. O valor da casa passou a ser resultado de um 
processo, passando por várias etapas como a sua promoção, construção 
e venda, fazendo com que o preço do imóvel retenha vários custos adicio-
nais que são agregados ao valor final total.115

Desta forma, a não existência de um cliente foi originando mecanismos 
de resposta projetual, criando por sua vez uma estandardização do dese-
nho da habitação, tendo em conta um indivíduo e família tipo e esquecen-
do as possíveis diferenças culturais e sociais que poderão existir.

Mas quem são os novos moradores?

A diversificação dos tipos de moradores fez com que a dicotomia ha-
bitação e família perdesse sentido. O conceito família subentende um 
conjunto de pessoas com um grau de parentesco, dando mais sentido a 
agregado que apenas pressupõe a coabitação com alguém. No entanto, é 
importante perceber quais as transformações culturais que influenciaram 
o desenvolvimento das famílias até aos dias de hoje. 116

115  ALCALÁ, Luís Cortés - La 
cuestión residencial: bases 
para una sociología del ha-
bitar. Madrid: Editorial Fun-
damentos, 1995 p.30.

116  ALCALÁ, Luís Cortés - La 
cuestión residencial: bases 
para una sociología del ha-
bitar. Madrid: Editorial Fun-
damentos, 1995 p.142.

4. Novas tendências tipológicas
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[53]  Dados do EUROMONITOR - 2017

[54]  Percentagem de pessoas que vivem sozinhas - OECD (2013); Nações Unidas (2014) 

[55]  Percentagem de pessoas 
que vivem sozinhas em 1950 em 
comparação com 2012, e a sua 
relação com o número de soltei-
ros entre essas datas.
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Uma das mais evidentes transformações foi a diminuição do número 
médio do agregado familiar, que em 1960 rondava os 3,8 e em 2016 pas-
sou para 2,5 pessoas por agregado.  Este evidente decréscimo é ainda 
mais evidente nas famílias mais numerosas com 5 ou mais pessoas, que 
em 1960 correspondia a 17% e em 2011 apenas 2%. Outro fator curioso 
da evolução social portuguesa é o aumento do número de pessoas que 
vivem sozinhas que, desde a década de 60, quase duplicou.117

Se por um lado este aumento está diretamente ligado com a melhoria 
das condições socioeconómicas, também está diretamente ligado à eman-
cipação da mulher. Este crescimento tomou início em meados do século 
XX de forma tácita e tende a crescer principalmente nas grandes cidades 
e países mais desenvolvidos.   Assistimos assim, a uma alteração social 
que tem vindo a modificar a sociedade, evidenciando a importância da 
liberdade, privacidade e autonomia no que toca ao poder económico.

Este novo morador tem sido estudado de forma delicada por empresas 
internacionais como a EUROMONITOR, que afirma que o crescimento 
deste tipo de mercado abrirá portas nas mais diversas vertentes económi-
cas, desde a tecnologia, habitação, lazer, turismo, imobiliário e até mesmo 
mobiliário. 118

Esta tendência tem vindo a aumentar sobretudo nos países nórdicos, 
que lideram quanto ao número de agregados com um único habitante, 
sobretudo na Suécia, onde o número de habitantes que moram sozinhos 
atingiu os 59,4%. No caso da Dinamarca este número já atingiu os 43,9% 
aproximando-se assim de casos como a Alemanha, Noruega e Alemanha 
que rondam os 40%, que representa praticamente mais 10% relativamen-
te à média da União Europeia. 119[53]

Este aumento relaciona-se diretamente com os fatores económicos, 
sendo mais evidente nos países com economias mais poderosas, onde 
as condições sociais são mais favoráveis. Esta dicotomia entre qualidade 
de vida/agregados de um único indivíduo pode ser confirmado através dos 
estudos realizados por Eric Klinenberg120[54][55], onde o autor apresenta al-
guns exemplos como a emancipação das mulheres como fator crucial para 
a existência de um aumento de agregados individuais. 121

117  Dados INE - Instituto Na-
cional de Estatística.

120  Eric Klinenberg - Socio-
logista americano, nascido 
em 1970, conhecido pelo 
seu estudo do ambiente ur-
bano, media e cultura. 
121  KLINENBERG, Eric 
- Going Solo: The extraor-
dinary rise and surprising 
appeal of living Alone, The 
penguin Press, Nova Iorque, 
2012, p.57

118  PIRES, Catarina, Por que 
é que há cada vez mais 
gente a querer viver sozi-
nha?, disponível em [http://
www.not ic iasmagazine.
pt/2017/quem-vive-sozinho-
-em-portugal/] acedido em 
16/02/2017

119  Dados EUROMONITOR 
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[56]  GUERREIRO, Maria das Dores, CAETANO, Ana, Pessoas sós em Portugal: evolução e perfis sociais - quadros 
representativos do panorama actual da sociedade em Portugal.



83

Sendo assim, e olhando para os 62,9% que representa a percentagem 
de pessoas que vivem sozinhas em Portugal do sexo feminino, diríamos 
que de fato este é um dos fatores mais importantes para a evolução de 
agregados com uma única pessoa. Em verdade, esta avaliação estatística 
tem muitas mais variantes que nos esclarecem melhor sobre o panorama 
geral de quem vive sozinho em Portugal.

Em Portugal o número de pessoas com um único agregado ronda os 
8,2% da população residente, onde 46,9% tem mais de 65 anos e é lide-
rado pelas mulheres em 36,1% (fundamentado pela esperança média de 
vida superior do sexo feminino em relação ao sexo masculino). Esta lide-
rança feminina apenas não é visível em idades compreendidas entre os 30 
e os 49. Nesta faixa etária, desde 1991, os agregados únicos compostos 
por homens tem vindo a aumentar sendo que, dos 24% de agregados 
únicos, os homens lideram com 13,8%, e ocupa o segundo lugar no que 
diz respeito a viver sozinho, seguindo-se as idades compreendidas entre 
50 e os 64 que representam 21,6% e os restantes 7,4% aos moradores 
entre os 15 e os 29. 122 

A maioria deste grupo de indivíduos corresponde a viúvos, solteiros e 
divorciados, sendo possível ainda assim encontrar uma pequena percen-
tagem representada por indivíduos casados, pois existem alguns casais 
que por alguma razão são obrigados a viver separados, fenómeno que 
tem vindo a ser denominado por living apart together (LAT). 

Com estes dados podemos afirmar habitar sozinho tem vindo a tornar-
-se numa tendência pois, desde 1991, que o número destes agregados 
aumentou de 13,8% para 21,4%, aumento significativo apenas em 20 
anos. [56]

Este estudo revela-se assim de extrema importância para o debate da 
arquitetura e do tema abordado, pois através dos dados recolhidos con-
seguimos traçar alguns dos padrões que definem estes novos moradores 
individuais. Assim sendo, Maria das Dores Guerreiro e Ana Caetano defi-
niram três características distintas que definem um perfil padrão de quem 
vive sozinho. Um dos fatores principais, é a estrutura sociodemográfica 
da população que foi afetada sobretudo por fatores como o aumento da 
esperança média de vida e na mudança do paradigma familiar, com o 
aumento de divórcios, diminuição dos casamentos e a redução do número 
de filhos.  Outro fator é a liberdade, privacidade e necessidade da procura 
da autonomia, afetando não só as classes mais jovens como também aos 

122  GUERREIRO, Maria das 
Dores, CAETANO, Ana, 
Pessoas sós em Portugal: 
evolução e perfis sociais, 
INE – famílias nos Censos 
2011 – Diversidade e Mu-
dança, p.53.
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[57]  A identificação do perfis utilizados para definir quem mora sozinho em Portugal.

[58]  Quadro ilustrativo do panorama do valor de arrendamento, nas duas principais 
cidades portuguesas, onde se pode verificar o aumento do valor do arrendamento.
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mais idosos. Por último, e não menos relevante, o aumento da capacidade 
económica que viabiliza a independência financeira e a possibilidade de 
um indivíduo morar sozinho.

Assim sendo, foi possível traçar três perfis diferentes do morador in-
dividual, segundo as suas faixas etárias. No caso dos mais novos, são 
geralmente indivíduos com formações superiores, inseridos no mercado 
trabalho bastante especializado e qualificado, que procuram a casa como 
ato simbólico da transição para a vida adulta, onde a independência e 
autonomia são o seu principal foco. O tempo de fixação, por sua vez, é 
bastante variado, e muito dependente dos ideiais de vida de cada um, 
sendo para alguns casos uma transição antes de uma união conjugal e 
para outros um objetivo a longo prazo. Considerou-se esta classe a com-
preendida dos 15 aos 29 anos. 

Os adultos, compreendidos entre os 30 e os 64 anos, por sua vez são 
abordados de forma distinta, onde a sua condição de “viver sozinho” pode 
não só depender da sua opção de vida como também fruto de divórcios 
ou viuvez. 

A classe mais idosa, entendida como os mais de 65 anos, correspon-
de sobretudo a aposentados, que vivem na maioria dos casos sozinhos 
devido a viuvez, e caracteriza-se maioritariamente pela falta de estudos, 
fato que advém das más condições de acesso ao ensino em Portugal do 
passado. [57]

É certo que mesmo através de vários dados estatísticos, é difícil a leitura 
dos motivos que levam de fato ao aumento do número de agregados indi-
viduais. Mesmo através destes números apresentados, não é evidente se 
a escolha de viver sozinho surge por imposição ou se é verdadeiramente 
uma maior vontade de escolha. Segundo Rosário Mauritti, investigadora e 
socióloga, o número de portugueses que escolhe viver sozinho terá uma 
tendência crescente e neste momento só não é superior devido aos fatores 
socioeconómicos em Portugal, que inviabilizam esta opção por ser muito 
onerosa. A classe mais nova é a mais interessada em viver sozinha e 
apenas não é superior por não terem capacidade económica para suportar 
os custos, sendo até considerada pela autora como um “luxo” (rendimento 
médio mensal em Portugal: 913,9€ - 2015). [58] 

O principal motivo que levou ao aumento deste número foram as gran-
des mudanças sociais que ocorreram nos últimos vinte anos, razão pela 
qual, durante este período, o número tenha crescido para o dobro. Hoje 

123  MAURITI, Rosário, Viver 
Só – Mudança Social e Es-
tilos de Vida, ISCTE-UL, Ed. 
Mundos Sociais, 2011, p.37
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[59]  FRIENDS - Série Norte Americana iniciada em 1994, que segundo Eric Kli-
nenberg, influenciou a sua geração a uma nova maneira de viver a cidade, onde 
amigos vivem juntos e a família não é o centro do seu habitat.

[60]  Edward Hopper - Nighttawks - 1942 - Eric Klinenberg refere-se a este quadro 
como uma imagem que reflete de forma clara o seu conceito de  “alone together”. 
A pintura de Hopper, mostra-nos um homem cabisbaixo que, embora rodeado da 
sociedade sente-se só. A procura de companhia num bar, pode não satisfazer o ser 
e criar uma ilusão de companhia. Esta representação de 1942 mostra também que 
este fenómeno já era relato nos anos 40.
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os jovens saem de casa para morar sozinhos, o que não era comum, e os 
casamentos já não são considerados uma obrigação de vida em conjunta, 
resultando muitas vezes em divórcios. A própria arquitetura e ambientes 
urbanos ajudaram a essa revolução. Hoje as cidades, são compostas por 
uma infinidade de serviços e atividades, dando aos seus habitantes inú-
meras infraestruturas para viverem em comunidade, fazendo com que es-
tes novos moradores sozinhos não sejam fruto do isolamento. Esta atitude 
não representa a rejeição à família, apenas uma consciencialização que 
deste modo tem o poder de escolha de onde e com quem querem partilhar 
os seus momentos de interação. [59]

Para Klinenberg, este processo de número de pessoas que escolhe 
viver sozinho representa uma revolução na forma como é desenhada a 
sociedade, pois representa uma intensão coletiva e não representa um 
problema social de solidão, no caso dos jovens muito pelo contrário.  Por 
outro lado, não nos podemos esquecer dos idosos que apresentam esta 
condição por via de uma infelicidade ou imposição e, nesses sim, carecem 
de uma maior preocupação social e não devem ser esquecidos. Não es-
queçamos também que as sociedades mais evoluídas tendem a envelhe-
cer rapidamente, tornando este problema urgente e necessária no debate 
arquitetónico.

É assim fundamental que a transformação do ambiente urbano e da ar-
quitetura, favoreçam as relações interpessoais, para evitar casos solidão 
ou afastamento social, conduzindo a uma nova forma de fazer e pensar a 
sociedade. [60]

124  KLINENBERG, Eric 
- Going Solo: The extraor-
dinary rise and surprising 
appeal of living Alone, The 
penguin Press, Nova Iorque, 
2012, p.77



[61]  Edward Hopper - Room in Brooklyn - 1932 - Imagem de 
uma mulher à janela dentro do seu quarto.
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4.2 - Habitar com ou sem paredes – isolamento ou interação

A casa é um reflexo inegável de quem a habita e é dentro de cada 
célula habitacional que o indivíduo se apropria o espaço à sua medida, 
expondo os seus aspetos culturais ou sonhos pessoais e onde guarda os 
seus objetos e pertences. Este pequeno mundo, entre quatro paredes, é 
uma realidade paralela onde cada um cria os seus próprios pressupostos, 
abrigado de qualquer tipo intromissão à sua individualidade e intimidade. 
Estes espaços mais íntimos e pessoais permitem que cada agregado pos-
sa manifestar a sua parcialidade em relação à sociedade.

“Parece haver, desde logo, uma fuga permanente ao outro. 
A forma como o sonhador cai nas armadilhas do isolamento, 
dos ténues limites entre a realidade e sonho, como a perce-
ção da sua irremediável solidão, concreta e vazia, o empur-
ra para delírios de felicidade dos quais rapidamente acorda 
sem deles nada se recordar, funciona como metáfora para 
um certo afastamento, provocado pela distância ao mundo, 
entre aquilo que pensa ser real e o real.” 125

Apesar da necessidade destes espaços privados de isolamento que 
funcionam sobre si para serem criadas as suas ideias, e nos permitem ser 
o sonhador e criadores de uma esfera pessoal de que a autora Ana Luís 
Castro fala no excerto anterior, muitos autores defendem que cada um 
deve fazer parte de uma vida em comum inserindo-se na sociedade, crian-
do uma dualidade de sentimentos no que toca à abordagem e resposta da 
habitação no campo da arquitetura.

“À força de tanto ler e imaginar, fui-me distanciando da rea-
lidade ao ponto de já não poder distinguir em que dimensão 
vivo.” 126

126  CERVANTES, Miguel de. 
Dom Quixote de la Mancha. 
Ed. Dom Quixote, 2015, 
p.745

125  CASTRO, Ana Luís, So-
bre as paredes, sujas e tris-
tes, que amamos – Habitar, 
edição da revista MA, 2017, 
p.17.
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[62]  PAO II - Toyo Ito - 1989 -  Baixo - Imagens de estudo do autor - Cima - Registo fotográfico do interior 
e exterior do modelo. 

[63]  How to Isolate Yourself & Inhabit Everywhere: Absalon’s Living Cells - Absalon - 1991 1993 - A obra 
de Absalon do fim do Séc. XX, em que aplica a noção poética do abrigo diante da solidão existencial 
do indivíduo num mundo globalizado, homogéneo e midiático. Hoje, as formas simbólicas dos traços 
relacionam-se ao repertório moderno, porém as formas sociais mudaram, foi-se a Sociedade Industrial e 
o Homem Moderno que trabalha e exerce apenas funções básicas vitais. Chegou o Homem que valoriza 
a vida social e a traz para dentro de casa, necessitando de espaços amplos e versáteis.
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Nesta reflexão, e tendo em conta o modelo de habitação coletiva ado-
tada desde a modernidade, as cidades têm sido alvo uma transfiguração 
para células habitacionais, cada vez menos comuns e fechadas sobre si 
próprias, fator que tem vindo a ser considerado como negativo. Estas es-
truturas, que mantém a ordem e apelam ao refúgio dos seus habitantes no 
seu lar, evitando de alguma forma desvios sociais. Desta forma, é neces-
sário criar alternativas atuais do esquema da habitação que responda às 
necessidades contemporâneas e que não se feche sobre si mesma e que 
promova a interação social.

Cada vez mais o nosso espaço não se cinge ao espaço doméstico, ele 
transcende-se para conceitos mais gerais como a nossa rua, a nossa ci-
dade, o nosso país ou a nossa sociedade. Nesta ótica, surgem algumas 
experiências arquitónicas que lidam com estes novos modos de vida con-
temporâneos emergentes, problemas de inclusão e redução do espaço 
doméstico com o objetivo de uma maior mobilidade urbana, não esque-
cendo a necessidade de um espaço individual de retiro. 127

Nesta seleção procuro abordar projetos com características ideológicas 
de confronto com um certo contexto cultural. Estes projetos representam a 
fusão entre uma forte ideia conceptual e ao mesmo tempo formalizando-a, 
enfatizando a capacidade e criatividade do homem em transformar o ter-
ritório e questionar a sua realidade. Cada um deste exemplos, pertencem 
a contextos espácio temporais distintos, e ambos apresentam uma clara 
vontade de desafiar novas soluções para o futuro das cidades. 

É neste âmbito que Meir Eshel, mais conhecido por Absalon, cria o seu 
próprio conceito de habitação. O artista e escultor, cria seis protótipos de 
células individuais, baseadas nas atividades do dia a dia, e inteiramen-
te desenhada para as medidas e áreas mínimas para a execução das 
mesmas. O interior de cada célula consistia num estudo das dimensões 
necessárias para essas mesmas tarefas domésticas como comer, dormir, 
higiene pessoal, que definiam a forma de cada módulo habitacional. 

Os seis protótipos foram concebidos e desenhados para ocupar seis 
centros de grandes metrópoles, de forma a que pudesse criar o seu próprio 
estilo nómada, em permanente contato com a sociedade e em simultâneo 
preservando o seu isolamento, mas abandonado a ideia de empilhamento 
habitacional como é o caso da habitação coletiva. [63]

127  CASTRO, Ana Luís, So-
bre as paredes, sujas e tris-
tes, que amamos – Habitar, 
edição da revista MA, 2017, 
p.18.
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[64]  Registo fotográfico cidade de Tokyo, demonstrando a sua grande densidade populacional.

[65]  Capsule & Sauna Century Shibuya - Tokyo - a densidade habitacional e os preços elevados 
fizeram com que a forma de habitar fosse reequacionada e, desta forma, surgiram casos como 
este hotel, onde a célula habitacional é levada ao extremo mínimo de habitabilidade. 



93

A sua tentativa fez com que o autor enfrentasse algumas discussões 
lógicas e paradoxais à medida que desenvolvia estas células individuais, 
questionando-se sobre algumas dicotomias que são inerentes às dinâ-
micas da habitação. A dualidade entre interior e exterior; conforto e des-
conforto; individualidade e comunidade; privado e público; tranquilidade e 
ansiedade; racionalidade/irracional; nómada/fixação. 128

“I would like to make these cells my homes, in which to define 
my feelings, to cultivate my behaviors. These houses will be 
mechanisms of resistance to a society that prevents me from 
becoming what I must become.” 129

Por outro lado, os projetos de Toyo Ito, Houses for Tokyo Nomad Woman 
já referenciado nesta dissertação, levam em consideração questões como 
a habitação nómada como proposta do habitar individual contemporâneo. 
As células habitacionais são fruto de uma meditação sobre os modos de 
habitar nos anos 80 japoneses, que sendo uma sociedade avançada tecni-
camente e com questões de aumento demográfico exponencial observava 
mudanças sociais drásticas.[64][65] O preço elevado do metro quadrado e 
aumento da população em cidades como a de Tóquio, originaram em cé-
lulas habitacionais cada vez mais reduzidas ao mínimo, em que tendiam 
para unicamente responder à acomodação do corpo e responder às fun-
cionalidades básicas da habitação. Os projetos Pao 1 e Pao 2, são uma 
reflexão disso mesmo. [62]

Assim sendo, tanto o caso de Absalon e Ito têm pontos de abordagem 
muito semelhantes em relação à habitabilidade nas metrópoles, onde 
consumismo e a mobilidade da habitação é o ponto comum das suas cé-
lulas habitacionais. A única vertente dissonante entre estes dois modos 
de pensar estes projetos, é como abordam as necessidades básicas de 
cada indivíduo. Absalon apresenta uma solução onde a interioridade e 
individualidade de cada atividade se encontra no interior da célula habi-
tacional, enquanto Ito dá a resposta a essas necessidades no exterior, 
oferecendo-as à cidade que o rodeia.

128  VERGNE, Philippe - AB-
SALON, The man without a 
home is a potential criminal,  
moore college of art & De-
sign | the galleries at moore 
p.4.

129  Excerto de entrevista a 
Absalon. 
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A postura de Absalon é então, e apesar de todas as dicotomias, de 
proteção face à repressão social, do consumismo, através de uma ideia 
de habitação que protege das intempéries do mundo exterior, garantindo 
preservação pessoal e da própria identidade. Em contrapartida e como re-
ferido anteriormente, Toyo Ito idealiza estas células como sendo uma capa 
e proteção que apenas acomoda o corpo humano e de forma translúcida, 
não se assemelhando a um espaço íntimo. Este ambiente translúcido ofe-
rece a mulher nómada para esta “so(ci)e(dade)” contemporânea, que não 
precisa de intimidade ou até mesmo identidade. O próprio nome Houses 
for Tokyo Nomad Womam remete-nos à perda da identidade, pois refere-
-se ao seu habitante de forma genérica (a mulher nómada de Tóquio).

Em verdade, as fotos de Pao 1 e Pao 2 não traduzem o nosso conceito 
tradicional de habitação e ,com este inverter do conceito, pretende, de 
forma irónica e até mesmo utópica, chamar à atenção onde a contempo-
raneidade nos pode levar. 130 

Estes dois tipos de abordagem remetem-nos para a relação entre o pri-
vado e público, em que os autores abordam de maneiras distintas. É acei-
tável referir que o modelo doméstico do século XVIII e XIX, que colocava a 
família como o centro, é hoje em dia obsoleto ou pelo menos encontra-se 
em crise. Como referido anteriormente, as estatísticas mostram que após 
a segunda Guerra Mundial, apenas 8% das pessoas moravam sozinhas. 
Hoje em dia, a média de alguns países Europeus atinge os 25%, isto sem 
incluir casais, o que representa a mudança dos estilos de vida, onde surge 
a necessidade de criar soluções arquitetónicas que respondam a estilos 
de vida muito específicos de habitações unipessoais, como estes dois 
exemplos.

 Por outro lado, pela natureza destas habitações tão nómadas e despro-
vidas de compromisso surge outro tipo de fenómeno. O desaparecimento 
do estilo de vida estático do século XIX, testemunhado por uma ascen-
são da mobilidade, globalização e questões sobre a permanência.  Esta 
abordagem encaminha para uma crítica direta do passado, onde as casas 
burguesas do século XVIII e XIX representavam essa alienação perante o 
mundo exterior esquecendo os espaços comuns a todos. Os seus espaços 
privados eram mundos onde se exaltavam as decorações e ornamentos, 
criando realidades paralelas face ao mundo exterior.  

130  CASTRO, Ana Luís, So-
bre as paredes, sujas e tris-
tes, que amamos – Habitar, 
edição da revista MA, 2017, 
p.19.
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Se por um lado o modernismo introduziu o indivíduo móvel e nómada, 
também inventou o homem conectado à mídia e por sua vez a contem-
poraneidade, e inventou o ciber-individual, para quem as noções entre a 
relação de público e privado cada vez são mais difusas. Toda a atividade 
diária de transações bancárias, o uso dos telefones ou até mesmo o com-
putador pessoal e redes sociais arrastam cada vez mais o indivíduo para 
fora da sua esfera privada. 131

No entanto, como pode o homem viver sem esse seu espaço privado e 
pessoal que o permite ter as suas próprias recordações que definem a sua 
identidade e onde os objetos são reflexo das suas motivações, conquistas 
e sentimentos?

Se por um lado estes espaços tendem a colocar de parte a esfera públi-
ca, também ela essencial para a felicidade individual, a redução do espaço 
privado poderá conduzir a uma sociedade cada vez mais vítima de uma 
massificação, onde a individualidade se perde. 

Tendo em conta a evolução do mundo contemporâneo, poderá fazer 
sentido essa redução do mundo privado, embora essa maneira pensar 
a urbe tenha que ser um processo contínuo de adaptação. As cidades 
contemporâneas não estão preparadas para essas mudanças de paradig-
mas e são necessárias novas propostas que moldem o mundo comum, 
preparando o homem para o movimento constante da vida e do belo caos 
do ambiente urbano atual e, em simultâneo para que essas mudanças 
representem o bem-estar do indivíduo em todo lado. 

“Estar fora de casa e, no entanto, sentir-se em casa em qual-
quer lugar; ver o mundo, estar no centro do mundo e ficar 
escondido do mundo[...]” 132

131  HEIDEGGER, Martin, The 
thing  & Being and Time, 
State University of New York 
Press, Nova Iorque, 1996, 
p.187 

132  BAUDELAIRE, C, O pin-
tor da vida moderna, Nova 
Veja, 2015, p.20. 
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[66]  Life in 32 m2 - Gary Chang - Hong Kong - 2006
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4.3 - Casos de estudo - Experimentação em pequenas habitações

À medida que os preços da propriedades nas cidades continua a dispa-
rar, a tendência para os micro-apartamento está em crescendo. Em cida-
des mais populosas como Hong Kong ou Tokyo, a necessidade de levar 
os modelos habitacionais ao limite, começa a ser uma resposta cada vez 
mais comum. 

Sendo assim, importa levantar questões sobre a espacialidade deste 
tipo de modelos e estudar o desenho destas habitações para perceber, 
mais tarde, quais as diferenças com casos como o do Porto.

Gary Chang - Life in 32 m2 - 2006 - Hong Kong[66]

Este projeto, situa-se em Hong Kong e representa de forma clara o tra-
tamento do mobiliário para resolução de um espaço com apenas 32 m2. O 
arquiteto neste trabalho, faz um estudo intensivo da distribuição espacial, 
em busca de uma maior otimização da habitação.

O fato do arquiteto ter vivido desde criança na habitação, permitiu perce-
ber quais as frustrações e vontades de melhoria. Um pouco como Xavier 
Monteys no seu ensaio “subvertir e usar mal”, onde o usar mal ou frus-
trações são uma oportunidade para repensar as soluções, Gary Chang 
aproveita para usar essa mentalidade para construir sucessivas melhorias. 
Após a saída dos seus pais da habitação, o arquiteto experimenta várias 
possibilidades de configuração até chegar ao resultado obtido em 2006.

Através desse processo o arquiteto conseguiu, utilizando mobiliários 
amovíveis e otimizando a sua função no espaço, chegar a um sistema que 
permite esta habitação obter 24 configurações diferentes.

China
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[67]  A little design - Szu-Min Wang - Taipei - 2015
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Szu-Min Wang  - A little Design 22 m2 - 2015 - Taipei[67]

Tendo em conta os preços elevados das residências de Taipei, os espa-
ços de vida acessíveis aos jovens tem vindo a tornar-se cada vez menor 
no decorrer da última década. Como resposta a esta problemática, a equi-
pa Szu-Min Wang elabora este projecto com apenas 22m2 e um pé direito 
de 3,3 mestros.

Por outro lado, e apesar da habitação não ser ampla, o projeto tenta 
responder a todas as necessidades básicas funcionais de vida. Ao mesmo 
tempo, todo o mobiliário é colocado de forma a deixar o maior espaço pos-
sível, numa tentativa de usar o espaço maior livre para funções diferentes 
que envolvam o uso de uma área maior.

Sendo um projeto elaborado para um cliente único, o projeto tenta res-
ponder aos seus modos de vida, onde um espaço de higiene pessoal, 
cozinha compacta e mobiliário para guardar o maior número de pertences 
e livros era o objectivo principal. Além disso os arquitetos tentaram incluir 
funções tracionalmente separadas, no mesmo espaço. Um exemplo claro 
disso é a junção de lavandaria no espaço de confeção de alimentos.

Tailândia
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[68]  Micro apartment - 
Spamroom + johnpaulcoss 
- Berlim - 2015
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Spamroom + johnpaulcoss - Micro apartment - 2015 - Berlim[68]

Este projeto, com apenas 21m2, encontra-se num edifício de inícios do 
séc. XX de Berlim. O layout original da habitação era composta por duas 
divisões pequenas, uma de cozinha outra de estar ou dormir, sendo que as 
instalações sanitárias se encontravam no primeiro piso e eram partilhadas, 
tal como era natural naquele período.

Num esforço para modernizar a habitação e adaptar à realidade atual, 
os arquitetos aproveitaram este pequeno espaço para torná-lo numa habi-
tação independente, com casa de banho própria, e criando um elemento 
central que organiza todas as atividades da casa, deixando o maior núme-
ro de espaço livre para estar ou jantar. 

Muito do seu interior foi alterado, não só pela eliminação das paredes 
que dividiam o espaço anteriormente à transformação, como também, à 
ornamentação. Devido ao fato do edifício ser da altura da Altbau, a sua 
estrutura tem um pé-direito elevado, permitindo ganhar alguns metros 
quadrados de espaço tal como no caso anterior. 

Alemanha
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[69]  Studio Li - Anne Rolland Architecte - Paris - 2014
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Anne Rolland Architecte - Studio Li - 2014 - Paris[69]

Este projeto encontra-se numa das partes mais antigas de Paris, perto 
da catedral de Notre-Dame, sendo uma recuperação de um edifício do 
séc. XVII anexado a um estábulo. Deste modo, o estúdio de Anne Rolland, 
aproveitando a estrutura do edifício e eliminando as paredes interiores, 
transformou o espaço numa habitação ampla onde a luz se espalha por 
toda a habitação.

Com o uso de mobiliário, separa o espaço, transformando-o numa es-
pécie de híbrido entre T0 e T1, onde apesar de existir uma divisão clara 
espacial, essa separação não existe fisicamente. Toda essa divisão é feita 
pelo mobiliário que não atinge a totalidade do pé direito, permitindo que a 
luz penetre em todo o espaço.

Para tornar numa habitação capaz de responder aos novos modos de 
vida contemporâneos, foi introduzido uma cozinha e instalações sanitá-
rias, podendo alojar não só um casal jovem, como turistas.

 

França



[70]  Reabilitação casa Burguesa séc. XIX
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5.1 - O caso do Porto - Reabilitação ou fachada

No caso da cidade do Porto é pertinente abordar o tema tendo em conta 
os processos de reabilitação urbana e modelos estruturais da sua evo-
lução. A cidade tal como a casa, mas numa maior escala, é o reflexo de 
um povo e uma cultura, onde a arquitetura tem um papel fundamental de 
registo, não só cultural, como também social, político e económico. Uma 
cidade com tanta história, que passou por processos de industrialização, 
desindustrialização, migrações e emigrações, e falta de alojamento, deve 
estar atenta às novas tendências e procurar as respostas adequadas às 
suas intervenções, onde deve dar especial atenção ao debate entre as 
várias equipas disciplinares no que toca à evolução arquitónica e urbana.* 

De modo a que a coesão urbana seja mantida e com sentido de manter 
a identidade da cidade intacta, o compromisso estabelecido foi direciona-
do para um processo de regeneração da sua arquitetura. Esta tendência 
de reabilitação surge com um propósito, tentar bloquear a interferência 
na paisagem arquitetónica portuense e priorizar a sua intervenção com 
sentido para a sua regeneração.

Contextualizando o Porto atual, é necessário perceber uma das ques-
tões que mais tem preocupado os cidadãos portuenses. A verdade é que a 
cidade tem vindo a perder largamente o seu número de habitantes ao lon-
go dos últimos 30 anos, sendo em 2011134 de cerca de 237 mil habitantes, 
número que representa quase a perda de 1/3 da população comparando 
com o seu pico em 1981 que continha cerca de 327 mil. Esta perda foi 
mais significativa na ACRRU 135, que desta perda total de quase uma cen-
tena de milhar de habitantes, 47% afetaram esta área em específico. Para 
além desta tendência de desertificação, possui uma população desempre-
gada de cerca de 8%, em que 30% correspondem a aposentados, muitos 
deles alojados no centro histórico devido a rendas baixas e com condições 
económicas muito precárias. 136

133  BEXIGA, Euclide, Mode-
los estratégicos na Regene-
ração da ACRRU do Porto. 
Na defesa da Identidade Ur-
bana , Faculdade de Ciên-
cia e Tecnologia, 2017, p.3.

134  INE - Dados dos censos 
2011 – Capítulo IX

135  ACRRU - Área Crítica de 
Recuperação e Reconver-
são Urbanística – imagem - 
Área contém cerca de 16 mil 
edifícios, sendo 26% cons-
truções anteriores a 1919 
e 25% anteriores a 1945. 
Cerca de 7 mil edifícios en-
contram-se vagos.

136  INE - Dados dos censos 
2011 – Capítulo IX

5. As tipologias T0 e T1 na cidade do Porto
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[71]  Mapa da ACRRU

[72]  Mapa dos apartamentos e moradias alugados por Airbnb no Porto no mês de Março de 2017



107

Sendo assim, conseguimos apontar algumas das causas que levaram a 
este processo de desertificação do Porto e principalmente da ACRRU[71]. 
O surgimento de novas centralidades, a mudança dos polos de emprego, 
a consequente marginalidade e o surgimento de novas infraestruturas de 
mobilidade, a decadência dos edifícios, das ruas e do seu espaço urbano 
e o custo de vida, foram algumas das razões que originaram uma procura 
por melhores estilos de vida no exterior da cidade. A Grande aérea metro-
politana do Porto sofreu assim um processo de suburbanização da Méta-
polis, onde conseguem aliar custos habitação mais baixos com acessos 
fáceis aos polos de emprego e à cidade. 137

Embora haja unanimidade quanto às questões anteriormente aborda-
das, a Porto Vivo – SRU, muito por força de imposição económica por par-
te de privados, tem afetado o modelo estratégico em execução, podendo 
estar mesmo a agravar algumas destas causas de desertificação. Muitas 
das ações de regeneração urbana embora estejam em elaboração, tanto 
por parte da Porto Vivo – SRU quer por privados, grande parte das suas 
estruturas terão de ser reorganizadas para reabilitar também o interesse 
em viver na ACRRU, a fim de fixar as famílias no Centro do Porto e de não 
perder a sua identidade cultural. 

Caso isto não aconteça, a cidade do Porto corre o risco de se tornar 
numa cidade musealizada, onde as ruas, os passeios e as casas não 
passam de uma mera memória e ilustração de outros tempos onde ape-
nas capta o interesse do turismo e da esfera económica. Este processo 
conduz a uma homogeneização cultural, fruto de uma sociedade cada vez 
mais global, onde visitar o Porto é como visitar outra cidade Europeia, 
cheia de souvenirs e imagens de atividades que no passado foram reflexo 
da cidade e neste momento já não o são. 138

Estas iniciativas de reabilitação mais lucrativas, atrairam grupos econó-
micos e investidores aproveitaram-se para intervir no meio urbano apon-
tando para o lucro, aproveitando a reabilitação para introduzir comércio, 
hotéis e hostels sem precedentes e habitação de luxo. Estruturas virtuais 
como o Airb’n’b[72] vieram facilitar o acesso a turismo fora da componente 
hoteleira, originando também ela numa descaracterização das habitações. 
As fotos de cada habitação através desta plataforma são padronizadas, 
onde podemos ver os mesmos objetos, os mesmos ângulos e uma tipifica-
ção da qualidade de vida em qualquer lugar do mundo.  

137  ASCHER, François. Mé-
tapolis ou l’avenir des villes. 
Paris: Editions Odile Jacob, 
1995. p.95.

138  AGUIAR, José - Reabi-
litação ou fraude - Revista 
Património, nº2. 2014: Im-
prensa Nacional/DGPC, 
2014, p.65.
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[73]  DOMINGUES, Álvaro - “Turismo nas cidades: problema ou oportunidade”, Expresso, 2016.
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Muito devido a prémios como “Best European Destination” que, apesar 
de ser motivo de orgulho, tem causado fluxo contínuo de turistas, refletem-
-se num tursimo desenfreado que, sem as infraestruturas necessárias tem 
causado distúrbios no funcionamento normal da cidade. Para quem vive 
no centro da cidade do Porto, é frequente ver o trânsito acumulado por 
serviços de mobilidade de turistas, preços dos estabelecimentos aumentar 
visivelmente e vida noturna mais ruidosa. Todos estes fatores dificultam 
uma vida pacífica e saudável para quem habita o centro da cidade e, 
juntando a valores de venda e arrendamento incomportáveis, obrigam o 
habitante a partir deixando as suas atividades e raízes. 139 [73]

Por outro lado, as apostas constantes nas infraestruturas ofereceram 
as condições necessárias para o aumento do interesse na aposta por par-
te de privados na reabilitação. A instalação de fibra ótica, melhoramento 
das condições de abastecimento de água, gás, ofereceram as condições 
necessárias para a adaptação dos edifícios. A economia deu assim sinais 
de revitalização, muito pela sustentabilidade do turismo, atraindo novas 
atividades económicas e uma maior oferta de habitação para venda e ar-
rendamento.

 
Este problema tem se tornado de tal forma evidente que, a 13 Julho 

de 2017, foi apresentada, pelo primeiro ministro António Costa, Ana Pi-
nho como Secretária de Estado da Habitação, numa aposta clara à intro-
dução de políticas públicas dirigidas à classe média, particularmente às 
novas gerações. Desde 2014 que o Estado Português tem apostado em 
exercícios legislativos para solucionar o problema, desde a introdução do 
RERU (Regime Excecional de Reabilitação Urbana), que pretendia facili-
tar a reabilitação urbana nos centros das cidades, criando exceções que 
dificultavam tanto a nível de custos como de estrutura do património a 
ser reabilitado. Em 2016 surge por sua vez a ENpH (Estratégia Nacional 
para a Habitação), que por outro lado permitiu o aumento da apropriação 
corrompida, tentando reativar o setor da construção civil adormecido e 
essencial para o crescimento económico português, mas que ao mesmo 
tempo poderá resultar numa reabilitação em massa, sem rigor e que pode-
rá resultar numa adulteração no património histórico das cidades. 140

Sendo assim, para a revitalização da ACRRU, é fundamental que os 
intervenientes debatam em conjunto medidas adequadas para menorizar 
a perda do valor patrimonial do centro histórico portuense e ao mesmo 
tempo que se estude a melhor maneira de defender dos interesses priva-

139  Portuenses gostam de 
turistas, mas temem que a 
cidade perca autenticidade 
- 13 Agosto 2017 “O exces-
so de turismo tem provoca-
do, em algumas cidades 
europeias, o aparecimento 
de movimentos hostis em re-
lação aos turistas. A cidade 
do Porto, escolhida por três 
vezes como melhor destino 
europeu, começa a dar 
sinais de insatisfação pela 
presença de tantos estran-
geiros” 

140  AGUIAR, José - Reabi-
litação ou fraude - Revista 
Património, nº2. 2014: Im-
prensa Nacional/DGPC, 
2014, p.66.
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dos. Muito desse processo passa por assumir as condições do edificado 
patrimonial, tanto a nível de tipologia como de estrutura, conservando o 
seu valor e cultural, impedindo a perda de uma identidade tão caraterística 
como a cidade do porto tem, e reprimindo a fraude do fachadismo. 141[74]

Atendendo que esta tendência se tem refletido em vários países Euro-
peus ao longos destas últimas décadas, cabe-nos debater de forma seme-
lhante o problema. Países como França, Holanda, Itália, tem implementa-
do a nível político medidas e estratégias que aproveitam o turismo como 
força para a conservação do Património das cidades. Cabe aos portuenses 
dedicar-se também à revitalização da comunidade, criando metodologias 
que cuidem, mantenham e regenerem o património e os seus habitantes 
que preservem não só a Arquiteturas, mas também o seu povo.

141  AGUIAR, José - Reabi-
litação ou fraude - Revista 
Património, nº2. 2014: Im-
prensa Nacional/DGPC, 
2014, p.68.
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Veiga Oliveira refere-se à casa burguesa típica da cidade do Porto, como 
um elemento que manteve a sua estrutura intacta ao longo dos tempos na 
malha urbana portuense. Devido à sua preservação tornou-se no símbolo 
e imagem característica da cidade até à atualidade. 

Muito dessa preservação deve-se ao fato destes edificados terem a ca-
pacidade de resistir no tempo, devido à sua construção, à estruturação 
espacial, como também, às sua áreas confortáveis que permitem uma 
grande variedade de opções.[76]

Um pouco à semelhança das casas do séc. XVIII e inícios do séc. XIX 
inglesas, a sua disposição espacial é propícia a transformações, onde a 
caixa de escadas central, torna simples a forma como podem ser distribuí-
das novas lógicas de funcionamento, dando-lhe um sentido de flexibilidade 
e versatilidade capaz de se adaptar aos novos tempos. 

Desta forma, e após os esforços da Porto Vivo na revitalização do pa-
trimónio portuense, surgiram novos privados interessados na nova opor-
tunidade de investir na reabilitação, obtendo impacto na vida urbana da 
cidade. Por outro lado, a reabilitação é um método por vezes dispendioso, 
fazendo com que muito do património fosse alterado e que tenha por ve-
zes  sido esquecido a sua preservação, originando casos de fachadismo, 
onde o seu interior é completamente demolido e seja criada uma nova 
realidade que nada tem a ver com o que o edificado representava. 

Devido à conjectura económica do país, e ao enorme fluxo de turistas 
abordado em temas anteriores, muitas destas reabilitações têm se focado 
no desenho de habitações funcionais, ajustadas à precariedade econó-
mica que atravessamos e a formas de vida oriundas da transitoriedade e 
fluxos turísticos, que é maioritariamente composto por agregados de um 
ou dois indivíduos. Uma aposta clara, em modelos T0 e T1.

5.2 - Flexibilidade e adaptabilidade da casa típica portuense

142  VEIGA de OLIVEIRA, 
Ernesto, GALHANO, Fer-
nando, “Casas do Porto” 
in Arquitetura Tradicional 
Portuguesa”, Publicações D. 
Quixote, Lisboa, 1992, pág. 
295

143  AGUIAR, José - Reabi-
litação ou fraude - Revista 
Património, nº2. 2014: Im-
prensa Nacional/DGPC, 
2014, p.66.
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Embora este tipo de abordagem tenha consequências, largamente dis-
cutidas por parte da comunidade, a reflexão desta dissertação está mais 
preocupada com reportar este tipo de intervenção e levantar questões 
sobre a espacialidade deste tipo de modelos, e a viabilidade do desenho 
destas habitações para que proporcionem uma habitação minimamente 
funcional.

5.3 Casos de estudo

OODA - DM2 Housing - 2014 - Rua D. Manuel II - Porto[77]

Para o arquiteto, umas das tarefas mais complicadas é o cuidado em in-
tervenções no centros históricos. Este Edifício projectado pelo o gabinete 
de arquitetura OODA, é um dos casos de reabilitação no Porto, segundo 
modelos T0 e T1. Ao todo são 17 habitações com variações das tipologias 
T0 e T1, aproveitando os espaços e a estrutura inicial do edificado original.

Localizado numa das zonas de intervenção prioritária do Porto, e situa-
do numa área do proteção do Museu Nacional Soares dos Reis, o edifício 
tenta respeitar o diálogo com a rua, respeitando as características estéti-
cas do edifício original.  

Por outro lado, e segundo os autores, o edifício apesar de restaurar a 
sua função inicial de habitar, teve de se adaptar à “realidade contemporâ-
nea da cidade do Porto”. As novas necessidades, como a acessibilidade 
ou o uso do automóvel, obrigaram a transformações drásticas que alte-
raram a realidade de todo edifício, tendo sido reintrepretado, muitos dos 
seus elementos.

Perto de faculdades e do centro histórico do Porto, tenciona adoptar o 
maior número de habitações em modo de resposta à realidade circundan-
te, seja turismo ou arrendamento para jovens, casais em início de vida  ou 
estudantes.

Tipologias T0 e T1 - uma resposta comum
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Arq.ª Ana Coelho - BAUMHAUS - 2015 - Rua da Boavista - Porto[78]

O Projecto BAUMHAUS, da arquiteta Ana Coelho, localiza-se na Rua da 
Boavista, num edifício tradicional burguês do Porto, construído em 1880. 
Inicialmente foi usado como habitação, mas mais tarde transformado em 
escola, o que implicou uma série de transformações na estrutura original.

Estando o edificado original condições perfeitas e bem preservado em 
termos de ornamentação, a arquiteta procura respeitar ao máximo os ma-
teriais e decorações originais, mantendo os granitos, restaurando caixilha-
rias de traçado original e tectos de estuque.

O programa representa um aparthotel de luxo, com cerca de 9 habita-
ções T0 e T1, para alojar turistas que aproveitam as características típicas 
da casa Burguesa do Porto para dar uma experiência requintada e histó-
rica a quem o visita.

Deste modo, este edifício, apesar das semelhanças espaciais como o 
exemplo anterior, é direcionado apenas para o turismo, mostrando como 
estes modelos se adaptam tanto para o novo morador contemporâneo 
como também para o turista, que habita a cidade de forma transitória. 
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[79]  .14018 Praça da República - Garcia & Albuquerque - Porto - em construção

[80]  .14026 Rua Formosa - Garcia & Albuquerque - Porto - em construção
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Garcia & Albuquerque - .14018 -  Praça da República - Porto[79]

À semelhança do projecto anterior, este procura incluir 9 habitações 
numa recuperação de uma casa burguesa do séc. XIX do Porto, embora 
num contexto de habitação plurifamiliar. Tendo em conta que são tipolo-
gias T0 e T1, o seu objetivo é albergar agregados compostos maioritaria-
mente de um a dois indivíduos, sendo, mais uma vez, o seu mercado alvo 
o turismo e jovens e estudantes.

O gabinete de arquitetura Garcia & Albuquerque tem adotado a mes-
ma postura em vários projetos, sendo que o seu desenho e postura de 
intervenção são muito semelhantes nas várias intervenções arquitónicas. 
A preservação do património é evidente, usando modelos que raramente 
mudam a estrutura do edifício e introduzem as necessidades básicas em 
cada compartimento, como casa de banho e espaço de confeção de ali-
mentos.

- Garcia & Albuquerque - .14026 -  Rua Formosa - Porto [80]

- Garcia & Albuquerque - .14029 -  Rua Fernandes Tomás - Porto
- Garcia & Albuquerque - .14009 -  Rua Santa Catarina - Porto
- Garcia & Albuquerque - .13014 -  Rua Alves da Veiga - Porto
- Garcia & Albuquerque - .13012 -  Rua das Flores - Porto
- Garcia & Albuquerque - .13005 -  Rua Formosa - Porto
- Garcia & Albuquerque - .13004 -  Rua da Alegria - Porto

Projectos semelhantes:
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Urbastudios - Greenhouse -  2016 - Porto[81]

Este projeto, situado no centro histórico do Porto, demonstra a capaci-
dade de adaptabilidade do espaco da casa burguesa típica do séc.XIX. 
Com uma sala com cerca de 36m2 que se encontrava num estado elevado 
de degradação e com um orçamento reduzido para a intervenção, o obje-
tivo era transformar este espaço numa habitação capaz de alojar quatro a 
cinco pessoas temporáriamente.

Aproveitando o fato de ser um espaço no último piso do edifício e apro-
veitando o telhado de duas águas, conseguiu expandir verticalmente a 
divisão, permitindo ganhar cerca de 13m2, conseguindo introduzir mais 
uma divisão.

Concentrando todas as funções essenciais neste elemento “verde”, es-
truturante da habitação, consegue dividir o habitáculo de forma distinta, 
permitindo um espaço livre, capaz de se adaptar às funções desejadas 
por cada utilizador.



[82]  Software realidade aumentada - transformação 
nos processos de projetar espaço.
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“Uma cidade em crescimento é o laboratório indicado para 
propor novas ideias, para procurar novas soluções, ambi-
ciosas e pertinentes, que respondam aos problemas do 
tempo presente.” 

Desde a transformação obtida com a Porto 2001 a cidade do Porto ob-
servou um efeito social grande de transformação, originada sobretudo pe-
los investimentos sucessivos que tornaram esta zona metropolitana cada 
vez mais atraente nos mais variados sectores e adotada a uma sociedade 
em transformação. Do turismo à qualidade de vida dos moradores, tudo 
foi fator de atração de um maior número de pessoas, não só a nível de 
turismo e lazer, mas de novas intenções de fazer do Porto cidade de vida 
pensada para futuro visando outras cidades emergentes europeias.

Este novo êxodo e fluxo intercambial de vários tipos de pessoas, países 
e culturas, fizeram com que a cidade tenha vindo a sofrer um efeito de 
transformação acelerado e com pouca atenção nas novas transformações 
e necessidades que poderão ser um problema a longo prazo. Cada vez 
mais tomamos consciência que a própria sociedade está em transforma-
ções culturais profundas que mudaram o estilo de vida das pessoas que 
habitam a cidade do Porto. Como este crescimento tem vindo a ser mais 
tardio, comparado com outras cidades europeias e mundiais, consegui-
mos identificar alguns dos fenómenos que ocorreram noutras cidades  a 
acontecerem na cidade do Porto.

5.4 - Novas realidades emergentes

144  RODRIGUES, Sérgio 
Fazenda - A Casa dos Senti-
dos: Crónicas de Arquitectu-
ra, ARQCOOP, 2009: 2014, 
p.66.

145  PORTO VIVO, SRU - Es-
tudo de Desenvolvimento 
Estratégico para a Unidade 
de Gestão da Área Urbana 
do Centro Histórico do Por-
to. Porto: Ed. do A., 2008. 
p.15
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[83]  Registo fotográfico da vista da cidade do Porto - Esta ima-
gem evidencia as características topográficas e diferenças de 
cota da cidade entre parte baixa e alta. 

[84]  BRAGA, Tiago, “ O trânsito parou em Gaia para 
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[86]  Ambiente de jogabilidade do “Pokemon Go” - 
Exemplo de lugares que existem no mundo virtual e 
a sua relação com o ambiente real.

[87]  Exemplo de certificado usado nos vários estabe-
lecimentos bem cotados na aplicação tripadvisor.
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Embora a cultura e as características sociais, morfológicas, topográficas 
portuenses sejam bastante características[83], a interligação com o mun-
do cada vez mais global, fizeram com que esse processo de assimilação 
fosse mais rápido, muito devido aos media e redes sociais. Hoje em dia, 
as Apps e o mundo virtual influenciam a forma como habitamos nas cida-
des e tem sido um problema não muito levado a sério nem muito menos 
percecionado pelas gerações mais velhas. O fenómeno Pokemon Go, por 
exemplo, foi um reflexo de como a tecnologia virtual poderá afetar cada 
vez mais o espaço urbano.[84] Com este fenómeno, zonas do Porto come-
çaram a receber fluxos de pessoas interessadas no conteúdo digital de um 
lugar que podendo ou não ter interesse ou valor urbano, passaram a ter 
devido uma nova proposta de valor. [86]

Outras plataformas virtuais tiveram o mesmo efeito no meio urbano. Um 
caso evidente foi o tripadvisor, que tende a ser mais do que uma plata-
forma para também funcionar como certificado de valor, através da ava-
liação de cada utilizador de estabelecimentos de entretenimento urbano 
como restaurantes, cafés, bares, entre outros.[87] Estes elementos urbanos 
puderam ser reconhecidos devido à sua visibilidade virtual e tornando-se 
em locais procurados nos mapas de cada cidade no mundo real. Este 
novo paradigma teve consequências diretas nos modos de habitar a ci-
dade, alargando horizontes das potencialidades urbanas e até mesmo de 
pequenos investimentos por parte de privados. 

Mas não foi apenas no meio urbano que se começa a observar essas 
alterações. Dentro de cada habitação esse fenómeno começa a aconte-
cer. A domótica veio assim mudar um pouco o paradigma da forma como 
habitamos. Hoje temos tecnologias com grandes potencialidades nas nos-
sas mãos e à distância de um simples click. Os smartphones, por exemplo, 
permitem-nos sincronizar as nossas habitações podendo dar-nos muita in-
formação útil ou até mesmo ter efeito físico e real, como fechar estores ou 
mudar a temperatura do espaço, mesmo estando distantes. Temos assim , 
hoje, a possibilidade de juntar arquitetura e tecnologia e mudar a maneira 
como as próprias habitações funcionam.[85]

Juntamente com as transformações tecnológicas a própria sociedade 
foi-se alterando. As classes trabalhadoras também sofreram alterações 
e, com elas, as próprias habitações sofreram essa metamorfose. Hoje 

146  HENRIQUES, António, 
Cortam o trânsito para apa-
nhar Pokémons em Gaia, 
Jornal de Notícias, 25 Julho 
2016 [disponivel em [http://
ptjornal.com/loucura-poke-
mon-go-cemiter io-gaia-
-mafamude-93688].

147  WINSTANLEY, Tim - Digi-
tally Connected Smart Hou-
se, Archdaily, 19 Dezembro 
de 2011. [http://www.arch-
daily.com/193182/digitally-
-connected-smart-house].



126

[88]  “Making Room: New Housing for New Yorkers” - 2015 - nARCHITECTS - A cidade 
de Nova Iorque carece de edifícios a custos reduzidos. Por esse motivo foi lançado 
o concurso adAPT NYC, que consistia na elaboração de uma solução arquitetónica 
capaz de responder às necessidades da habitação do séc.XXI. Este projeto vencedor, 
consiste numa solução de montagem rápida motivo pelo qual tem recebido alguma 
atenção por parte das cidades mais densas como Tokyo, Hong Kong e San Francisco.
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em dia a classe trabalhadora jovem é cada vez mais nómada e tende a 
encontrar o seu lugar de fixação nos mais variados pontos do globo. Por 
força de uma economia instável e índices de empregabilidade, os jovens 
são obrigados a procurar os lugares de fixação onde as expectativas cor-
respondem às suas vontades. Na atualidade é encarado de forma natural 
mudar de emprego várias vezes antes de atingir a estabilidade financeira 
e familiar, o que deu origem ao crescimento de studios e lofts de tipologia 
T0 e T1, que desde os anos 90 têm vindo a aumentar no PDM da cidade.

. 
Cidades metropolitanas como Nova Iorque ou Tóquio, são um exemplo 

claro do que acontece com cidades em crescimento[88], mas cidades como 
o Porto com história deverão ter o mesmo resultado? Uma cidade que tem 
uma identidade cultural tão própria deverá ter o mesmo caminho? 

“Não creio que seja tão importante falar de reabilitação como 
da forma de construir na cidade, restaurando umas vezes, e 
outras projetando obras de raiz, e sempre com a convicção 
mais profunda do que a cidade representa.
Construir o construído.
Construir com a esperança do futuro.
Construir com a necessidade do presente.
Construir sobre o passado, pois vivemos em cidades do 
passado e sobre ela ou com ela fazemos a cidade para o 
futuro e assim foi na História quase sempre.” 

Como diz Fernando Villanueva, devemos adaptar os nossos edifícios 
em prol de uma cidade de futuro, preocupada com o presente, mas que 
não esquece o passado.

“Face ao edificado, (...) a necessidade de explorar “a adap-
tabilidade tipológica a usos próximos do de origem, o que é, 
também, uma valorização patrimonial”.” 

A vantagem deste tipo de tipologias está não só no aproveitamento de 
espaço como também na perceção que para a qualidade de vida individual 
num espaço que pode ser mutável e flexível, desde que tenha o essencial 
para uma vida quotidiana onde o fator tempo nos obriga a ser mais prag-
máticos e seletivos.

148  MENDES, Manuel, Porto 
2001: regresso à Baixa – 
FAUP Serviço Editorial, pág 
19 e 23/24

149  VILLANUEVA; Fernando, 
Construir sobre el passado. 
Sevilla: COAAO, 1988, p.15
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[89]  O efeito Airb’n’b tem sido alvo de alguma re-
flexão por parte da sociedade. Neste conjunto de 
imagens podemos ver o seu mediatismo, através de 
inúmeras notícias que falam do problema do turismo 
desenfriado e causas deste tipo de alocações. 
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A cidade precisa assim de responder a todas as necessidades que fica-
ram fora do essencial do habitar. Este mundo de casas refúgio, claustro-
fóbicas, cada vez mais pequenas e apenas com o essencial, fazem com 
que cada vez mais o indivíduo queira viver o espaço exterior urbano e 
com a sociedade no geral. Esse isolamento obriga-o a ir de encontro da 
própria cidade, onde partilha experiências e vivências e onde a cultura e 
atividades urbanas tem um papel fundamental.

Estudantes, turistas e as classes mais idosas entram facilmente nesta 
tipologia de habitação e, mais uma vez, com o aparecimento de novas 
tecnologias virtuais, como Apps de alojamento de turistas ou estudantes, 
como os Airb’n’b e Uniplaces, fizeram com que os investidores apostas-
sem mais neste tipo de investimentos nas cidades. Este tipo de habitações 
tem vindo a obter uma maior procura e é importante uma conscienciali-
zação das consequências que com este tipo de intervenções contínuas 
acarretam. Os arquitetos devem assim estar atentos no que isso implica 
aos moradores das próprias cidades, tendo em conta que não são apenas 
os jovens que querem habitar os centros das cidades, mas também famí-
lias com dois ou mais filhos.[89]150

Com um olhar mais crítico inerente ao estudo da arquitetura, apercebe-
mo-nos que cada ser habita o espaço reduzido tende a ter necessidades 
diferentes de uma habitação tradicional. A otimização da tecnologia veio 
contribuir para que as nossas necessidades ocupem cada vez menos es-
paço. As cozinhas já não necessitam de fogueiras, e o tempo de estar na 
cozinha já não é o mesmo.

 O espaço adequa-se a cada indivíduo num determinado momento 
espácio-temporal, ou seja, num outro contexto temporal e circunstancial 
pode não ter o sentido para o qual foi concebido. Esta tipologia é muito 
específica e só faz sentido devido à enorme procura que tornará este tipo 
de habitação cada vez mais frequente nas grandes metrópoles, É talvez, 
tempo de procurar uma solução mais viável que se afaste das tendências 
económicas privadas ou se possa mais tarde adaptar a outras tipologias 
mais favoráveis a famílias que se pretendam fixar no centro histórico (à 
imagem do que foi feito por Siza Vieira no Bairro da Malagueira). 

Estes novos fenómenos fazem cada vez mais pensar no futuro da arqui-
tetura das cidades e de cada edifício, aumentando ainda mais a área de 
ação de cada arquiteto. 

150  VAN DER ZEE, Renate, 
The ‘Airbnb effect’: is it real, 
and what is it doing to a city 
like Amsterdam?, The Guar-
dian, 6 Outubro 2016 [dis-
ponivel em [https://www.the-
guardian.com/cities/2016/
oct/06/the-airbnb-effect-
-amsterdam-fairbnb-proper-
ty-prices-communities].
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[90]  Representação de projeto 3D de uma reabilita-
ção de uma casa do séc. XIX no Porto na rua da 
Cedofeita com modelos T0 e T1.
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Segundo o IHRU, na última década temos assistido a diversas mudan-
ças demográficas em Portugal. A média de pessoas por agregado familiar 
reduziu drasticamente, muito por via da diminuição do número de filhos, 
consequentemente o número de idosos a viver sozinhos aumentou de for-
ma significativa.

Por via dos novos modos de vida contemporâneos, onde viver sozinho 
cresce também como uma tendência, é fácil entender que o número de 
procura de modelos tipológicos T0 e T1 também cresceram, fazendo com 
que estas tipologias ganhassem expressão na cidade. Concelhos como 
Matosinhos e Porto, já em 2003 e 2004, mostravam que a percentagem 
destas tipologias atingia entre os 15 e os 22% da totalidade de tipologias 
construídas em cada um dos concelhos.[91]

Com o crescimento significativo do turismo, muitos proprietários, sobre-
tudo nas áreas da ACRRU, aproveitaram para investir neste mercado com 
maior potencial e poder de compra. Para além deste novo mercado ter 
uma força económica superior, a introdução de tipologias mais reduzidas 
permite dividir os espaços em várias habitações, aproveitando cada m2 

Considerações finais
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[91]  Proporção de tipologias T0 e T1, construídas entre 2003 e 2004 - Dados da 
Câmara Municipal do Porto - Avaliação de mercado da zona do Grande Porto 
- Dezembro 2006 - Nos concelhos de urbanização mais consolidada, como o 
Porto, Matosinhos e Vila  Nova de Gaia, a construção de pequenos alojamentos T0 
e T1 cresceu, revelando a mesma tendência de outros grandes centros urbanos 
mundiais. 
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para gerar mais lucro. Do estudo de algumas frações reabilitadas em al-
guns pontos históricos do centro do Porto, e através da análise de alguns 
projetos em fase de licenciamento ou imobiliárias, notamos uma certa 
tendência para a introdução de tipologias T0, mais do que até a T1, evi-
denciando que a cidade não está a responder em prol da introdução e 
fixação das famílias nas cidades, mas sim direcionada para a resposta 
ao aumento do turismo. O compromisso estratégico de regeneração da 
baixa com famílias tem sido posto de parte, e corremos o risco de uma 
descaracterização sem precedentes “sob pena daqui a algum tempo haver 
necessidades de figurantes para simular uma cidade habitada.” 

Se por um lado, o crescimento dos modelos T0 estão ligados ao cresci-
mento do turismo, os modelos T1 tem sido preferência por parte dos mais 
jovens e de uma geração que gosta de se fixar em locais centrais que lhes 
permitem conciliar com a sua vida profissional e social. Estes novos mora-
dores, por via da necessidade de mobilidade, são cada vez mais despren-
didos em relação à propriedade, optando por arrendar em vez da compra 
do imóvel. Mostram um gosto especial pelos centros das cidades e bairros 
históricos, como a bouça de Álvaro Siza, ou perto de áreas com afluência 
social superior, onde preferem a qualidade de vida da cidade em prol da 
calma e segurança das periferias da Grande Área Metropolitana do Porto.

Este panorama é desenhado sobretudo por imobiliárias que afirmam 
que cerca de 20 a 30% das pessoas que procuram os seus serviços cor-
respondem a este novo mercado, jovens dos 17 aos 37 anos de idade, e 
sobretudo com níveis de escolaridade elevados. Normalmente o seu teto 
máximo de valor de arrendamento é de aproximadamente 600€ mensais 
para questões provisórias, e quando optam pela compra apontam para 
imóveis T2, mais adequado para uma decisão a longo termo. 

Existem várias razões para a existência deste novo fenómeno por parte 
das novas gerações, desde o afastamento e mudança de relação para 
com os seus familiares, à melhor adaptação a habitações mais pequenas 
por serem mais práticas no seu quotidiano, e o sentido de liberdade que 
o arrendamento lhes proporciona, podendo mudar de casa, ou adaptar 
às circunstancias de vida tendo em conta a instabilidade do mercado de 
trabalho. 
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[92]  Exemplos de atividades decorrentes na cidade do Porto no ano de 2016, como feiras e eventos ao ar 
livre e também uma vida nocturna cada vez mais ativa.
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Outro fenómeno, ainda não tão comum na cidade do Porto, é a coabita-
ção. Originário do clima de faculdade, amigos partilham cada vez mais a 
habitação, proporcionando-lhes uma vida social ativa e ao mesmo tempo 
ter rendas mais baixas, pois são repartidas pelos vários habitantes. Em al-
gumas cidades Europeias como Londres, este tipo de modelos tem vindo 
a crescer, sendo possível ter o espaço próprio de descanso e áreas com 
outras finalidades comuns partilhadas.

Apesar da falta de dados estatísticos atuais, sendo que o Censos 2011 
(último estudo por parte do INE) parece distante e não representa estas 
novas alterações e os indícios de crescimento económico atual, é possível 
analisar por entidades imobiliárias os reflexos desta nova tendência por 
escolha dos centros urbanos. A verdade é que mais de 61% destes prefere 
habitar nos centros urbanos, onde 40% por razões de proximidade das 
entidades patronais e cerca de 31% em zonas habitacionais, visto que os 
centros urbanos apresentam uma maior resposta ao seu estilo de vida, 
incluindo variadas atividades, fáceis acessos sem recorrer ao automóvel, 
zonas comerciais fortes e diversificadas, infraestruturas de desporto e la-
zer e vida social frequente que incita ao convívio. [92]

Todos estes fatores sociais, económicos e culturais criaram o cenário 
adequado para o aumento exponencial das tipologias T0 e T1 nas cidades 
e, em particular, no Porto.

Que esta opção arquitectónica está fundamentada pela atualidade vivi-
da na cidade do Porto, não restam dúvidas. Que é uma opção que requer 
análise e discussão, também não restam dúvidas. Que é o caminho para 
alterações na génese da cidade, idem. Resta perceber onde este caminho 
levará a cidade e estar aptos a criar resoluções para o que daqui virá.
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