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Abstract

It has been a long time since the human being sought to adapt the                                       

environment in order to take some advantage of it. Nowadays, this demand can   

translated into lexibility.

During the Modern Movement, many architects became aware of this demand, 

which kept them motivated to create solutions and methods that would make 

architecture more lexible, especially when it comes to the most private spaces, 

such as housing. here are many methods, they may be used individually - as a 

principal method, for instance - or even conjugated, and some methods are the 

result of a junction from some of these strategies.

As a consequence, the constructive technology has also sufered changes to be 

physically able to meet the diferent developed strategies. Other factors besides 

technology were also inluenced, as the housing economy - particularly for social 

housing -, the way of interpreting sustainability, in the way the cultural diversity 

is faced, and regarding the importance of the inhabitant.

Although lexibility inds several diiculties, it still proves to be important in 

geographic and social levels, which turns into an inclusive architecture. Mostly, 

these diiculties arise because of the stigma and preconceived judgements that 

some architects are trying to break and whose opposites they try to prove.

Finally, several methodologies are addressed in order to allow for  an objective 

assessment of some case studies that, in turn, seek to recognize the strategies that 

have been most widely spoken by the architects studied in this thesis.



Resumo

Desde cedo o ser humano procurava adaptar o seu meio ambiente para o seu 

proveito. Hoje, essa procura pode traduzir-se na lexibilidade.

Durante o Movimento Moderno, essa procura tornou-se consciente, motivan-

do os arquitetos a criar soluções e métodos que tornassem o espaço mais lexível, 

principalmente no que toca aos espaços privados, como o habitacional. Os méto-

dos são diversos, podem ser usados individualmente, como métodos principais, 

ou estes conjugados, e alguns métodos até são o resultado de uma junção de 

algumas destas estratégias.

Consequentemente, a tecnologia construtiva também sofreu alterações, de 

modo que seja possível, em termos físicos, a dar resposta às várias estratégias de-

senvolvidas. Outros fatores, além da tecnológica, também foram inluenciados, 

como a economia da habitação - principalmente para a habitação social, a visão 

da sustentabilidade, na forma como se encara a diversidade cultural, e referente 

à importância do habitante.

Apesar de encontrar várias diiculdades, a lexibilidade mostra-se importan-

te a vários níveis geográicos e sociais, tornando-se numa arquitetura inclusiva. 

Maioritariamente, essas diiculdades surgem devido a estigmas e preconceitos 

que alguns arquitetos tentam quebrar e provar o contrário.

São, por im, abordadas várias metodologias de forma que permitam uma 

avaliação objetiva dos casos de estudo que, por sua vez, procuram reconhecer 

estratégias que tenham sido mais faladas pelos arquitetos estudados para esta 

dissertação.
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1 Introdução
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A lexibilidade na habitação é um assunto discutido desde a época do moder-

nismo mas, devido a vários níveis de interpretações e à diiculdade em abordá-

-las, é um tema pouco debatido em comparação a muitos outros temas.

Alguns arquitetos, em especial nos países nórdicos, consideram que os mé-

todos para a abordagem estratégica da lexibilidade estão dependentes e igual-

mente a par dos recursos tecnológicos existentes. Consideram que, o facto de ser 

um tipo de abordagem arquitetónica que traz várias vantagens, torna difícil de 

compreender o motivo de ser um tema ainda pouco divulgado.

Uma das vantagens foca-se no bem estar a longo prazo do habitante e de uma 

comunidade, devido ao empoderamento do habitante por permitir, maiorita-

riamente, a sua participação no projeto. Isto, por vezes, também permite a sua 

intervenção espacial durante o tempo de ocupação. Entre outras vantagens, no 

âmbito social, a lexibilidade possui um ponto a favor por ser um tipo de arqui-

tetura que garante uma maior sustentabilidade social. Ainda torna a economia 

de investimentos públicos mais controlada, uma vez que reduz em despesas de 

manutenção por permitir alterações espaciais e funcionais com maior facilidade. 

Este fator diminui a necessidade de realojamento de famílias cujos lares se te-

nham tornado obsoletas, o que aumenta a qualidade de vida das mesmas.

A lexibilidade é um tema geral que engloba alguns sub-conceitos que remetem, 

geralmente, a métodos de desenho e planeamento de espaços lexíveis. Como a 

living wall, o sot|hard, use|form / technology, o open building e o sistema de su-

portes e o sistema modular. Cada conceito tem uma base diferente de método de 

desenho e de resolução de problemas, no entanto, pretendem o mesmo objetivo.

Para a realização desta dissertação, houve uma recolha de dados bibliográicos 

para o aprofundamento do tema em que, depois, foi organizada de modo a criar 

um discurso lógico que evolui para a deinição dos sub-temas. É iniciada por 

uma aproximação ao tema, num contexto geral e que encaminha para a reve-

lação da origem do ideal, relacionado com o modernismo. De seguida, mostra 

o que o modernismo implica a favor da lexibilidade e a explicação das várias 

condicionantes pertencentes aos ideais modernos que justiiquem a origem dos 

sub-conceitos e os seus métodos.

A estrutura divide-se em duas partes principais, em que a primeira possui uma 



14

linguagem mais teórica e a segunda trata da parte mais objetiva da explicação dos 

sub-conceitos e as suas metodologias, passando pelos casos de estudo e inalizan-

do numa conclusão dessa análise.

Esta dissertação foca nos vários tipos de métodos e as suas abordagens em re-

lação aos conceitos que seguem, conceitos estes que estão dentro do conceito 

principal: a lexibilidade. Cada sub-conceito tem uma determinada forma de en-

carar a lexibilidade e, consequentemente, tem os seus próprios objetivos e mé-

todos que, por sua vez, cada um é explicado com base na sua abordagem técni-

ca relativamente à sua inalidade, origem e interpretação dos arquitetos que os 

desenvolveram.

Nos casos de estudo é focado numa análise objetiva que procura entender a 

presença de métodos, numa comparação de dados dentro de conceitos aborda-

dos para cada metodologia. As diferenças cronológicas são tidas em conta para 

analisar e relacionar as questões estratégicas, uma vez que, uma obra que tenha 

sido feita no início do movimento, possua um carácter mais experimental em 

comparação com uma obra mais recente, por ter havido a possibilidade de ter 

existido um avanço nos métodos e na sua divulgação mais facilitada.

Pretende-se, com este estudo sobre as metodologias, comprovar que existem vá-

rias possibilidades no toca à interpretação e à realização da lexibilidade, sem que 

exista necessariamente um método melhor ou pior, pois a essa avaliação é mais 

subjetiva e individual, conforme aquilo que os habitantes procuram e precisam.
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Citânia de Sanins - cultura castreja 

Os castros possuíam a característica de plantas redondas, regulares que, com o avançar do tem-
po, apresentavam um progresso na perceção tecnológica dos materiais, o que fazia com que a 
população começasse a expandir as suas habitações, acrescentar divisões circulares e, como é visí-
vel nesta imagem, a criar uma entrada que se supõe ter sido um átrio onde aconteciam as tarefas 
domésticas diárias de serviço. (Castros Noroeste, s/ Data. [Consult. 05-09-2015]. Disponível em 
WWW: <http://www.castrosdonoroeste.pt/>. )

Figura 1
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“he house is also the domain of its inhabitants. he house – the home – is the 

territory in which their, even more than the architect’s, desires and fantasies are 

centered. heir private place.” 1

A habitação lexível exige método, estudo e pensamento estratégico. Uma ha-

bitação que pretende ser lexível, que tenha uma grande complexidade técnica e 

um esquema sem estratégia, torna-se facilmente numa habitação obsoleta. Não 

obstante, a habitação lexível, para ser vista como tal, terá de ser intemporal, ou 

seja, não deve transmitir uma sensação de paragem no tempo, o que desabilitaria 

a habitação como sendo lexível.2

Desde cedo a tendência lexível na habitação existia nas nossas habitações 

como, por exemplo, nas casas vernaculares, casas estas que se alteravam facilmen-

te consoante a composição e a estrutura familiar (Figura 1).3 Com o crescimento 

populacional do ser humano, a densidade aumentava, a tecnologia alterava-se e 

essa tendência foi-se perdendo. Este tema foi novamente abordado na época mo-

derna, trazendo o conceito de volta às discussões, onde tenta determinar formas 

de como praticar a arquitetura lexível utilizando as tecnologias de que se dis-

põe e o tipo de habitações que se possui dentro das limitações urbanas. Tatjana 

Schneider e N. John Habraken, autores que são largamente referenciados nesta 

dissertação por terem investigações que são amplamente importantes para este 

trabalho de dissertação, sublinham a época moderna como iniciador deste mo-

vimento, pois a fase pós-guerra requeriu uma recuperação dos espaços urbanos 

para albergar a população que crescia desmesuradamente. Foi nesta época que 

surgiu uma mudança da forma como o arquiteto encara a arquitetura, tomando 

o habitante como principal foco de orientação e, assim, passou a existir a preo-

cupação do bem-estar deste, tornando a arquitectura como servo do habitante.4 5

1 Salazar, Jaime; Gausa, Manuel - Single-family housing : the private domain. Basel : Barcelona 
: Birkhäuser. ACTAR. 1999., 1999. ISBN 3-7643-5871-8. P.14

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

3 Idem
4 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.
5 Habraken, Nicolaas John - El disenõ de soportes. Barcelona: Gustavo Gili, 1979. ISBN 

84-252-0936-6.
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Projeto de ampliação de uma casa geminada

A extensão da área habitacional expande-se para o logradouro privado, criando espaços novos 
para completar os espaços existentes. Este é um exemplo da necessidade de alterar a habitação 
dentro das suas possibilidades e capacidades de acomodar tais mudanças, quando uma família 
pretende manter-se na sua casa.

Figura 2
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Jeremy Till e Tatjana Schneider airmam que, por este ângulo, existe uma ne-

cessidade de projetos de habitações lexíveis. Isso relete-se nas adaptações que 

acontecem espontaneamente nas habitações tradicionais que tenham espaço e 

um tipo de construção que o permita, mesmo não terem sido projetadas com 

essa inalidade.

No caso da habitação em banda em Londres, dos inais do século XVIII e iní-

cios do século XIX, observa-se que são habitações que se foram alterando confor-

me o que os seus habitantes precisavam. Estas casas têm três ou quatro andares 

e ainda uma cave e, ao longo do tempo, têm-lhes sido acrescentados espaços na 

horizontal, para os logradouros, e na vertical, numa extensão para o aproveita-

mento dos sótãos. Também há casos em que duas casas lado a lado são unidas e/

ou divididas, dependendo das mais variadas intenções e propósitos. Apesar des-

tas casas não terem sido feitas a pensar na lexibilidade, elas tornaram-se lexíveis 

devido a alguns fatores.

Um dos fatores é do espaço ser generoso em relação às habitações standardiza-

das contemporâneas, o que permite uma subdivisão horizontal e verticalmente. 

Na horizontal foi facilitada a organização espacial e as suas funcionalidades, e na 

vertical, a organização simpliicava-se devido a tetos falsos que albergam tuba-

gens e outras infraestruturas que fossem necessárias para completar alterações 

que seriam feitas.

Outro fator devia-se ao facto da construção ser baseada em técnicas simples, 

cujas alterações ou manutenções seriam facilitadas, sem ser preciso que se inves-

tisse numa mão de obra especializada para esses ins.

Por último, a organização espacial dessas casas ajuda muito nas alterações que 

poderiam sofrer. O facto das escadas estarem situadas a meio das plantas torna a 

manipulação espacial mais fácil, principalmente na expansão para os logradou-

ros (Figura 2).6

 

Neste sentido, durante a época moderna, houve uma maior consciência desta 

necessidade da lexibilidade, tanto que Ana M. Feliciano se refere à habitação 

moderna como sendo um “organismo” e fundamenta esse termo como fazendo 

parte de um relexo da natureza biológica de se adaptar ao seu meio ambiente, e 

6 Till, Jeremy; Schneider, Tatjana - Flexible housing: the means to the end. arq: Architectural 
Research Quarterly. ISSN 1474-0516. Vol. 9, n.º 3-4 (2005c), p.287-296.
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que a arquitetura deveria ser encarada como fazendo parte de um processo simi-

lar, mas em que a adaptação funcionasse em função ao ser humano, como se de 

um organismo vivo se tratasse.7

7 Feliciano, A.M. - A metáfora do organismo nas arquitecturas dos anos sessenta: a obra dos 
Archigram como manifesto de um novo habitar. Caleidoscópio, 2014. ISBN 9789896582647.
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Apesar do termo “habitação lexível” ser um conceito relativamente recente, já 

outrora fazia parte do planeamento arquitetónico. Michelle Coelho dá conta que 

Paiva considera que “antes do séc. XIX, durante séculos, ou mesmo milénios, a ha-

bitação 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.”8 

Embora alguns autores não façam referência ao termo e signiicado de adapta-

bilidade, nem façam uma distinção literal entre adaptabilidade e lexibilidade, 

na verdade as diferenças são notórias. Alguns autores fazem a distinção entre a 

adaptabilidade e a lexibilidade, dos quais Tatjana Schneider e Jeremy Till refe-

rem o termo “adaptabilidade” como sendo mais utilizado em condições especíi-

cas dentro do conceito da lexibilidade. Se interpretada como uma subcategoria, 

a adaptabilidade pode ser capaz de diferentes usos sociais numa habitação, en-

quanto a lexibilidade também o permite e ainda é capaz de alterações físicas no 

espaço habitacional.9 Ou seja, os autores consideram que a adaptabilidade numa 

habitação permite diferentes usos sociais em determinados espaços, enquanto a 

lexibilidade permite variações de arranjos físicos.10 11

Hoje em dia, a deinição crua de habitação lexível consiste quase sempre na 

mesma explicação, sendo portanto referido por vários autores da mesma forma. 

Michelle Coelho refere dois autores que mencionam deinições de lexibilidade, 

em que Digiacomo deine a lexibilidade como “aquela que permite que os seus 

moradores a adaptem aos seus desejos e necessidades sem grandes obras ou investi-

mentos inanceiros”12, e Brandão e Heineck airmam que está “associada à tecno-

8 Paiva Cit. por Coelho, Michelle Soares - Habitação de interesse social: lexibilidade espacial 
do ambiente interno considerando a qualidade na implantação. Rio Grande do Sul: Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, 2013. Trabalho de conclusão de graduação. P. 26

9 Schneider, Tatjana; Till, Jeremy - he Opportunities of Flexible Housing: ENHR. Reykjavik, 
2005a.

10 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.  

11 Apesar da clara distinção feita por Tatjana Schneider e Jeremy Till (2005a), estes termos vão 
ser referidos da seguinte forma: lexibilidade como algo capaz de acomodar diferentes formas de 
organizações e adaptabilidade como arranjos físicos e funcionais que permitem a concretização 
dessa mudança. Ou seja, a adaptabilidade é o que permite a mudança na habitação, tornando-a 
numa habitação lexível, sendo a lexibilidade caracterizada pela capacidade de se adaptar – o 
espaço adapta-se, tornando-o lexível.

12 Cit. por Coelho, Michelle Soares - Habitação de interesse social: lexibilidade espacial do 
ambiente interno considerando a qualidade na implantação. Rio Grande do Sul: Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, 2013. Trabalho de conclusão de graduação. P. 26
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Molenvliet de Frans van der Werf e Werkgroep KOKON, Utrecht, Países Baixos (1977)

O projeto constitui num ediicado ixo em que, antes da entrada dos habitantes, estes fazem um 
plano do tipo de ocupação e dimensão dos seus fogos em conjunto com o arquiteto. Após esta 
etapa, os inquilinos recebem um kit de montagem onde podem realizar o projeto deinido, que é 
alterável ao longo do tempo de ocupação, com o devido acompanhamento por um arquiteto. A 
própria fachada é alterável mas, como o kit da fachada possui um ritmo regular, a linguagem man-
tém-se, mesmo que permita a individualização exterior de cada fogo. (Corrie, homas - Flexible 
Housing, 2004-6. [Consult. 05-01-2015]. Disponível em WWW: <http://www.afewthoughts.
co.uk/lexiblehousing/about.php>.)

Figura 3 - Desenho do plano
Figura 4 - Planta do suporte
Figura 5 - Planta com a deinição dos interiores

Figura 3 Figura 4

Figura 5
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logia, constitui-se num vasto campo de estudo e pesquisa no âmbito do projeto e da 

construção das ediicações em geral”13.

A habitação lexível inclui a possibilidade de um habitante escolher uma das 

possíveis organizações espaciais deinidas por ele ou em conjunto com o arqui-

teto consoante a sua procura (Figuras 3 a 5), desejos e expectativas de acordo 

com a sua perspetiva e conforme o que é esperado encontrar na sua habitação, 

antes da sua ocupação. Além disso, este conceito também inclui a capacidade da 

habitação se alterar de forma a ajustar-se aos habitantes ao longo do tempo, con-

dição que Habraken enfatiza como sendo muito importante para garantir que a 

habitação seja apta a perdurar a vida do seu habitante.14

Desta forma, este tipo de habitação confere ao habitante a ter o controlo sobre 

o espaço em que vive consoante as mudanças na sua vida. Este controlo é feito a 

partir de mudanças espaciais, funcionais ou ambas, que são permitidas através 

das adaptações do uso ao longo do tempo. Estas adaptações podem dar-se por 

motivos de vida privada ou de vida proissional e, para garanti-lo, é abordado 

tecnicamente ou espacialmente. Por sua vez, esta abordagem é dependente da 

garantia do espaço para receber as alterações, dependendo se o espaço garante 

sistemas móveis ou um sistema de fácil mudança de paredes, pensado em ter-

mos técnicos consoante os problemas que poderiam surgir em relação aos siste-

mas infraestruturais. Outra possibilidade é o espaço ser composto por espaços 

amplos cujas funções icam abertas às necessidades do habitante.15 Posto isto, 

Jeremy Till e Tatjana Schneider conirmam que esta estratégia pode signiicar 

que avanços tecnológicos também possam ser recebidos com sucesso no espaço 

físico, como mudanças demográicas ou mesmo em mudanças completas que 

atribuam à habitação uma outra utilidade espacial,16 como lojas, consultórios, 

agências, entre outras.

Tatjana Schneider e Jeremy Till consideram que, de acordo com a deinição 

que se baseia numa ideia de mutação de espaços dentro destas habitações, esta 

é capaz de receber diferentes tipos de habitantes. Ora por ter uma organização 

indeterminada e neutra, em termos tipológicos, ora, em contrapartida, ser pos-

sível uma reorganização por possuir uma alternativa tecnológica de elementos 

13 Idem
14 Habraken, Nicolaas John - El disenõ de soportes. Barcelona: Gustavo Gili, 1979. ISBN 

84-252-0936-6.
15 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.
16 Till, Jeremy; Schneider, Tatjana - Flexible housing: the means to the end. arq: Architectural 

Research Quarterly. ISSN 1474-0516. Vol. 9, n.º 3-4 (2005c), p.287-296.
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físicos versáteis, que permitam uma reestruturação das divisões que coniguram 

a espacialidade da habitação.17

 Do ponto de vista do arquiteto, criar lexibilidade num projeto é uma forma de 

estar atento às necessidades dos clientes, para lhes poder oferecer as alternativas  

que precisem e queiram. É uma maneira de saber colocar-se na situação deles 

e, assim, responder da melhor forma possível às suas procuras. Esta atitude cria 

coniança e a certeza de que o cliente é tomado em consideração de forma séria e 

que os seus desejos tenham sido tidos em conta e atendidos. Esse tipo de atendi-

mento é mais personalizado e cuidado do que uma simples escolha da decoração 

interior dos seus lares, e os clientes terem o poder de decisão na tipologia e na sua 

organização interior.18

Ainda assim, responder a tais necessidades exige que se projete uma habitação 

capaz de atender a vários tipos de vivências sociais, criando uma oportunidade 

de adaptabilidade desde o início do seu uso e, numa forma alternativa de dar uma 

resposta, esta ser capaz de suportar alterações físicas. Assim, permite a mudança 

de espaços e permite uma maior variedade de opções de utilização social dos 

mesmos.19 De acordo com estas várias deinições que esclarecem o signiicado 

da habitação lexível, é natural a existência de vários métodos que façam che-

gar à lexibilidade. Habraken refere-se ao método de suportes, conceito este que 

foi criado no laboratório SAR (Stichting Architecten Research, que desenvolveu o 

sistema de suportes e unidades separáveis), como sendo unicamente útil se sig-

niicar uma mudança fácil,20 mas é possível considerar-se uma habitação lexível 

como útil, independentemente do método utilizado, apenas quando realmente 

albergar as adaptações de um modo fácil a que estará destinada.

Para manter a lexibilidade numa habitação durante a vida desta, a tecnolo-

gia de construção representa um papel fundamental. Não só lida com métodos 

estruturais especiicamente pensados na lexibilidade, como ainda a evolução e 

alterações lexíveis ao longo da vida da própria habitação.21 Uma forma de respei-

tar o longo curso funcional de uma habitação lexível para com o seu habitante 

17 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.

18 Schneider, Tatjana; Till, Jeremy - he Opportunities of Flexible Housing: ENHR. Reykjavik, 
2005a.

19 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.

20 Habraken, Nicolaas John - El disenõ de soportes. Barcelona: Gustavo Gili, 1979. ISBN 
84-252-0936-6.

21 Schneider, Tatjana; Till, Jeremy - he Opportunities of Flexible Housing: ENHR. Reykjavik, 
2005a.
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é possibilitar alterações sem grandes diiculdades para o utilizador e que, prefe-

rencialmente, não seja necessário empregar um proissional especializado para 

efetuar as mudanças físicas dos espaços.22 

22 Habraken, Nicolaas John - El disenõ de soportes. Barcelona: Gustavo Gili, 1979. ISBN 
84-252-0936-6.
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“Architecture should not be a thick and rigid wall but a lexible and sot epider-

mis, just like our skin, allowing us to exchange information with the outer world. 

Architecture is an extension of dessing as therefore a suit for the media. It is a clear 

suit for a transparent and digitized body.” 23

Jaime Salazar e Manuel Gauza enfatizam que a arquitetura se deve guiar nos 

princípios e bases que foram criados ao longo da evolução da mesma, estando 

o arquiteto sempre pronto a inovar e a adaptar, para conseguir acompanhar as 

mudanças e melhorias que são possíveis acomodar na arquitetura.24

Tatjana Schneider e Jeremy Till consideram que as necessidades socio-de-

mográicas e económicas no mercado imobiliário britânico fazem aumentar a 

necessidade da existência de habitações lexíveis, visto que a lexibilidade está 

relacionada com longevidade e sustentabilidade, e essa preocupação tem vindo 

a aumentar.25

Existem vantagens a vários níveis que estão ligadas à importância social, am-

biental e económica. Estas mantêm-se numa variedade de opções no desenvol-

vimento de vivência social da habitação através da determinação do variável em 

combinação com a tecnologia que, por sua vez, facilita em termos de estrutu-

ras e infraestruturas. Deste modo, assegura-se que um edifício do género evite a 

obsolescência e que esteja preparado para acontecimentos futuros, dando mais 

longevidade ao próprio, evitando poluição, investimentos económicos e proble-

mas a nível social a famílias com necessidades, convivências culturais e sociais 

diferentes.26 Estes autores conirmam que o lado económico é a área menos in-

vestigada na lexibilidade, mas que seria uma questão de lógica entender que se 

beneicia quando se evita a obsolescência, impedindo que se tenha de construir 

mais habitações para responder às famílias que se mudam porque a sua habitação 

anterior já não conseguia acolher as suas exigências. Edifícios que alberguem a 

23 Cit. por Salazar, Jaime; Gausa, Manuel - Single-family housing : the private domain. Basel : 
Barcelona : Birkhäuser. ACTAR. 1999., 1999. ISBN 3-7643-5871-8. P. 91

24 Salazar, Jaime; Gausa, Manuel - Single-family housing : the private domain. Basel : Barcelona 
: Birkhäuser. ACTAR. 1999., 1999. ISBN 3-7643-5871-8.

25 Schneider, Tatjana; Till, Jeremy - he Opportunities of Flexible Housing: ENHR. Reykjavik, 
2005a.

26 Idem
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Bairro social do Aleixo, Porto, Portugal (1974)

O bairro do Aleixo é um exemplo de uma falha de arquitetura perante questões sociais. Os primei-
ros habitantes, uma vez que foram realojados de ilhas da cidade para o bairro, não se adaptavam ao 
novo modo de vida nas habitações onde foram inseridas, sentiam um grande descontentamento o 
que, alegadamente, fez surgir a criminalidade e ajudou na degradação do bairro, ao que a própria 
degradação contribuiu para o aumento da criminalidade. O bairro tornou-se tão problemático, que 
fez com que a Câmara Municipal do Porto decidisse a favor pela demolição para, depois, a substi-
tuísse na criação de um novo bairro. (Dias, Tiago - Bairro do Aleixo: A História como factor que não 
pode ser ignorado. Porto: U-Porto, 2008. [Consult. 07-09-2015]. Disponível em WWW: <http://
jpn.up.pt/2008/08/14/bairro-do-aleixo-a-historia-como-factor-que-nao-pode-ser-ignorado/>.)

Figura 6
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lexibilidade irão durar mais, reduzem os custos de mudanças de casa, revendas 

ou de remodelações.27 Referem ainda que, apesar das alterações não gratuitas 

e do projeto inicial ser mais dispendioso, torna-se uma vantagem económica a 

longo prazo. Da forma como o projeto seria pensado, os edifícios teriam uma du-

ração e utilidade mais longa, principalmente para o mesmo habitante, e reduziria 

as despesas que surgem pelas mudanças de habitação. O problema dos custos de 

vida inteira a longo prazo, esclarecem Tatjana Schneider e Jeremy Till, está intrin-

secamente relacionado com noções e o conceito da lexibilidade, sendo esta uma 

das maiores motivações.28 Sendo assim, a tecnologia de construção tem um papel 

fundamental na concretização deste conceito.

A nível construtivo, tem de existir uma preocupação que permita alterações 

físicas, de elementos móveis ou ixos, que possibilite a lexibilidade durante a 

ocupação. Para que resulte, o projeto tem de ser pensado de uma forma em que, 

a qualquer alteração que seja possível fazer, tenha pouco impacto na totalidade 

do edifício, mas de fácil alteração para o indivíduo.29

Em termos de habitação social a vantagem será ainda maior. Como um habi-

tante que viva numa habitação social não tem a possibilidade de escolher mudar 

de casa, nem de procurar outras alternativas por conta própria, uma habitação 

que seja lexível será de grande importância se a situação familiar se alterar. Desta 

forma, existe uma garantia de estabilidade ainda maior para as famílias inan-

ceiramente carenciadas, que salvaguarda uma estadia a longo prazo equilibrada 

e sem grandes preocupações em caso de situações não planeadas, que podem 

acontecer a qualquer agregado independentemente do seu estatuto social (Figura 

6). Além disso, a lexibilidade numa habitação social ainda traz o benefício de 

haver uma maior facilidade de um fogo estar apto para acomodar vários tipos de 

famílias, adaptando-se a cada uma de acordo com as suas condições, principal-

mente em termos de tipologia para famílias mais ou menos numerosas.30

Nos Países Baixos, como especiica Habraken, cerca de 70% das construções de 

habitações obtêm algum subsídio estatal e a maioria das habitações sociais são 

geridas por corporações sem ins lucrativos, sendo o maior suporte inanceiro 

dessas corporações o próprio governo. A construção e a direção de habitações 

alugadas ica na responsabilidade destas corporações. O sistema de suportes, que 

27 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.

28 Idem
29 Idem
30 Idem
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Nakagin Capsule Tower de Kisho Kurokawa, Tóquio (1972)

Edifício construído como forma de aproveitamento do espaço numa zona com uma popu-
lação muito densa, ideal para um habitante em cada cápsula. O espaço consegue ser aumen-
tado na junção de duas ou mais cápsulas, e estas são módulos desencaixáveis, ou seja, con-
segue-se mudar cada módulo de localização e andar, ou mesmo para serem substituídas 
se necessário. (Sveiven, Megan - AD Classics: Nakagin Capsule Tower / Kisho Kurokawa, 
2011. [Consult. 07-09-2015]. Disponível em WWW: <http://www.archdaily.com/110745/
ad-classics-nakagin-capsule-tower-kisho-kurokawa>.)

Figura 7 - Edifício
Figura 8 - Cápsula

Figura 7 Figura 8
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é um método que se inclui no conceito de open building, cria uma liberdade es-

pacial na deinição de cada fogo. Este método permite que seja o futuro inquilino 

que decide a forma e os limites da sua habitação, possibilitando uma mudança 

fácil e inanceiramente acessível na adaptação do fogo para os novos habitantes. 

Tornou-se num êxito histórico no sector público de construção de habitações so-

ciais nos Países Baixos, nas tradições sociais, jurídicas e proissionais que fazem 

parte dela.31

Mesmo em relação às habitações privadas, o custo das obras feitas numa ha-

bitação tradicional será superior comparado com as mesmas alterações, se estas 

fossem feitas em habitações que já tenham um desenho preparado para receber 

tais mudanças.32

Habraken, juntamente com outros arquitetos que formaram o laboratório SAR, 

procurava uma solução para dar resposta à falta de qualidade de vida e mono-

tonia onde existisse grande densidade urbana e uma excessiva procura de habi-

tações nos Países Baixos. Considerava também que o problema tivesse origem 

na excessiva construção massiicada e industrializada na época do pós-guerra, 

construções estas que rapidamente se tornavam obsoletas, uma vez que estavam 

pensados para resolver o problema habitacional num prazo muito curto. Assim, 

não se prepararam para o tipo de resposta que davam e o seu impacto no futuro 

urbano, baseando-se num padrão de habitantes que facilmente seria contrariado. 

Esta solução a curto prazo fez aparecer um problema a longo prazo, não só pela 

industrialização da habitação ter provocado uma monotonia criada no espaço 

urbano.

Mas também surgiu a dúvida dos benefícios económicos, pois não conseguia 

acompanhar a competitividade com os métodos tradicionais e, mais do que qual-

quer outra conveniência produzida em massa, os preços inlacionavam muito 

rápido. Apesar da produção em massa das habitações não ter como público-alvo 

apenas a comunidade com maiores carências económicas, era defendido que, 

para dar uma melhor resposta à excessiva procura, teria de se aceitar a unifor-

midade da produção em massa como uma alternativa melhor e economicamente 

mais acessível. No entanto, o preço da monotonia urbana pagava-se sem mais al-

guma vantagem além da económica. Estas medidas tornaram-se num problema 

31 Habraken, Nicolaas John - El disenõ de soportes. Barcelona: Gustavo Gili, 1979. ISBN 
84-252-0936-6.

32 Nakib, Faiza - Technological Adaptability, an Approach Toward a Flexible and Sustainable 
Architecture [w:]: Conference on Technology & Sustainability in the Built Environment. 2010.  
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geral para a população e aumentava a frustração nos habitantes.33

O laboratório SAR, de acordo com a descrição de Habraken, juntamente à cria-

ção do sistema de suportes, considerou o que se poderia encarar um protótipo 

do problema urbano, onde a construção habitacional é um meio ambiente que 

alberga uma grande quantidade de pessoas que partilham um determinado es-

paço limitado, e que esta seria uma das soluções mais eicazes, não só nos Países 

Baixos.34 A densidade urbana é um fator que inluencia muito a forma como se 

deve pensar quando se pretende projetar uma habitação coletiva, pois quanto 

maior for a densidade urbana, maior a responsabilidade que recai sobre o arqui-

teto. Esta responsabilidade cresce porque a densidade urbana não deveria sig-

niicar menor qualidade de vida, e as habitações, se não forem pensadas para 

evitar tal destino, acabam por ser obsoletas. Já sabendo que habitações obsole-

tas entram em desuso, o que provoca um crescimento na procura de habitações 

que possam dar respostas às famílias que passaram a ter outras prioridades das 

suas necessidades, inluencia numa expansão do espaço urbano sem necessidade. 

Devido a esta realidade, Jeremy Till e Tatjana Schneider julgam que se deveria 

acabar com os desenhos inlexíveis35 e, mesmo em locais menos densos, permitir 

que o habitante tenha poder sobre o seu modo de vida na sua habitação.

Além do problema da densidade urbana cair na responsabilidade do arquiteto, 

ainda lhe cai a responsabilidade de reconhecer a importância de uma habitação 

estar preparada para receber alterações tecnológicas. Pois é o arquiteto quem terá 

de pensar em soluções de tipos de habitações que consigam albergar e estarem 

preparados para mudanças que sejam comuns, ou mesmo casos que sejam me-

nos comuns, num agregado familiar ou num grupo de pessoas que tenham de-

cidido viver em comunidade no mesmo espaço habitacional. Este fator torna a 

tecnologia cada vez mais importante, pois tem-se tornado cada vez mais presente 

na vida da sociedade e cultura humana. Esta passou a estar mesmo dependente 

de algumas tecnologias, uma vez que o seu avanço tem signiicado uma adapta-

ção de formas de viver e, até, de trabalhar, estudar, comunicar, entre outros.

A vivência de uma habitação tem sofrido uma mutação na forma como os ha-

bitantes usam o seu lar, sendo que os mesmos passam a ter a necessidade de 

possuir espaços próprios para usarem as suas tecnologias em casa, como uma 

33 Habraken, Nicolaas John - El disenõ de soportes. Barcelona: Gustavo Gili, 1979. ISBN 
84-252-0936-6.

34 Habraken, Nicolaas John - El disenõ de soportes. Barcelona: Gustavo Gili, 1979. ISBN 
84-252-0936-6.

35 Till, Jeremy; Schneider, Tatjana - Flexible housing: the means to the end. arq: Architectural 
Research Quarterly. ISSN 1474-0516. Vol. 9, n.º 3-4 (2005c), p.287-296.
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divisão dedicada ao trabalho individual, o escritório. Por conseguinte, uma habi-

tação que não esteja apta a receber alterações consequentes de avanços tecnoló-

gicos, mesmo que sejam avanços simples, a título de exemplo, como o aspirador 

incorporado numa parede, o que é simples mas que implicaria obras caras se 

as construções internas não estivessem preparadas para tal. Estas característi-

cas tornam a lexibilidade como uma particularidade que seja importante ter a 

sua presença marcada nos espaços privados da sociedade. O papel do arquiteto, 

consequentemente, torna-se mais complicado, pois terá de prever o que é im-

previsível mas, mesmo assim, é um problema que dá origem a soluções abertas: 

tem de planear espaços e tipos de construções que sejam indeinidas e eicazes ao 

mesmo tempo.36

Tatjana Schneider e Jeremy Till mencionam que a forma como a industriali-

zação da habitação avançou em termos tecnológicos mudou a forma como se 

encaravam as motivações habitacionais e, em relação com a noção do papel do 

habitante na conceção da habitação, criou-se outro tipo de ideologia moderna 

que foi o principal catalizador para a lexibilidade no século XX.37 Esta tendên-

cia, desde então, dizem os mesmos autores, tem dado origem a várias iniciativas, 

concursos, projetos de investigação e relatórios governamentais.38

Uma forma de empoderamento do habitante traduzia-se na forma como a 

habitação se alterava conforme as mudanças e, na década 20, esta ideologia ques-

tionava várias formas de vida e encarava a habitação como uma forma de o ex-

pressar, abrindo portas para a lexibilidade como conceito que “libera o habitante 

da noção de habitação como mercadoria e potencia a realização de preocupações 

individuais”39. Tatjana Schneider e Jeremy Till referem Mies van der Rohe que, 

estando dentro do Movimento Moderno e questionando os padrões de vivência 

e o seu impacto na habitação, e ainda como um modo de procurar uma resposta 

para uma habitação que se adapte a essas formas de vida, criou várias possibili-

dades de desenho de plantas no seu projeto de habitações na Weissenhofsiedlung 

(ver capítulo 4.2.1), juntamente com outros arquitetos e arquitetos de interiores.40

36 Setien, Israel Nagoren - Open building in the collective housing of the 21st century. Kingston 
Faculty of Art Design and Architecture, 2012. Master thesis by research.

37 Schneider, Tatjana; Till, Jeremy - he Opportunities of Flexible Housing: ENHR. Reykjavik, 
2005a.  

38 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.

39 Schneider, Tatjana; Till, Jeremy - he Opportunities of Flexible Housing: ENHR. Reykjavik, 
2005a. P. 6

40 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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 Berlin Terrace de Caruso St John, Berlim (2001)

Projeto que procura a liberdade espacial para permitir intervenção do habitante a qualquer 
momento. (Corrie, homas - Flexible Housing, 2004-6. [Consult. 05-01-2015]. Disponível em 
WWW: <http://www.afewthoughts.co.uk/lexiblehousing/about.php>.)

Figura 9 - Edifício
Figura 10 - Planta-base do projeto

Figura 9 Figura 10
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Reconhecer que existe um impulso por parte do habitante de alterar a sua ha-

bitação e de a tornar cada vez mais de acordo com as suas precisões individuais, 

sejam elas estéticas ou funcionais, é uma forma de respeitar a vida privada do 

habitante como indivíduo (Figuras 9 e 10). Jeremy Till e Tatjana Schneider men-

cionam as habitações em banda de Londres, como sendo um exemplo que con-

irma a necessidade da lexibilidade que permite reconhecer alguns princípios 

necessários para dar oportunidade à liberdade lexível. O projeto Berlin Terrace 

de Caruso St John, Berlim (2001), também de habitações em banda, segue estes 

princípios propositadamente como, por exemplo, as escadas encostadas às pa-

redes de meação e sendo essas as únicas paredes portantes, deixando o interior 

livre de estruturas.41

Pensando em questões de longo termo, uma habitação visada para um certo 

tipo de família, diicilmente atenderá às necessidades das famílias que fogem à 

norma. No entanto, se a família estiver inserida numa habitação lexível, facilmen-

te poderá adaptar o seu lar conforme as mudanças familiares, principalmente as 

não planeadas. Abrindo mais alternativas dentro de casa do que fora, enquanto as 

outras famílias sentem a obrigação de procurar outra habitação que corresponda 

às suas necessidades. Consequentemente, existe uma vantagem a longo prazo, 

não só em termos habitacionais, como económicos: o habitante pode usufruir 

melhor do tempo na sua habitação sem que a obsolescência tome conta dela ou, 

no sentido inverso, pode haver uma adaptação melhor da habitação se mudar 

de habitantes, apesar de existir uma redução nas mudanças de habitantes nas 

mesmas habitações lexíveis, pois a necessidade de mudar de casa tem menos 

fatores condicionantes,42 sendo que esta necessidade apenas se aplicaria quando 

o habitante escolhe ou se sente obrigado a mudar de localidade.

Além disso, e uma vez que a lexibilidade permite uma expressão individual 

dos seus habitantes e a sua forma de viver no seu espaço físico privado, os auto-

res sublinham que esta é uma ideologia que aborda a habitação de outra forma. 

Considerando a mudança como elemento prioritário nos projetos e que abre hi-

póteses às mais variadas alternativas dentro do mesmo projeto, torna-se numa 

arquitetura que não estagna mas que progride, dentro de uma preocupação quo-

tidiana e a longo prazo (Figuras 11 a 15).43

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

42 Schneider, Tatjana; Till, Jeremy - he Opportunities of Flexible Housing: ENHR. Reykjavik, 
2005a.

43 Schneider, Tatjana; Till, Jeremy - he Opportunities of Flexible Housing: ENHR. Reykjavik, 
2005a.
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Nemausus de Jean Nouvel, Nimes, França (1987)

Projeto pensado em conceder um espaço amplo ao habitante, em que este tem a escolha de or-
ganizar e personalizar o seu fogo. Apesar de terem de decidir conforme algumas regras estabeleci-
das, possuem liberdade em deinir a localização das escadas, a organização das divisões e a forma 
como as divisões - que necessitem de condutas de água, gás ou outras infraestruturas - estejam 
organizadas, uma vez que a sua manutenção esteja facilitada e, também, garante uma fácil aces-
sibilidade, permitindo uma personalização de uma habitação mesmo nos espaços que dependam 
do fornecimento de certas infraestruturas.

Figura 15Figura 14

Figura 11 Figura 12

Figura 13

Figura 11 - Conjunto ediicado
Figura 13 - Paredede infraestruturas
Figura 14 - Personalização do espaço 1

Figura 12 - Conjunto ediicado

Figura 15 - Personalização do espaço 2



41

Este conceito está aliado a outros ideais modernistas, como a pré-fabricação e 

o controlo da arquitetura através do pensamento durante a fase projetual focado 

no habitante, tendo em conta que a arquitetura seja o servo do ser humano que, 

neste caso, é o habitante.44 Uma habitação que se adapte às alterações de vida 

e a novas necessidades do habitante será uma habitação que terá sempre uma 

resposta eicaz e que permaneça com a mesma família durante mais tempo que 

qualquer outra habitação tradicional ou convencional.

Habraken sublinha que um projeto de uma habitação lexível deve apresen-

tar várias alternativas de distribuição em que o habitante poderá ter noção das 

combinações que lhe é possível realizar durante o seu tempo de estadia45 e, deste 

modo, o habitante pode sentir-se seguro no momento de escolher uma habitação 

que será sua. Quando o seu objetivo é ter uma habitação permanente a longo 

prazo, ou mesmo sendo a curto prazo, e a habitação se adaptar aos inquilinos no 

momento da sua entrada, em que estes exigem determinados espaços ou usos 

que correspondam às suas expectativas e necessidades diárias, estas habitações 

não só se adaptam ao agregado que nela vive numa forma física e útil, mas tam-

bém permite uma expressão individualizada. Fornece o poder ao habitante de 

tornar a sua habitação única, onde lhe é dada a hipótese de personalizar o seu 

lar. Portanto, cada habitação, junto com a sua expressão individual que adquire a 

partir do momento em que recebe o habitante, é uma representação de um estilo 

de vida, e como cada estilo de vida é diferente, cada habitação é diferente, mesmo 

quando esta habitação está inserida num edifício plurifamiliar e existam outros 

fogos com as mesmas dimensões.46

Habraken alega alguns motivos pelos quais os habitantes decidem mudar de 

casa. Um deles é devido à falta de identiicação, porque nem tudo é racional, e 

a forma como o habitante se relaciona com a sua casa é uma das vivências mais 

subjetivas que a arquitetura alberga.47 A forma como cada pessoa decora o seu 

espaço mostra muito como algo que possa ser igual para muitos, acaba por se 

tornar diferente quando recebe a personalização do indivíduo.

Outro motivo é, como foi anteriormente dito, a mudança no estilo de vida das 

44 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.

45 Habraken, Nicolaas John - El disenõ de soportes. Barcelona: Gustavo Gili, 1979. ISBN 
84-252-0936-6.

46 Idem
47 Idem
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pessoas. O que faz mudar o estilo de vida pode ser de origem cultural,48 em que o 

habitante ou os habitantes tenham contacto com a diversidade cultural que cada 

vez mais se reconhece na globalização, e que se identiique com o estilo de vida 

dessa cultura e adapte a sua forma de estar a ela. A mudança de estilo de vida 

também pode ter origem nas ideias e experiências que vão tendo no seu próprio 

uso da casa ou tomando exemplos de outras habitações que lhes agrada. Como 

exemplo, pode-se ter em atenção o que muda no espaço habitacional de um agre-

gado familiar num determinado período de tempo,49 frequentemente as divisões 

sofrem mutações de organização ou até de função.

Faiza Nakib releva a importância do progresso constante da tecnologia que 

permanece hoje em dia, sendo que esta exerce uma inluência e presença forte no 

estilo de vida dos nossos dias, inluenciando, consequentemente, a arquitetura. 

Neste sentido, os edifícios devem-se adaptar e ajustar, tanto quanto aos seus cus-

tos de produção, energia e uso de materiais existentes.50 Ou seja, se um avanço 

tecnológico alterar o estilo de vida de uma família e a sua habitação não estiver 

preparada para esse mudança, então a família pode querer procurar uma habi-

tação que consiga dar resposta ao seu novo estilo de vida, a não ser que seja uma 

habitação lexível, que será mais fácil de se adaptar a esse tipo de mudanças.

Jaime Salazar e Manuel Gausa airmam que a arquitetura muda para albergar 

mudanças tecnológicas, pois a tecnologia pode ter de ser implementada de forma 

que faça parte da constituição da arquitetura habitacional.51 Muitas vezes já se 

alterou a forma de organizar a habitação devido a uma mudança tecnológica, en-

quanto a lexibilidade na habitação pode fazer com que esta seja capaz de receber 

as mesmas alterações, sem que um ediicado entre em desuso por ser incapaz de 

acompanhar estes avanços. Os mesmos autores conirmam a mudança inluen-

ciada pela tecnologia, através da perceção que o indivíduo tem em confronto 

com um objeto que seja um elemento representante dessa tecnologia, o que cria 

uma interação entre sujeito e objeto, não apenas visual. E é exatamente a relação 

não visual e sim, interativa, que altera a forma como se vive também o meio ar-

quitetónico, pois cada vez mais os hábitos se tornam de maior interação e menos 

48 Habraken, Nicolaas John - El disenõ de soportes. Barcelona: Gustavo Gili, 1979. ISBN 
84-252-0936-6.

49 Idem
50 Nakib, Faiza - Technological Adaptability, an Approach Toward a Flexible and Sustainable 

Architecture [w:]: Conference on Technology & Sustainability in the Built Environment. 2010.
51 Salazar, Jaime; Gausa, Manuel - Single-family housing : the private domain. Basel : Barcelona 

: Birkhäuser. ACTAR. 1999., 1999. ISBN 3-7643-5871-8.
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visual.52

Outra motivação para a mudança de casa pode ser a composição familiar, o 

mais comum e o primeiro fator é a chegada de um novo elemento familiar, de-

pois, é a evolução e o crescimento da família, o que implica mudança no tipo de 

vivência entre cada um e hábitos relacionados com idades e evolução de uma 

pessoa a partir do seu nascimento. Isto pode afetar os usos das divisões da ha-

bitação, de aparelhos que necessitam e que mudam ao longo do tempo.53 Além 

disso, Jaime Salazar e Manuel Gausa referem-se à habitação como objeto de con-

sumo, ou seja, uma forma de ver a arquitetura é a de algo que serve para entregar 

uma função a alguém que a habita. Visto deste modo, entende-se que a habitação 

tem de ser pensada em função do habitante, em vez de ser o habitante a ter que 

adaptar a sua vida e forma de viver em função à sua habitação,54 o que torna a 

lexibilidade como um dos fatores que seguiriam este pensamento.

A forma de convivência social dentro do agregado familiar também provoca 

alterações signiicativas no tipo de uso e, consequentemente, organização espa-

cial de uma habitação. Ao mesmo tempo, a evolução do signiicado e da vivência 

de uma determinada classe social também pode motivar uma alteração cultural 

da vivência de um lar.

A classe operária, hoje, já não tem o signiicado que tinha antes, e o seu uso da 

casa alterou-se no sentido de vivência e convivência familiar.55 A título de exem-

plo, hoje em dia, pouco muda nas vivências dos adolescentes, estando eles numa 

residência situada num local de grande densidade urbana, ou num local onde se 

pratica ainda muita agricultura. A evolução tecnológica também teve mão nessa 

alteração, o início desse câmbio resultou da forma como se aquecia a habitação. 

Habraken descreve que, inicialmente, havia uma fonte de calor e a família se 

reunia à volta dela, mas depois, com a tecnologia que faz aquecer a habitação 

por inteiro, cada elemento iniciou uma vida mais privada, mesmo dentro do seu 

próprio meio familiar.56 Como se pode imaginar, ou mesmo observar, a internet 

é um dos grandes motivadores de isolamento entre familiares e as informações, 

52 Salazar, Jaime; Gausa, Manuel - Single-family housing : the private domain. Basel : Barcelona 
: Birkhäuser. ACTAR. 1999., 1999. ISBN 3-7643-5871-8.

53 Habraken, Nicolaas John - El disenõ de soportes. Barcelona: Gustavo Gili, 1979. ISBN 
84-252-0936-6.

54 Salazar, Jaime; Gausa, Manuel - Single-family housing : the private domain. Basel : Barcelona 
: Birkhäuser. ACTAR. 1999., 1999. ISBN 3-7643-5871-8.

55 Habraken, Nicolaas John - El disenõ de soportes. Barcelona: Gustavo Gili, 1979. ISBN 
84-252-0936-6. 

56 Idem
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estando todas acessíveis sem ser necessário deslocar-se entre divisões, provoca 

menos interação entre as pessoas que vivam no mesmo espaço, o que pode ter 

relexo na arquitetura.57 Dito isto, se a habitação se adaptasse a estas situações e 

o habitante tivesse a oportunidade de possuir o controlo sobre a maior parte das 

decisões que irão determinar o espaço da sua habitação, reduziria em grande 

escala as mudanças por necessidade espacial.58

De acordo com essa inluência, a forma como se projeta já não deve ter como 

base a família convencional. Como Anaïs Neves sublinha, o modo como se habi-

ta mudou muito nos últimos tempos e ainda enumera os fatores que justiiquem 

essa mudança. Primeiro, a esperança média de vida aumentou, o que faz com 

que o tempo de ocupação na habitação aumente e, principalmente, as condições 

físicas também se alteram devido às condicionantes de saúde que surgem com a 

idade das pessoas. Segundo, as saída dos jovens tem sido cada vez mais tardia do 

espaço familiar. Por im, o aumento de divórcios inluencia o número de famílias 

monoparentais. Posto isto, o grupo predominante onde se baseia a organização 

espacial de uma habitação deixa de ser a família nuclear, pois esta torna-se cada 

vez mais numa exceção e dá lugar a uma ampliação de tipos de famílias que 

mudam de coniguração numa vasta hipótese de constituição familiar o que, 

consequentemente, faz mudar a direção que se projeta uma habitação.59

Habraken considera a lexibilidade tão importante, que defende que cada edifí-

cio plurifamiliar deveria ter um certo número de fogos lexíveis.60 Neste sentido, 

surgem contratempos que limitam o progresso da lexibilidade na habitação, pe-

las mais variadas razões, tal como é referido no capítulo seguinte.

57 Habraken, Nicolaas John - El disenõ de soportes. Barcelona: Gustavo Gili, 1979. ISBN 
84-252-0936-6.

58 Idem
59 Neves, Anaïs André das - [RE] Repensar a casa. Procura da adaptabilidade no interior do-

méstico. Lisboa: Universidade de Lisboa, 2013. Tese de Mestrado.
60 Habraken, Nicolaas John - El disenõ de soportes. Barcelona: Gustavo Gili, 1979. ISBN 

84-252-0936-6.
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Este tema encontra fatores a favor como também se depara com fatores que vão 

contra o ideal, tal como Tajana Schneider e Jeremy Till relatam. A lexibilidade 

tem sido alvo de várias críticas, acusando a lexibilidade de falsa neutralidade e 

de brinquedo arquitetónico ou até de mito ideológico, referindo-se a alguns ar-

quitetos que a consideram como uma forma experimental de fazer arquitetura, 

disfarçado em preocupações do bem-estar do usuário. Enunciam ainda outros 

arquitetos, como James Stirling, que difamava este conceito como forma de man-

ter o seu nome e a sua arquitetura no auge. Referem-se a Adrian Forty como o 

arquiteto que considera a lexibilidade como uma ideologia inatingível, onde o 

arquiteto se ilude na sua perceção de controlo sobre o seu projeto para o futuro, 

e que a lexibilidade é usada de forma retórica e que acabaria por falhar o con-

ceito na prática, apenas por ter alguns elementos que se movem. No entanto, 

mencionam Gerag Maccreanor, que defende que a habitação lexível depende 

mais da técnica e tecnologia do que propriamente da sua representação em si61 

e, maioritariamente, os fatores apresentados contra a lexibilidade são facilmente 

anulados por contra-argumentos ou pela qualidade de alguns fatores que supe-

ram o número de pontos negativos.

Ainda que, na prática, se tenha provado que estas teorias nem sempre estão 

certas e, em alguns casos, a prática até prova o contrário, a lexibilidade na arqui-

tetura continua a encontrar várias diiculdades de conceção pelos mais variados 

motivos.62

Não obstante das inúmeras vantagens, Tatjana Schneider e Jeremy Till alegam 

que ainda existe pouca oportunidade de executar projetos desta índole, mesmo 

que os problemas que surgem cada vez mais provem a necessidade da existên-

cia deles. Tem sido um tópico cada vez mais falado, não só a nível proissional 

e académico, mas também a nível público e no setor privado.63 Apesar disso, o 

setor privado ainda mantém um atitude cética, pois tende a ter maior interesse 

em vender rapidamente e ter a habitação pronta a habitar. Com esses objetivos, o 

interesse e necessidades futuras do habitante não têm um papel importante nem 

61 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.

62 Idem
63 Schneider, Tatjana; Till, Jeremy - he Opportunities of Flexible Housing: ENHR. Reykjavik, 

2005a.
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Problemas de mobilidade por acidente ou relacionadas com o envelhecimento

Uma habitação poderá ter de se adaptar a algum problema de saúde relacionado com a mobili-
dade, seja ela de origem de acidente ou de problemas de mobilidade que surgem maioritariamente 
com o envelhecimento. Nem sempre o espaço das portas, as escadas ou a disposição dos móveis 
estão de tal forma pensadas para permitir a passagem ou a utilização por uma pessoa que dependa 
de um utensílio de apoio na sua mobilidade. Se a disposição de móveis estiver limitada pelo espa-
ço que as paredes formam e estas paredes não se alterarem facilmente, o habitante de mobilidade 
reduzida terá diiculdades em utilizar a sua própria casa.

Figura 17Figura 16
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prioritário.64 Entende-se, portanto, que o facto de também ser uma escolha do 

habitante poderia tornar a lexibilidade mais comum, mas poucas empresas imo-

biliárias permitem este empoderamento ao habitante, por ser um processo mais 

longo e, consequentemente, demorar mais em termos de pagamento e de entrada 

para a habitação, ica de fora a opção e o conceito “pronto a habitar”, pois, como a 

lexibilidade o permite, teria de se fazer arranjos antes do habitante se poder mu-

dar para o seu lar. Como Tatjana Schneider e Jeremy Till explicam, a procura por 

habitações lexíveis e sustentáveis tem crescido no Reino Unido, também graças 

à opção que os habitantes têm em escolher num leque de variedades dentro do 

sector imobiliário. Ainda elucidam para as diiculdades que surgem na procura 

de habitação tem vindo a aumentar, não só devido à diminuição nos padrões do 

sector público social, como do crescimento do problema de aumento do número 

de sem-abrigo, a falta de poder inanceiro e do problema da segregação social.65

Os autores, Tatjana Schneider e Jeremy Till, defendem que é difícil comprovar 

o valor económico destas habitações, no entanto, pela lógica, admitem que uma 

habitação que se adapte consoante os desejos dos seus habitantes, reduz a neces-

sidade de haver novas construções que sirvam a habitantes com, por exemplo, 

necessidades especiais por motivos de limitações físicas que fossem o resultado 

de um acidente, dando uma longevidade maior às habitações, principalmente na 

habitação social apresenta uma vantagem ainda maior (Figuras 16 e 17). Apesar 

da alteração, ou organização da habitação anteriormente à ocupação, inlacionar 

o preço inicial, a vantagem inanceira a longo prazo será sempre uma mais va-

lia. No sector privado, sublinham, a indústria imobiliária pretende exatamente 

o contrário. Uma vez que não se baseia em custos controlados e tem como ob-

jetivo o maior lucro possível, tendem a rejeitar o plano lexível pois, assim, mais 

facilmente terão clientes que procurem lares novos ou que procurassem apoio 

imobiliário para obras mais caras com a inalidade de transformar as suas casas 

para se adaptarem às necessidades do agregado familiar.66

Os mesmos autores indicam o facto que, no sector privado, os custos não ten-

dem a ser controlados da mesma forma como no sector público, e como o sector 

privado ainda tem em vista várias classes sociais, existe uma grande liberdade na 

forma como encaram a habitação e os terrenos a construir. Visto que a indústria 

64 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.

65 Schneider, Tatjana; Till, Jeremy - he Opportunities of Flexible Housing: ENHR. Reykjavik, 
2005a.

66 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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Standardização das dimensões e espaços livres de uma cozinha, segundo Erst Neufert

“Então, tendo como base os standards mínimos de habitabilidade, é possível encontrar uma relação 
entre a rigidez da funcionalidade e a lexibilidade da previsão de evolução?” (Fonseca, Nadja Maria 
Ribeiro - Habitação mínima - o paradoxo e o bem-estar. Coimbra: Universidade de Coimbra,  
2011. P.45)

Figura 18
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privada diicilmente consegue construir habitações em terrenos nos espaços de 

maior densidade urbana, acaba por construir habitações em zonas menos cen-

trais, para conseguir dar resposta à procura que tende ser maior que a resposta. 

Assim, as habitações que são construídas dentro de zonas mais centrais não são 

trabalhadas com tanta preocupação de agradar o habitante, já que esta procura, 

como sendo maior, torna o habitante menos exigente e a indústria menos preo-

cupada. Isto infuencia a qualidade de vida a longo prazo, pois deixa de fora os 

incentivos de inovação para acrescentar valor, que não seja económico, às habita-

ções, como a satisfação do habitante no futuro.67 Em entrevistas que foram feitas 

para depois escrever o artigo “he Opportunities of Flexible Housing”, Tatjana 

Schneider e Jeremy Till referem que as empresas imobiliárias não teriam qual-

quer interesse em dar uma hipótese de ver os planos deste tópico, muito menos 

de investir numa investigação sobre o tema, se não lhes dessem uma garantia de 

valor acrescentado para o seu benefício económico.68 Os autores ainda conside-

ram que esta atitude não é sempre despropositada, pois a inlexibilidade garante 

que os habitantes tenham sempre a necessidade de mudar de habitação, o que 

aumenta nas vendas de casas e mantém o negócio num ciclo constante, e a lexi-

bilidade iria interromper esse ciclo e baixar as vendas. A forma de validar a lexi-

bilidade nesse negócio seria em base do lucro criado, uma vez que as habitações 

lexíveis teriam um valor acrescentado69 e se poderia cobrar mais por essa opção.

Tatjana Schneider e Jeremy Till consideram que os argumentos das vantagens 

nos custos de vida inteira e a longo prazo tendem a ser ignorados no setor priva-

do, mas uma forma de convencer com que se invista na lexibilidade é salientar a 

satisfação do cliente, que pode ser aumentada através da possibilidade do inqui-

lino poder ter controlo na constituição e organização espacial da sua habitação. 

Outro problema do mercado imobiliário, é que este também visa um maior apro-

veitamento de espaço, dando prioridade à quantidade de quartos ao tamanho 

deles, desenhando os quartos para o mínimo possível que seja permitido por lei 

(Figura 18) e, consequentemente, produzir mais quartos em menores espaços. 

Esta atitude é um impasse para a reestruturação funcional de uma habitação, 

tornando-se impossível alterar as funções sociais que são dadas às divisões. Isto 

é apenas mais um obstáculo que funciona contra a lexibilidade criado pelo co-

mércio habitacional privado, a padronização construtiva baseia-se na simplif-

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

68 Schneider, Tatjana; Till, Jeremy - he Opportunities of Flexible Housing: ENHR. Reykjavik, 
2005a.

69 Till, Jeremy; Schneider, Tatjana - Flexible housing: the means to the end. arq: Architectural 
Research Quarterly. ISSN 1474-0516. Vol. 9, n.º 3-4 (2005c), p.287-296.
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cação da deinição dos espaços, e construi-los seguindo padrões pré-deinidos 

construtivos torna-os quase impossíveis de alterar ou deslocar para adaptar os 

espaços consoante ao desejo ou premência dos inquilinos.70

Referem ainda, a título de exemplo, que uma sala de jantar apresenta uma for-

ma diferente em relação a outras divisões, o que diiculta a apropriação do espaço 

para outras funções. Ainda sublinham que esta situação é piorada quando essa 

divisão em questão é o resultado de um desenho standardizado de uma sala de 

jantar com duas portas71 para possibilitar uma relação espacial entre outras áreas 

comuns. Fica de fora qualquer oportunidade de aproveitamento desse espaço 

para uma função privada. Uma forma de evitar a inlexibilidade habitacional 

no mercado imobiliário privado seria ter em conta três aspetos que Jeremy Till 

e Tatjana Schneider enumeram, em que estas não necessitam de investigações 

extraordinárias. Uma, seria a utilização de materiais nas divisões interiores que 

fossem de fácil alteração, construindo divisões menos sólidas, o mesmo conta 

para as coberturas, em que se poderia evitar utilizar o método construtivo, asnas, 

que suportassem a cobertura inclinada, permitindo a utilização futura do espaço 

resultante ou da sua expanção. Outro aspeto seria tomar em consideração sobre 

a acessibilidade e serviços adaptáveis. Por im, alguma lexibilidade poderia ser 

garantida se o desenho evitasse predeterminar a função dos espaços, deinindo as 

dimensões de tal modo que seria possível dar várias funcionalidades ao mesmo 

espaço.72

Visto deste modo, e de acordo com a constatação de Tatjana Schneider e Jeremy 

Till, a área habitacional está cada vez mais a ser vista como um investimento, 

prova disso são os planos de pensões que cada vez mais proprietários asseguram 

a sua fonte principal de rendimento com as suas propriedades. E ainda que o sec-

tor imobiliário tenha diiculdades em reconhecer a importância e as vantagens 

dos custos habitacionais a longo prazo. para mudar a tendência do mercado, teria 

de ser o cliente, que será o habitante, a ter essa iniciativa de procura.73 Os mesmos 

autores constatam que a obsolescência é inevitável nestas habitações, o que não é 

de todo negativo para o setor privado pois, consequentemente, existirão sempre 

clientes à procura de uma nova habitação que possa atender às mudanças no 

agregado, ou clientes que recorram às suas funções para remodelações das suas 

70 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.

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

72 Idem
73 Schneider, Tatjana; Till, Jeremy - he Opportunities of Flexible Housing: ENHR. Reykjavik, 

2005a.  
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casas. Isto mantém o mercado sempre em ativo e faz com que o mercado habita-

cional se alimente e mantenha as vendas constantes.74

De acordo com as referências de Tatjana Schneider e Jeremy Till, a legislação 

também é um obstáculo para se chegar à lexibilidade. É costume exigir reco-

mendações de standardização de espaço, determinar standardização de medidas 

mínimas para qualquer divisão e as suas respetivas organizações de composição 

de móveis, tornando o fogo num apartamento convencional, pouco adaptável a 

famílias não-convencionais.75

No mesmo raciocínio, Anaïs Neves refere-se à família nuclear como sendo, 

hoje em dia, uma minoria em termos de composição familiar, uma vez que há 

várias condicionantes culturais que alteraram a vivência familiar e, consequente-

mente, a vivência na habitação.76 Mas como o projeto de construção em massa é 

vantajoso em termos de tempo, como diz Habraken, o projeto é mais facilmente 

analisado e avaliado para serem aprovados consoante as normas locais: garan-

tidos através da redução das negociações entre o arquiteto e os outros partici-

pantes que inluenciam o projeto, na manipulação das dimensões do edifício, 

no desenho único do fogo repetido como modelo único e que igualmente faci-

lita a criação do ritmo da estrutura.77 E, de acordo com a ideia de Jeremy Till e 

Tatjana Schneider, estas normas tendem a estar desatualizadas e contrair-se na 

inlexibilidade.78

No entanto, estes últimos autores defendem que tomar um modo de vida como 

um standard onde se baseiam para se orientarem no planeamento de um fogo é 

agir como se todas as famílias fossem iguais e tivessem um modo de vida igual.  

Referem ainda que tal se pode veriicar no relatório de Parker Morris já em 1961,  

que reporta a existência de uma inibição da lexibilidade tanto no projeto como 

no seu uso.79 Habraken considera que, nas habitações massiicadas, os fogos têm 

uma tendência a serem desenhados de forma a chegarem a uma solução suicien-

74 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.

75 Schneider, Tatjana; Till, Jeremy - he Opportunities of Flexible Housing: ENHR. Reykjavik, 
2005a.

76 Neves, Anaïs André das - [RE] Repensar a casa. Procura da adaptabilidade no interior do-
méstico. Lisboa: Universidade de Lisboa, 2013. Tese de Mestrado.

77 Habraken, Nicolaas John - El disenõ de soportes. Barcelona: Gustavo Gili, 1979. ISBN 
84-252-0936-6.

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

79 Schneider, Tatjana; Till, Jeremy - he Opportunities of Flexible Housing: ENHR. Reykjavik, 
2005a.
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Reconhecimento cultural da diversidade da constituição familiar

Figura 19



55

temente boa de modo a estarem dentro dos padrões legislativos, mas que o seu 

sistema (ver capítulo 3.3.1), apesar de ter uma planta não predeinida, consegue 

albergar opções que respeitem e cumpram os padrões legislativos. Ainda refere 

que, nos Países Baixos, há a necessidade da aprovação por parte do governo de 

forma a que os projetos de habitações tenham o apoio inanceiro governamental, 

para isto, é necessário estarem dentro de padrões espaciais e técnicos estabeleci-

dos pela administração central,80 isto diiculta a realização da lexibilidade, pois 

teria de se prever as possibilidades que o habitante poderia decidir para se con-

irmar que os padrões seriam respeitados.

Os problemas maiores, segundo Tatjana Schneider e Jeremy Till, baseiam-se 

no momento da venda no sector privado, e em termos de longo prazo no sector 

público no Reino Unido, mas tem havido um grupo, fundado pelo Department 

for Trade and Industry, que trabalha na direção de consciencialização da impor-

tância dos baixos custos a longo prazo como forma de compensação do valor 

no ato da compra. Desta forma, tentam alterar o impacto económico que tem 

por parte dos proprietários por possuirem bens imóveis. No entanto, são pou-

cas as mudanças feitas, o estudo feito por esse grupo comprova que apenas 39% 

dos entrevistados analisaram os custos de manutenção do ciclo de vida, e apenas 

36% informam futuros investimentos através de uma análise feita durante a fase 

projetual.

Ainda referem que existem estudos de outros países que comprovam que a sa-

tisfação do cliente tem grande importância tanto para o sector privado e pú-

blico, e que isso pode ser garantido quando implementado a adaptabilidade es-

pacial e a lexibilidade. Também relatam que, no Reino Unido, a organização 

que é responsável pelo investimento de impostos em habitações sociais (Housing 

Corporation), tem uma lista de itens recomendados que diicultam a realização 

de um projeto lexível, recomendações estas que os autores consideram desneces-

sárias. Estes itens, sendo muitos, acabam por diicultar o projeto de uma habita-

ção em vez de facilitar a sua conceção.81 Estes autores ainda referem a existência 

de recomendações que deinem que os fogos deviam estar preparados para rece-

ber facilmente móveis e que deveriam ser facilmente adaptados para uma maior 

abertura de espaços ou até transformações para lots, sendo uma recomenda, dii-

cilmente será realizada mas, apesar disso, esta recomendação vem após uma lista 

de obrigatoriedades que irão empatar tal sugestão, como a standardização dos 

80 Habraken, Nicolaas John - El disenõ de soportes. Barcelona: Gustavo Gili, 1979. ISBN 
84-252-0936-6.

81 Schneider, Tatjana; Till, Jeremy - he Opportunities of Flexible Housing: ENHR. Reykjavik, 
2005a.
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Double House de MVRDV, em Ultrecht, Países Baixos (1995-97)

Figura 20 - Fachada principal
Figura 21 - Peril indicador do esquema das paredes de meação

Figura 20 Figura 21
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tamanhos das divisões, uma organização de móveis ixos, tópicos que criam uma 

determinação de usos de espaço e que seja difícil, se não impossível, de contornar 

para tornar o fogo mais adaptado para os inquilinos.82

Outro problema que surge no Reino Unido é que a manutenção das habitações 

sociais são custeadas pelos próprios habitantes, tornando os custos de longo pra-

zo pouco acessíveis, havendo poucas vantagens na habitação lexível, pois teria 

de ser o agregado familiar a sustentar as despesas na alteração da sua habitação 

quando fosse necessário, sendo mais fácil pedir transferência para outro fogo 

com mais divisões, no caso da origem da necessidade ser o crescimento do nú-

mero do agregado familiar.83

Tem havido mais consciência da noção da lexibilidade, como também tem 

crescido, apesar de pouco, nos projetos privados e públicos. Existe ainda muita 

inluência dos regulamentos que criam uma standardização nos edifícios, e teria 

de haver mais investimento e investigações para conseguir contornar e compro-

var novas formas de fazer habitação, reconsiderando os princípios dos regula-

mentos e adquirir uma noção de trabalho de equipa tanto no projeto, no desenho 

como na construção e na forma de uso para que, em conjunto, se consiga chegar 

a melhores resultados possíveis. Um grande problema surge nesse trabalho de 

equipa, na diiculdade de coordenação e cooperação, na falta de conhecimen-

to e na resistência perante esta novidade, não só no projeto como na forma de 

trabalho.84

No entanto, quando o trabalho é bem coordenado, é possível chegar a um re-

sultado em que todos os envolvidos no projeto icassem satisfeitos. Como é pos-

sível ler no texto de Jaime Salazar e Manuel Gausa, o caso do Double House de 

MVRDV, em Utrecht, Países Baixos (1995/97) é um exemplo do sucesso na sa-

tisfação dos habitantes resultante de uma coordenação planeada e conseguida. É 

explicado que havia duas famílias que partilhavam o mesmo lote e que queriam 

ter o mesmo tipo de acesso à habitação, jardim, terraços na cobertura e a mesma 

oportunidade de vista para o parque (Figuras 20 e 21).85

O esquema de separação das duas famílias foi feita através de várias paredes 

82 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.

83 Schneider, Tatjana; Till, Jeremy - he Opportunities of Flexible Housing: ENHR. Reykjavik, 
2005a.

84 Idem  
85 Salazar, Jaime; Gausa, Manuel - Single-family housing : the private domain. Basel : Barcelona 

: Birkhäuser. ACTAR. 1999., 1999. ISBN 3-7643-5871-8.
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Barbican Estate, Londres (construído nos anos de 1960 e 70)

O Barbican foi projetado com o intuito de albergar habitações e espaços culturais de modo a 
centralizar a vida num espaço. Relete a preocupação da época moderna de existir espaços públi-
cos como forma de complementar o ediicado. (CDT, London - Loughborough EPSRC - W2UP4 
-Occupant Evaluation and Energy Performance Analysis of Barbican Estate Dwellings [Carrie 
Behar, UCL], s/ Data. [Consult. 10-09-2015]. Disponível em WWW: <http://www.lolo.ac.uk/
project/view/project/27>. ) e (Anónimo - he Barbican Today, s/ Data. [Consult. 10-09-2015]. 
Disponível em WWW: <http://www.shakespearetower.co.uk/barbican3.htm>.)

Figura 22 - Vista aérea
Figura 23 - Vista para um dos espaços públicos no interior do quarteirão

Figura 23

Figura 22
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de meação, que alterava a sua posição em cada piso, para tornar os espaços ora 

maiores para um lado, ora maiores para o outro, alternando as dimensões das 

áreas em cada piso. Esta divisão irregular foi feita após um estudo minucioso do 

aproveitamento da fachada principal e de um maior aproveitamento possível do 

jardim nas traseiras, tornando o edifício alto em vez de se estender para as trasei-

ras, o que igualmente possibilitava uma vista avantajada para ambas as famílias 

para o parque, tal como desejavam. Existe, também, uma leveza funcional nas di-

visões, com paredes extensíveis que possam fazer divisões num espaço e permitir 

um acrescento funcional na habitação.86 Os próprios arquitetos consideram que 

cada habitante consegue viver mais a sua individualidade do que em qualquer 

outra habitação convencional, devido a essa leveza e da coordenação projetual 

que teve respeito às exigências de cada família.87

No entanto, o aspeto económico dispõe um problema maior, o que torna a falta 

de recursos e o preconceito de que uma habitação lexível seja mais cara num 

grande entrave para a alcançar. Se o investimento estadual não for modiicado 

no Reino Unido, será complicado atender às necesidades sociais na área habi-

tacional, tendo de ser esta área uma das prioridades, uma vez que uma cidade 

depende da sua organização e equilíbrio,88 nisto, nos Países Baixos, o laboratório 

SAR visava trazer o controlo de volta à urbanização e ao espaço privado e público 

através do empoderamento do habitante, uma vez que considera que o espaço 

público tem uma relação direta com os habitantes (Figuras 22 e 23).89 Tendo a 

lexibilidade como método de desenho principal para os edifícios plurifamiliares, 

seria uma forma de um espaço urbano receber as inluências da satisfação dos 

seus civis e transparecer esse estado. Mais uma vez, os investidores não reconhe-

cem a vantagem de investir em habitações cujos objetivos são os custos de longo 

prazo ou os custos de vida, e ainda se torna numa questão de sustentabilidade, 

mas continua a ser o habitante a ter que exigir para obter a lexibilidade como 

uma resposta indicada.90

Jeremy Till e Tatjana Schneider consideram que as infraestruturas inseridas 

de um modo tradicional nas construções signiicam um grande impasse, um vez 

86 Salazar, Jaime; Gausa, Manuel - Single-family housing : the private domain. Basel : Barcelona 
: Birkhäuser. ACTAR. 1999., 1999. ISBN 3-7643-5871-8.  

87 MVRDV - MVRDV, s/ Data. [Consult. 25-08-2015]. Disponível em WWW: <http://www.
mvrdv.nl/projects/doublehouseutrecht>. 

88 Schneider, Tatjana; Till, Jeremy - he Opportunities of Flexible Housing: ENHR. Reykjavik, 
2005a.

89 Habraken, Nicolaas John - El disenõ de soportes. Barcelona: Gustavo Gili, 1979. ISBN 
84-252-0936-6. 

90 Schneider, Tatjana; Till, Jeremy - he Opportunities of Flexible Housing: ENHR. Reykjavik, 
2005a.
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que as habitações tendem a ser construídas em que as tubagens principais, e ou-

tros sistemas que façam parte da infraestrutura, estão inseridas nas paredes e 

nas lajes, o que cria um grande empate no que toca à adaptação espacial caso o 

habitante decida fazer alterações numa habitação tradicional.91 E tendo em conta 

que, durante o tempo de construção ou alteração, as alterações das passagens 

das infraestruturas são raramente apontadas e oicializadas - o que torna obras 

futuras de alterações espaciais ainda mais complicados. Em termos construtivos, 

como relatam Tatjana Schneider e Jeremy Till, o conceito mais dominante seria 

um espaço amplo e livre, sem algum elemento de suporte nesse espaço. Para criar 

um fogo cujos espaços e paredes são alterados conforme o desejo de cada um, 

alguns defendem um espaço amplo com um “chão inteligente”, onde se situam 

as infraestruturas principais, de forma a torná-lo útil e prático a qualquer mu-

dança que seja feita para se adaptar a usuários e usos. No entanto, os autores de 

um outro e maior grupo de arquitetos defendem o uso de tecnologias e técnicas 

construtivas e o recurso à pré-fabricação, contudo, teria de se estudar melhor no 

impacto espacial que causaria.92

Mies van der Rohe compreendeu que, segundo dizem Tatjana Schneider e 

Jeremy Till, utilizando uma estrutura em armação, tornaria a adaptação dos es-

paços para os habitantes mais fácil e permitindo, igualmente, experiências para 

uma maior variedade de propostas projetuais. Para que isso seja possível, Mies 

considera que o espaço apenas precisaria das paredes que deinissem o perímetro 

com duas colunas no meio como forma de suporte para a laje do tecto, e ainda 

utilizar painéis pré-fabricados que depois demarcassem os espaços interiores, de 

forma que sejam fáceis de alterar para atender os desejos e necessidades de orga-

nização espacial dos habitantes, tendo como divisões ixas apenas a cozinha e os 

quartos de banho. Desta forma, qualquer carpinteiro, habitante ou proprietário 

teria a possibilidade de alterar as divisões de forma a adaptar a habitação aos in-

quilinos sem encontrar diiculdades que os obrigassem a empregar um técnico.

Também Walter Stamm desenhou princípios estruturais e projetuais que pu-

dessem acomodar um outro inquilino, caso fosse necessário, uma vez que seria 

um desconhecido na fase projetual sem que tivesse participado nos planos, e 

ainda chamou a técnica de paredes móveis de multi-usability, comparando as 

paredes a móveis, em que as suas mudanças não necessitariam obras plásticas e 

arranjos na pavimentação. As paredes teriam encaixes em colunas e nas paredes 

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

92 Schneider, Tatjana; Till, Jeremy - he Opportunities of Flexible Housing: ENHR. Reykjavik, 
2005a.
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ixas, e assim possibilita que haja uma fácil alteração da organização espacial das 

divisões sem grandes custos adicionais signiicativos.

É importante, também, conseguir a evidência no reconhecimento de elementos 

ixos e móveis ou alteráveis, e que as alterações não façam alterações no conjunto 

habitacional nem so seu aspeto. Para conseguir tal, é possível recorrer ao concei-

to que Habraken ajudou a deinir, o sistema de suportes, dentro do conceito do 

open building, em que o suporte é uma base onde depois se deine a organização 

espacial, sendo possível alterar ou demolir a qualquer momento e independen-

temente de outros habitantes. Os autores referem-se a Habraken como sendo 

visto o arquiteto cujas noções de princípios construtivos a nível de lexibilidade 

são as mais conhecidas. O seu conceito de suportes divide a noção da base do 

edifício, preenchimento, infraestruturas, fabricação e facilidade de montagem e 

desmontagem. Os materiais mais indicados para esta facilidade de alteração e 

desconstrução seria a madeira no seu estado bruto ou mesmo em materiais que 

a utilizem como matéria prima, que são facilmente carregadas, alteradas na sua 

forma e tamanho e ainda possua características que facilitam a sua manutenção. 

Usar elementos pré-fabricados e standardizados é uma maneira de evitar a stan-

dardização de fogos, já por serem pré-fabricados e móveis, evita a obsolescência 

que as habitações standardizadas tendem a ocasionar.93

Os elementos pré-fabricados, hoje em dia, têm outra conotação em geral. Cada 

vez mais surgem alternativas de construção que são vendidas à medida e prontas 

a serem montadas, é possível um cliente adquirir uma cozinha numa das lojas 

que expõem as várias alternativas do mercado, e ainda a consegue adaptar ao 

seu espaço. E enquanto outro cliente pode adquirir a mesma cozinha para um 

espaço totalmente diferente, tendo uma expressão espacial totalmente diferente 

apesar de ter a sua origem do mesmo protótipo. As próprias lojas proporcionam 

este atendimento personalizado e é possível ter a cozinha montada pouco tempo 

depois da encomenda da mesma. A própria cultura da pré-fabricação, segun-

do Jaime Salazar e Manuel Gausa, foi-se alterando e, nos tempos que correm, 

existem já várias formas de produção em massa, em que é possível personalizá-

-las apesar da sua característica de fabricação em série e possuem a facilidade de 

montagem, em que é possível ser o próprio cliente montar o que comprou.94

 

Outro empate para o sucesso da lexibilidade são as diferenças culturais, que 

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.  

94 Salazar, Jaime; Gausa, Manuel - Single-family housing : the private domain. Basel : Barcelona 
: Birkhäuser. ACTAR. 1999., 1999. ISBN 3-7643-5871-8.
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apresentam uma grande barreira, pois contribui para a falta de compreensão das 

exigências ou desejos do cliente por parte do arquiteto. Não compreender outros 

modos de vida faz com que não se saiba traduzi-los em termos espaciais na or-

ganização interior de uma habitação, tornando a lexibilidade num desaio mais 

complicado ainda.95

Segundo Tatjana Schneider e Jeremy Till, o fator mais inluente que joga contra 

a implementação da lexibilidade na arquitetura, dita, vulgar, é a apatia perante 

a mudança, o que acaba por inluenciar não apenas uma, mas as seguintes gera-

ções também, uma vez que a mesma habitação lexível poderia responder a várias 

gerações subsequentes. A origem dessa apatia, de acordo com os autores, vem 

da ideia de que seria uma alternativa muito cara em conjunção com a ideia que 

não existe mesmo essa necessidade real para a longevidade de uma habitação. Há 

também o argumento de que seria um investimento maior que não se justiicasse, 

por ser necessário investigar formas de garantir a lexibilidade na habitação e que 

a indústria imobiliária não apoia inanceiramente este processo.96

95 Schneider, Tatjana; Till, Jeremy - he Opportunities of Flexible Housing: ENHR. Reykjavik, 
2005a.  

96 Schneider, Tatjana; Till, Jeremy - he Opportunities of Flexible Housing: ENHR. Reykjavik, 
2005a. Idem
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2.4 O papel do habitante
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“... the speciic creative industry of architecture can ‘open up’ and assume its role 

in a process of greater interactivity.”97

Jaime Salazar e Manuel Gausa consideram que a indústria consegue adaptar-

-se a uma interação entre o habitante e os restantes participantes no projeto de 

habitações. Mencionam um processo aberto, desde a primeira etapa até à última, 

onde se referem a esse sistema no sentido de estar aberto a receber novas reali-

dades, de estar aberto a discussões entre todos os participantes e aberto como in-

deinição do resultado inal, que obtém um resultado único após do processo da 

sua determinação.98 No entanto, surge a questão de quais serão as indústrias que 

aceitam o habitante como participante ativo e importante para o projeto de uma 

habitação, e de como isso se pode reletir no espaço urbano em geral ou mesmo 

como esses projetos podem ser inluenciados por ele.

Os mesmos autores conirmam a importância da participação do habitante 

não só durante a fase projetual, como também ao longo da vida na sua habitação. 

Reconhecem que existe cada vez mais a necessidade do empoderamento do ha-

bitante na constituição e organização da sua habitação, enumerando algumas ca-

racterísticas que tornam uma habitação que se adapte aos seus inquilinos, numa 

consideração de determinado número de vantagens para o próprio habitante. 

Uma das vantagens seria um maior desempenho por menos dinheiro, pois uma 

habitação em que seja fácil de alterar alguns elementos físicos torna essa muta-

ção menos dispendiosa do que numa habitação tradicional; outra, uma maior 

qualidade por menos esforço, uma vez que tem havido cada vez mais materiais 

preparados para serem alterados, mantendo a qualidade e permitindo a alteração 

de forma mais fácil; ainda se acrescenta uma maior espacialidade com menos 

paredes divisórias, em que as paredes possam ser deinidas pelo habitante ou no 

momento em que pretende ocupar o seu lar, ou até, esta possuir paredes móveis 

ou ixas não-permanentes, em que as mesmas permitem uma alteração fácil nas 

divisões, criando uma espacialidade diferente.

97 Salazar, Jaime; Gausa, Manuel - Single-family housing : the private domain. Basel : Barcelona 
: Birkhäuser. ACTAR. 1999., 1999. ISBN 3-7643-5871-8. P. 15

98 Salazar, Jaime; Gausa, Manuel - Single-family housing : the private domain. Basel : Barcelona 
: Birkhäuser. ACTAR. 1999., 1999. ISBN 3-7643-5871-8.
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Relação entre arquiteto e cliente

A relação entre o arquiteto e o cliente sempre existiu, mas quem defende a lexibilidade na 
habitação ou que esteja a favor de um projeto mais personalizado, consultará mais vezes o cliente 
comparativamente ao tradicional, de modo a conseguir a sua satisfação completa.

Figura 24
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Isto inluencia o último tópico, que refere uma maior versatilidade e menos ri-

gidez, pois a habitação torna-se capaz de receber variadas alterações e acomodar 

possibilidades de organização conforme os desejos do habitante.

Estas características não anulam o que valoriza a habitação tradicional, que 

pode servir como uma base para ajudar a deinir um traço comum nas habitações 

lexíveis, apenas torna a habitação numa oportunidade de maior privilégio para 

quem não a tenha tido anteriormente por apenas ter ocupado uma habitação 

tradicional.

Os autores ainda referem as consequências dessa recriação em termos de van-

tagens por criar uma mutação à habitação tradicional, permitindo ser de uma 

habitação digna a uma habitação estimulante, por permitir escolha ao mesmo 

tempo que se vive nela; de uma espacialidade e organização standardizada a uma 

habitação na qual é possível identiicar a personalização dos ocupantes, pois estes 

terão liberdade de tornar a habitação única a partir das decisões que toma, dife-

renciando-as de qualquer habitação que possa ter tido o mesmo desenho como 

base; de uma habitação artesanal para uma habitação técnológica, quando uma 

habitação foi construida sem ser pensada em receber alterações, estas seriam fei-

tas de forma mais fácil e barata possível, criando uma característica artesanal, no 

entando, uma habitação que já tenha sido desenhada para ser recetível a altera-

ções permite uma modiicação pensada e própria, acessível a quem a irá praticar; 

da habitação construida por necessidade de acondicionamento a uma habitação 

de participação paisagista, onde faz parte de uma paisagem única, pois este tipo 

de projetos permitem pensar melhor no impacto que a habitação tem no espaço 

que ocupa e no que o circunda, deixando em segundo plano o aspeto de habita-

ções que demonstram ser habitações que servem para acomodar muitas famílias, 

se se tomar em consideração a parte social.99

Em relação ao espaço privado, e segundo Tatjana Schneider e Jeremy Till, o 

habitante deverá ter um papel muito importante na fase projetual, uma vez que 

será destinado a ele e apenas o habitante pode direcionar o projeto para o seu 

benefício, sempre com o controlo espacial do arquiteto (Figura 24). A sua partici-

pação elimina a predeterminação da vivência dos espaços por parte do arquiteto, 

sendo esta uma forma de prevenir que o arquiteto predetermine das vivências de 

uma família,100 e se uma habitação é para uma família especíica, e essa família já 

99 Salazar, Jaime; Gausa, Manuel - Single-family housing : the private domain. Basel : Barcelona 
: Birkhäuser. ACTAR. 1999., 1999. ISBN 3-7643-5871-8. Idem

100 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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possui os seus hábitos quotidianos, não haverá melhor colaborador que o próprio 

inquilino para deinir os espaços que lhe vão servir como base de auxílio para a 

concretização das suas rotinas diárias. A participação do habitante e o seu em-

poderamento na fase projetual faz com que este tenha melhor noção espacial e 

gerir até onde pode ter controlo no seu ambiente quando a ocupar. Desta forma, 

as várias possibilidades que o projeto lexível permite e propõe, a habitação ad-

mite receber qualquer alteração do uso quotidiano a longo prazo da família que 

acomoda,101 dentro das expectativas futuras do habitante, sendo que os aconteci-

mentos não esperados estejam incluídos, dado que a lexibilidade permite que a 

habitação também se adapte a essas situações. Habraken admite que ter o cliente 

como participante no projeto signiica chegar a uma proximidade maior para a 

sua satisfação no futuro uso, por conter os seus desejos pessoais representados i-

sica- e espacialmente. Também só assim se consegue obter uma maior vantagem 

tecnológica, pois ela será inserida de forma a atender às expetativas do usuário e 

não por especulações dos projetantes.102

Desta forma, as habitações que dão importância à identidade do habitante pos-

suem um poder urbano diferente, o que permite a representação de uma satis-

fação no espaço público, o que conirma a ideia de Habraken, que refere que o 

habitante sempre teve um papel fundamental na deinição entre o público e o 

privado, e foi esta deinição que criou o balanço do mesmo. Refere que esta pega-

da do privado no espaço público pode-se conirmar numa grande variedade de 

formas , onde se reconhece a força que o habitante tem tanto em projetos como 

a sua inluência na forma e no espaço urbano. O autor considera que a participa-

ção activa do usuário tem grande inluência também em termos sociais,103 se se 

tomar em consideração que uma cidade que seja individualizada e tiver a sua ex-

pressão que a torna numa característica de expressão social e cultural, tem muito 

mais sucesso na satisfação dos habitantes, o mesmo acontece presumivelmente 

no espaço privado, uma vez que este espaço faz parte da vida particular e mais 

individual de qualquer inquilino.

O facto do utilizador ter visto uma alteração de conceito (do seu papel) dentro 

do projeto de arquitetura, e a sua participação ser levada em consideração, leva a 

que a lexibilidade seja encarada como resposta aliada à sabedoria/conhecimento 

e gestão do processo que envolve tanto a equipa que projeta como o cliente ou 

101 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. Idem

102 Habraken, Nicolaas John - El disenõ de soportes. Barcelona: Gustavo Gili, 1979. ISBN 
84-252-0936-6.

103 Idem
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futuro habitante. Neste contexto, com inalidades e dados concretos, o resultado 

construído consegue dar uma melhor resposta às mudanças provenientes das 

necessidades,104 e ainda responde às expectativas do uso por parte dos habitantes 

no seu espaço privado.105

Como o sector imobiliário tende fugir a esta questão de qualidade de vida a 

longo prazo, cabe também ao habitante informar-se bem antes de decidir como 

investir na sua futura habitação. Se o izer e se ainda exigir encontrar uma habita-

ção lexível, o mercado imobiliário será obrigado a mudar de rumo e acrescentar 

este tipo de habitação e preocupação nas suas prioridades de vendas.106 Um bom 

exemplo de uma indústria que teve como um dos pontos de partida a satisfação 

do cliente, é o laboratório SAR que, tornando o habitante como participante ati-

vo, tirou o poder à produção em massa e torna a adaptação da habitação mais 

eiciente em função ao inquilino,107 cujo propósito pode alterar a forma como se 

encara o projeto habitacional.

Apesar de coordenar o processo de decisão nas respostas projetuais enquan-

to o habitante exige uma organização espacial parecer ser uma impossibilidade, 

Habraken descreve o método de coordenação que o laboratório SAR criou – 

considera importante haver uma aproximação sistemática, de forma a responder 

bem a todos participantes, aliando as interações numa forma estruturada e or-

ganizada. Coordenar as decisões, utilizando-as como referência para a qualidade 

de vida do futuro habitante, custos, usos e numa questão prática, é uma maneira 

de manter a comunicação estruturada, sem colocar em causa a evolução proje-

tual108 e garantir o sucesso das expectativas de cada participante ativo na fase de 

planeamento e de desenho.

No entanto, Habraken sublinha que o participante maioritariamente não tem 

uma capacidade de entendimento nesta área e consequentemente podem surgir 

problemas de questões futuras e as suas possibilidades, principalmente quando 

for para um segundo participante, pois muitas vezes o segundo participante tem 

o seu espaço individual a ser alterado isicamente, mas não ao mesmo tempo en-

104 Schneider, Tatjana; Till, Jeremy - he Opportunities of Flexible Housing: ENHR. Reykjavik, 
2005a.  

105 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.

106 Schneider, Tatjana; Till, Jeremy - he Opportunities of Flexible Housing: ENHR. Reykjavik, 
2005a.

107 Habraken, Nicolaas John - El disenõ de soportes. Barcelona: Gustavo Gili, 1979. ISBN 
84-252-0936-6.

108 Idem
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quanto o decide. Tornando esta questão mais clara: O segundo participante pode 

fazer o seu projeto tempos depois e ver parte do seu espaço desejado ocupado, 

e quem coordena o projeto tem de pensar nas inluências que irão existir no 

espaço do segundo participante, sem que lhe tire oportunidades que o primeiro 

teve. Ainda se acrescenta a diiculdade de agradar e manter os desejos do cliente, 

igualmente projetar conforme os padrões legais e mesmo assim pensar no futuro 

habitante, que nem sempre é o participante representado, bem como pensar nas 

suas possíveis futuras necessidades particulares.109

Como explicam Tatjana Schneider e Jeremy Till, ainda surge a possibilidade do 

participante não estar interessado ou não ser ativamente participativo e, nestes 

casos, o desenho tende a simpliicar-se e pode signiicar problemas futuros de 

coordenação da organização espacial e social, deixando a habitação entrar em 

obsolescência.110

De forma a evitar estes problemas, Habraken descreve que a orientação certa do 

residente é possível simpliicar-se, a partir do momento em que se reconhece que 

a participação deste será útil na conceção do projeto e, consequentemente, seja 

uma mais-valia para a qualidade nas decisões e no aproveitamento dessa própria 

oportunidade de decisão. Outra forma de simpliicar a orientação do residente é 

traçar um conjunto de regras que controlam as variações que se ergueram e que 

sejam representadas também de uma forma simples, com os usos representados 

de leitura descomplicada, para que seja possível visualizar e analisar as opções 

que surgiram sem diiculdades, e ainda evitar que o participante tente saltar al-

guns processos burocráticos que tornariam as unidades separáveis em elementos 

permanentes.111

109 Habraken, Nicolaas John - El disenõ de soportes. Barcelona: Gustavo Gili, 1979. ISBN 
84-252-0936-6.

110 Schneider, Tatjana; Till, Jeremy - he Opportunities of Flexible Housing: ENHR. Reykjavik, 
2005a.  

111 Habraken, Nicolaas John - El disenõ de soportes. Barcelona: Gustavo Gili, 1979. ISBN 
84-252-0936-6.
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Algumas metodologias criadas para a lexibilidade surgiram a partir da obser-

vação de alterações espontâneas que aconteciam em habitações.

Uma delas já foi mencionada noutros capítulos, que é o caso das habitações em 

banda de Londres construídas no inal do século XVIII e início do século XIX. 

Este exemplo serviu para se concluir que, de facto, resulta organizar a habitação 

sem, se possível, estruturas que estejam presentes nos espaços interiores, tor-

nando as paredes de meação na principal estrutura vertical e, ainda, manter os 

acessos verticais no centro da habitação, preferencialmente encostadas a uma das 

paredes de meação, tal como Jeremy Till e Tatjana Schneider especiicam como 

um método inicial para a preocupação lexível de uma habitação.112 Desta forma, 

é mais fácil aproveitar os espaços que tenham contacto com as fachadas, uma vez 

que a maior parte dos espaços que não estejam diretamente relacionadas com os 

acessos verticais necessitam de iluminação e ventilação natural.

Outro tipo de ediicação que surgiu e os autores consideram como sendo uma 

outra base para uma metodologia, que são os escritórios comerciais com a espa-

cialidade aberta em que cada empresa decide a sua organização em função ao 

seu funcionamento e lógica de trabalho. São pensadas para albergar qualquer 

mudança rápida e fácil a qualquer momento, o que permite adaptar os espaços a 

outros tipos de serviços que sejam necessários alojar.113

Outras metodologias surgiram a partir da evolução destes métodos iniciais, 

resultando de uma investigação sobre elas ou mesmo de investigações que foram 

evoluindo de alguns métodos já inventados.114 A forma como se investiga e inter-

preta o conceito-chave – lexibilidade – difere conforme a metodologia de cada 

ideologia. Estas ideologias são baseadas naquilo que os seus seguidores pensam 

que seja a melhor forma, ou uma das melhores formas, de conseguir chegar a 

uma lexibilidade plena. Cada metodologia é diferente, mas todas têm um obje-

tivo comum.

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

113 Idem
114 Idem
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“he disposition of services in the speculative oice is carefully considered to 

allow future change and upgrading. Vertical services are marshalled into easily 

accessible ducts.”115

Segundo Jeremy Till e Tatjana Schneider, a living wall é uma forma de con-

tornar o problema da localização das tubagens e outras infraestruturas, em que 

estas estão concentradas numa service wall, ou seja, numa parede que se estende 

na vertical pelos pisos necessários e que serve como principal serviço de dis-

tribuição de infraestruturas, sejam elas elétricas, de fornecimento de água, gás 

ou mesmo de novas tecnologias que possam ser incorporadas nessa parede, por 

conter um acesso fácil o que igualmente facilita a alteração da composição da 

habitação. Por conseguinte, este tipo de sistema de infraestruturas é importante 

que seja pensado de forma a ser capaz de ser atualizado e protegido contra a 

obsolescência.116

Os autores referem Habraken como sendo o arquiteto que desenvolveu melhor 

a teoria sobre a lexibilidade na habitação, explicada no seu método de sistemas 

de suportes. Uma vez que este método divide a habitação plurifamiliar em três 

partes, enumerando-as como a base do edifício, os sistemas de preenchimento e 

os subsistemas, pode-se entender que os subsistemas se referem à tecnologia da 

infraestrutura e que estas conseguem funcionar conforme o living wall,117 pois 

Habraken se refere às infraestruturas normalmente como elementos que se man-

têm juntos na mesma localização das plantas, independentemente dos pisos e 

das composições que os fogos irão ter no momento da ocupação pelo habitante 

ou ao longo do tempo, apesar de também considerar que, em cada piso, estas in-

fraestruturas deveriam ter a capacidade de serem lexíveis na horizontal, ou seja, 

qualquer que seja a alteração espacial, o habitante deverá ter fácil acesso às in-

fraestruturas para as alterar ao longo do seu piso, como alongar ou encurtar para 

fazer uma instalação mais longe ou mais perto do seu fornecimento principal, a 

115 Till, Jeremy; Schneider, Tatjana - Flexible housing: the means to the end. arq: Architectural 
Research Quarterly. ISSN 1474-0516. Vol. 9, n.º 3-4 (2005c), p.287-296. P. 7

116 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.

117 Idem
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Nemausus de Jean Nouvel, Nimes, França 
(1987)

Figura 25 - Planta de um triplex de 110m2

Figura 27 - Peril do triplex de 110m2

Figura 25

Figura 29

Figura 26

Figura 27 Figura 28

Figura 26 - Planta de um triplex de 116m2

Figura 28 - Peril de um triplex de 116m2

Figura 29 - Instalação do lavatório da cozinha
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living wall.118 Desta forma, haverá uma segurança para o habitante de que, mes-

mo que algum habitante anterior tenha feito alterações sem ter feito um plano 

que possa ser seguido pelo habitante atual, haverá sempre forma de ter acesso às 

condutas de infraestruturas principais para efetuar as alterações que sejam neces-

sárias (Figuras 25 a 29).

O projeto Nemausus de Jean Nouvel em Nimes, França (1987) é um projeto que 

acondiciona as condutas numa área emparedada e esta também faz a ligação aos 

restantes pisos. Com esta estratégia, é garantido um fácil acesso às infraestruturas 

que sejam necessárias para cada piso. O acesso não é só facilitado, como também 

ainda permite uma manipulação de saídas e entradas, o que torna possível haver 

uma liberdade ainda maior para a organização de áreas de serviço doméstico e a 

instalação de novas tecnologias que poderiam surgir, tanto na deinição e orga-

nização espacial na entrada da habitação, como em alterações que os habitantes 

desejam fazer durante a sua ocupação. Note-se que, nas iguras 25 e 26, estão 

representadas as plantas de dois tipos de triplex, em que ambos possuem uma 

living wall, a qual se prolonga em todos os pisos. Desta forma, o habitante tem a 

liberdade de escolher em que pisos pretende ter as suas áreas de serviços domés-

ticos, ou seja, lavandaria, cozinha e quartos de banho.119

Quando um arquiteto pretende oferecer uma maior lexibilidade espacial e ain-

da uma maior liberdade para a personalização da habitação ao cliente, a living 

wall é uma forma de a garantir, enquanto as habitações lexíveis que não pos-

suem uma living wall tendem a manter a localização e a organização das áreas 

de serviço doméstico ixas, o que limita a pegada do utente na totalidade da sua 

habitação. Jeremy Till e Tatjana Schneider ainda se referem a uma forma de fa-

cilitar ainda mais a disposição personalizada dessas áreas, recorrendo a chãos e 

tetos falsos que possuem essa característica para permitir uma distribuição de 

infraestruturas ainda mais lexível, que é tal e qual acessível e manipulável como 

o é na living wall.120

Os autores referem-se a este método como um que se baseia no tipo de cons-

trução de sistemas abertos de escritórios, cuja liberdade espacial e tecnológica é 

adaptável a organizações novas. O esquema construtivo de Immeubles Lods de 

118 Habraken, Nicolaas John - El disenõ de soportes. Barcelona: Gustavo Gili, 1979. ISBN 
84-252-0936-6.

119 Bach, Anna & Eugeni - A&EB 02. Jean Nouvel > Nemausus, Nîmes, s/ Data. 
[Consult. 08-09-2015]. Disponível em WWW: <http://hicarquitectura.com/2014/05/
aeb-02-jean-nouvel-nemausus-nimes/>.

120 Till, Jeremy; Schneider, Tatjana - Flexible housing: the means to the end. arq: Architectural 
Research Quarterly. ISSN 1474-0516. Vol. 9, n.º 3-4 (2005c), p.287-296.
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Immeubles Lods de Marcel Lods, grupo Joan-Philippe Rameau, França (1972)

Figura 30 - Conjunto ediicado
Figura 31 - Montagem das estruturas pré-fabricadas

Figura 31

Figura 30
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Marcel Lods, grupo Jean-Philippe Rameau, França (1972), é um exemplo cons-

truído deste método. As estrutura principal do edifício é pré-fabricado e mon-

tado no local da obra, em que os acabamentos são feitos de tal forma que seja 

possível ter um acesso fácil à infraestrutura e moldá-la conforme desejado. Isto é 

útil também para a organização dos fogos, pois a dimensão destes é igualmente 

lexível e, assim, as suas divisões interiores não são limitadas (Figuras 30 e 31).121

Este método, aliado e conjugado com outros métodos de criar lexibilidade na 

arquitetura habitacional, é uma forma de a tornar ainda mais presente e eicaz.

121 Till, Jeremy; Schneider, Tatjana - Flexible housing: the means to the end. arq: Architectural 
Research Quarterly. ISSN 1474-0516. Vol. 9, n.º 3-4 (2005c), p.287-296.
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Este conceito avalia a lexibilidade a partir do desenho consoante a sua dei-

nição ou indeinição. Jeremy Till e Tatjana Schneider consideram que o método 

do open building tem intenções muito boas, mas que tende a apresentar algumas 

confusões em termos de espacialidades, diicultando a decisão do habitante, o 

que foge às principais e primárias preocupações da lexibilidade. O conceito do 

sot|hard use|form tenta abordar uma metodologia intencional do espaço antes de 

deinir qualquer sugestão e métodos de desenho que irão deinir a espacialidade 

e a capacidade de mutação da habitação. A diiculdade surge em deinir o que se 

pretende na habitação antes de ter algo físico que exempliique a intenção, para 

facilitar, este método é dividido em quatro partes, sot, hard, use e form, que po-

dem ser combinadas como sot use, hard use / sot form e hard form.122

“ ’Use’ refers to lexibility as contained within the plan (...) trough the notion of 

indeterminacy, (…) [or] trough the notion of determinacy.”123

O que Jeremy Till e Tatjana Schneider deinem, é que o termo use tem o signi-

icado de “uso”, ou seja, está diretamente relacionado com as funcionalidades dos 

espaços, em termos de lexibilidade pode signiicar que um espaço está prepara-

do para ser usado por diferentes tipos de usos, como se fosse um espaço neutro 

em que não admite nenhum carácter de sugestão de algum peril funcional.

Tal será possível ser realizado se existir possibilidade de igual dimensionamen-

to das divisões que constituem, em que cada uma estará equipada para se tornar 

numa divisão especíica a qualquer momento, ou seja, nas quais haja acesso a 

todas as infraestruturas de forma a facilitar transformações funcionais, mesmo se 

a divisão mudará para uma função em que precisasse de abastecimento de água 

e o seu respetivo escoamento.

Não obstante, existe outra forma de criar espaços adaptáveis a várias funcio-

nalidades, quando a alteração de paredes seja fácil sem necessitar de obras pro-

fundas, obras caras nem de mão-de obra especializada, ou então possuir paredes 

móveis ou extensíveis, ou mesmo ambos - a determinação de espaços é praticável 

sem que as funções de cada espaço seja ixa, mas sim, de alteração fácil conjugada 

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

123 Idem
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com alterações físicas que determinam cada espaço.124

“’Technology” [form] (…) deals with issues that are either related to speciic 

construction methods and techniques ranging from cross wall construction to the 

separation between load bearing and non-load bearing elements, or service strate-

gies for a building…”125

Como é possível averiguar, os autores utilizam o termo form como estando 

directamente relacionado com a tecnologia, esta pode estar a fazer parte de uma 

construção de espaços que sejam de suporte para mudanças físicas como pode 

signiicar a própria tecnologia que permite mudanças. Ainda pode querer dizer 

que seja a tecnologia que libera o espaço em termos de contacto com a infraes-

trutura do edifício em geral, de modo a garantir a alimentação de água, gás, ele-

tricidade, internet, e outros que se acrescentam ao longo da evolução tecnológica 

que tem vindo a ser observada, e que possam ser instaladas com facilidade nas 

infraestruturas já existentes.126

“‘Sot’ refers to tactics either which allow a certain indeterminacy, whereas hard 

refers to elements that more speciically determine the way that the design may be 

used.”127

Jeremy Till e Tatjana Schneider consideram que existem duas formas de atingir 

a lexibilidade na habitação, através da indeterminação do desenho ou através 

da determinação do mesmo. Apesar de parecer contraditório haver lados opos-

tos que têm efeito lexível na habitação, é possível atingi-la das duas maneiras, e 

isso surge através da deinição de use e form que completa este conceito de sot e 

hard. O termo sot tem como signiicado uma certa indeinição, como algo que 

está apto a receber uma identidade, pronto a alterar-se, enquanto o termo hard se 

refere a elementos que tenham uma deinição clara, o que signiica que revela de 

que forma o desenho é usado.128

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

125 Idem
126 Idem
127 Till, Jeremy; Schneider, Tatjana - Flexible housing: the means to the end. arq: Architectural 

Research Quarterly. ISSN 1474-0516. Vol. 9, n.º 3-4 (2005c), p.287-296. P. 8
128 Till, Jeremy; Schneider, Tatjana - Flexible housing: the means to the end. arq: Architectural 

Research Quarterly. ISSN 1474-0516. Vol. 9, n.º 3-4 (2005c), p.287-296.
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“Sot use allows the user to adapt the plan (...) [while] the designer [is] efectively 

working in the background. With hard use, the designer works in the foreground, 

determining how spaces can be used over time.”129

Jeremy Till e Tatjana Schneider deinem sot e hard use de forma relativamente 

simples. O sot use permite a alteração do espaço conforme os desejos do usuário 

com o acompanhamento do arquiteto, no entanto, o hard use é o arquiteto que 

deine a disposição das divisões da habitação, preparando-a para a forma como 

os espaços serão usados ao longo do tempo.

O sot use tem de garantir que as opções que o habitante escolhe sejam simples 

de deinir e simples de alterar, em contrapartida, o hard use apresenta um dese-

nho controlado em relação à área que ocupa, uma vez que este representa o con-

trolo principal vindo por parte do arquiteto que permite lexibilidade ao habitan-

te, e o sot use permite que o controlo seja feito principalmente pelo habitante.130

Esta perceção é uma boa base para a escolha do tipo de lexibilidade, não só 

para a economia do espaço, mas também, como forma de entender as intenções 

do arquiteto, se pretende um relexo do próprio ou se pretende uma maior liber-

dade do habitante.131

129 Till, Jeremy; Schneider, Tatjana - Flexible housing: the means to the end. arq: Architectural 
Research Quarterly. ISSN 1474-0516. Vol. 9, n.º 3-4 (2005c), p.287-296. P. 8

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

131 Idem  
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Figura 32 Figura 33

Hellmutstrasse de ADP Architektur und Planung, Zurique, Suiça (1991) e Weissenhofsiedlung  
de Ludwig Mies van der Rohe, Estugarda, Alemanha (1972)

Figura 32 - Hellmutstrasse, desenhos de algumas possibilidades
Figura 33 - Weissenhofsiedlung, desenhos de algumas possibilidades
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“...sot use depends on the designer providing a physically ixed, but socially 

lexible layout...”132

“he notion of sot use lends itself in particular to a participative approach to 

design, allowing a degree of tenant control at both desing stages and over the life of 

the building.”133

Conforme descrito por parte de Jeremy Till e Tatjana Schneider, em termos de 

sot use, é viável fazer comparações com a arquitetura vernacular. As habitações 

mudavam em relação à composição familiar e a sua estrutura, maioritariamente 

eram constituídas por um espaço amplo que servia de área comum para todos 

os elementos que faziam parte da família, e isto era comum em várias culturas e, 

mesmo assim, conseguiam responder às várias tradições dessas culturas. É pos-

sível compreender que essa indeinição do espaço é um ponto a favor para se 

conseguir dar resposta às mais variadas famílias. Esta lexibilidade é espacial e 

funcional ao mesmo tempo. Este tipo de organização permite organizar a fun-

cionalidade conforme a distribuição espacial, ou seja, existe uma distribuição 

espacial cujas funções e usos estão determinadas, e as relações espaciais tendem 

ser de tal forma que não haja uma tendência a criar regras de distribuição, sendo 

que a lógica esteja de acordo com a interpretação e com a vontade do habitante.134

Os autores também identiicam que é possível que este conceito inclua a possi-

bilidade de adaptações físicas pequenas que facilitam a necessidade dessas altera-

çõe, como no caso da habitação plurifamiliar na Hellmutstrasse, Zurique (1991). 

Esta obra possui uma zona central nos acessos aos fogos, e também uma zona 

central nos proprios fogos (Figura 32). Desta forma, há uma grande facilidade 

de organizar as zonas sem haver restrições de divisões já desenhadas, e ainda 

permite, devido às zonas de circulação terem lexibilidade na sua extensão, al-

terar os fogos quanto à sua tipologia.135 Um exemplo que também referem e são 

estudados como casos de estudo nesta dissertação em forma de espaço livre para 

a deinição da organização espacial em conjunto com o habitante, é a obra de 

Mies van der Rohe, na Weissenhofsiedlung, Estugarda (1927) - (Figura 33). O 

seu projeto de um bloco habitacional plurifamiliar tem uma planta aberta, com 

132 Till, Jeremy; Schneider, Tatjana - Flexible housing: the means to the end. arq: Architectural 
Research Quarterly. ISSN 1474-0516. Vol. 9, n.º 3-4 (2005c), p.287-296. P. 11

133 Till, Jeremy; Schneider, Tatjana - Flexible housing: the means to the end. arq: Architectural 
Research Quarterly. ISSN 1474-0516. Vol. 9, n.º 3-4 (2005c), p.287-296. P. 14

134 Till, Jeremy; Schneider, Tatjana - Flexible housing: the means to the end. arq: Architectural 

Research Quarterly. ISSN 1474-0516. Vol. 9, n.º 3-4 (2005c), p.287-296. 
135 Idem



90

Casa tradicional japonesa de Immeubles Lods de Kazuhiko e Kaoru Obayashi, Osaka, Japão 
(1850/ ca. 1995)

Figura 34 - Piso térreo
Figura 35 - Piso superior

Figura 35Figura 34
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alguns pilares estruturais que, apesar de poderem aparentar que interferem com 

a espacialidade, é uma forma de ajudar na organização interior dos fogos, não só 

pela sua modularidade, como no suporte para as paredes que possam ser criadas 

adjacentes aos mesmos.136 A facilidade da deinição de espaços é garantida pela 

localização das tubagens contíguas a uma parede de meação, o que favorece o 

fogo no sentido deste ter uma vasta área livre para a escolha que o habitante 

terá na organização interior da sua habitação. Esta habitação permite uma fácil 

expansão e repetição, respeitando a identidade do edifício, o que está de acordo 

com os princípios de Habraken nas suas considerações sobre a habitação pluri-

familiar como edifício lexível.137 Além disso, cada fogo que esteja junto à parede 

que possui as tubagens, tem dimensões diferentes, uma maior e outra menor, em 

que a maior tem duas colunas no espaço livre e o menor tem apenas uma. Este 

desenho cria um módulo que é repetido, criando o bloco habitacional.138 As duas 

dimensões traz uma vantagem para albergar famílias mais ou menos numerosas, 

o que tira o cargo ao habitante de escolher a sua área ou de ter de comunicar com 

os habitantes vizinhos por precisar de uma área diferente. Por outro lado, tira a 

hipótese de haver alterações nas dimensões da habitação ao longo do tempo caso 

o agregado familiar assim o necessite.

A habitação tradicional japonesa é bem representada pela obra de Kazuhiko 

e Kaoru Obayashi, Osaka, Japão (1850/ ca.1995) - (Figuras 34 e 35), onde a es-

pacialidade total pode ser dividida, unida para criar espaços maiores ou sim-

plesmente mantê-las conectadas, em que todas as opções são possíveis graças às 

paredes de correr que servem igualmente como portas de correr quando existe 

a divisão de espaços. Desta forma, existe uma liberdade espacial e socialmente 

funcional devido à indeterminação e abertura dos espaços, sendo esta feita para 

um curto ou longo período de tempo ou mesmo para efeitos instantâneos pela 

facilidade de mutação. Apesar destes pontos a favor, neste caso existe a desvan-

tagem de que as paredes não possuem qualquer isolamento sonoro adicional e 

serem feitos de um material bastante transparente, mas o que é mais comum na 

cultura japonesa e que se pode alterar e adaptar para uma divisão mais privada. A 

cultura japonesa também tem um ponto em vantagem que é o minimalismo em 

termos de utilização e necessidade de móveis nas suas habitações, o que torna os 

espaços ainda mais lexíveis em termos de usos e este fator facilita na adaptação 

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

137 Housing+Wiki, Studio 8 - Sheield School of Architecture, 2008. [Consult. 16-03-2015]. 
Disponível em WWW: <http://housingplus.wikidot.com/weissenhofsiedlung>.

138 Corrie, homas - Flexible Housing, 2004-6. [Consult. 05-01-2015]. Disponível em WWW: 
<http://www.afewthoughts.co.uk/lexiblehousing/about.php>.
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Figura 36

Maison Loucheur de Le Corbusier (1928-9)
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espacial dos espaços para alterações feitas espontaneamente.139

Jeremy Till e Tatjana Schneider descrevem um método, o qual se baseia num 

acesso centralizado, zonas de serviço distribuidas de forma a que não estejam a 

ocupar espaços que sejam estratégicos para a organização e reorganização, pois 

não deve interromper relações espaciais diretas ou através de zonas de circula-

ção. Este método constitui numa planta que funciona como base, para depois a 

desenvolver de forma que se testem acessos e serviços. Os problemas de desenho 

são mais facilmente resolvidos se esta planta inicial, que funciona como base, 

estiver dentro de uma estratégia modular, onde a própria repetição não limite a 

sua divisão e cuja própria regra seja lexível também.140

Este é o tipo de arquitetura lexível em que o autor da obra tem como motivação 

principal a preocupação do bem estar do cliente, oferecendo-lhe uma liberdade 

de interação com a arte do arquiteto, sendo a habitação inalizada apenas quando 

o habitante interferir com ela.

“...hard use is use that is largely determined by the architect (…) [it] is consistent 

with the normative urge of the architect to keep control…”141

A descrição de hard use de Jeremy Till e Tatjana Schneider baseia-se no con-

trolo, por parte do arquiteto, do desenho da constituição do edifício e dos fogos 

no momento da entrada e ao longo do tempo de habitação. A lexibilidade pode 

ser garantida através de adaptações espaciais e, consequentemente, funcionais, 

desta forma, há um aproveitamento espacial excecional. Como exemplo, referem 

a obra de Le Corbusier, Maison Loucheur (1928-9) - (Figura 36), uma habitação 

que tem um arranjo espacial onde é possível acondicionar móveis e paredes, de 

forma a garantir uma espacialidade maior quando se necessita de mais espaço, e 

da presença de móveis quando é necessário a sua utilização, e para delimitar um 

espaço com uma parede móvel para tornar um espaço mais privado. Assim, em 

vez de haver um espaço com determinada área com a sua espacialidade limitada 

e ocupada por móveis, e ainda dividida por paredes, é possível acondicioná-los 

e ter o máximo proveito possível do espaço durante o tempo que se pretende 

139 Corrie, homas - Flexible Housing, 2004-6. [Consult. 05-01-2015]. Disponível em WWW: 
<http://www.afewthoughts.co.uk/lexiblehousing/about.php>.

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

141 Till, Jeremy; Schneider, Tatjana - Flexible housing: the means to the end. arq: Architectural 
Research Quarterly. ISSN 1474-0516. Vol. 9, n.º 3-4 (2005c), p.287-296. P. 14
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Figura 37 - Esquema
Figura 38 - Planta do piso intermédio do módulo

Figura 38

Neuwil de Metron - Architekten AG, Suiça (1962-65)

Note-se a grelha no esquema de Neuwil 3 que permite uma divisão 
espacial variada em cada extremidade do fogo, o que também au-
menta a qualidade dos espaços que irão ser deinidos pelo habitante 
por estes estarem relacionados com a fachada do edifício.Figura 37

Figura 39

Figura 39 - Planta dos pisos inferior e 
superior do módulo
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usufruir dele.142

Os autores enfatizam que há poucos métodos no hard use em comparação ao 

sot use. Baseiam-se numa planta ixa, o que pode contrariar as reais necessida-

des, desejos e expectativas do habitante. É um tipo de habitação que seja útil para 

quem procure pouco espaço com grande proveito, e é principalmente útil para 

ser utilizada como habitação temporária (estudantes, estagiários, tempo de tra-

balho esporádico/temporário como intercâmbio da empresa...).143

A obra Neuwil de Metron-Architekten AG, Wohlen, Suiça (1962-65) - (Figuras 

37 a 39) possui dois tipos de apartamentos divididos como por módulos que 

contêm 3 pisos cada. Esse módulo possui no piso central que organiza fogos T0, 

nesse piso é feita a distribuição para os pisos diretamente superior e inferior a 

este, os quais são idênticos na sua organização mas que albergam fogos de espa-

ços amplos e lexíveis. Cada fogo tem o seu acesso pelo piso central, através de 

uma escada por fogo, o que permite que o espaço habitacional seja estendido de 

uma fachada para a outra. A sua organização interior é feita a partir de paredes 

modulares que é entregue ao habitante juntamente com um manual de instru-

ções chamado “Meine Wohnung ist mein Schloss” (O meu apartamento é o meu 

castelo), o que dá a entender, já por si, que o próprio habitante tem o seu poder de 

decisão ilimitado consoante a sua distribuição de divisões e espaços. As paredes 

pré-fabricadas são montáveis de diversas formas em zonas estratégicas pensadas 

pelo arquiteto, onde foi colocada uma grelha de montagem de forma que a ixa-

ção das paredes seja feita de uma forma mais fácil possível.144

Qualquer arquiteto que questione a interpretação do público e a forma como 

este reconhece a linguagem, a imagem e os traços do desenho arquitetónico nas 

obras e as saiba relacionar e reconhecer o autor da obra, e ainda tenha a intenção 

de ter o controlo do seu trabalho enquanto artista e autor da obra, esta é uma boa 

alternativa para proporcionar a lexibilidade aos habitantes e ainda manter o seu 

ideal de arquitetura como a arte que pertence ao arquiteto.

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

143 Idem
144 Corrie, homas - Flexible Housing, 2004-6. [Consult. 05-01-2015]. Disponível em WWW: 

<http://www.afewthoughts.co.uk/lexiblehousing/about.php>.
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Wohnanlage Genter Strasse de Otto Steidle, Doris e 
Ralph hut, Munique, Alemanha (1972)

Figura 40 - Estrutura visível por opção
Figura 41 - Conjunto ediicado
Figura 42 - Montagem da estrutura principal
Figura 43 - Peril do projeto, note-se a estrutura que 

facilita o encaixe das molduras

Figura 40 Figura 41

Figura 42

Figura 43
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“...schemes are primarily lexible (...) [also] through the way they are conceived 

technically and constructionally (hard/sot FORM).”145

Segundo o conceito de form deinido por Jeremy Till e Tatjana Schneider, este 

tem uma relação direta com a tecnologia utilizada para a garantia da lexibilidade 

na habitação. Estas tecnologias permitem concretizar as necessidades de uma ha-

bitação para garantir o efeito lexível na constituição dos seus elementos. Os au-

tores enumeram o que se pode considerar como parte desta tecnologia de form, 

incluindo as técnicas construtivas, soluções estruturais e estratégias infraestru-

turais, ou a combinação entre estas características. Estas deinições também se 

relacionam conforme o sot e hard form.146

“Sot technology is the stuf that enables lexible housing to unfold in a manner 

not completely controlled by the foreground of construction techniques.”147

Sot form, conforme a explicação de Jeremy Till e Tatjana Schneider, não é de-

terminada pelas tecnologias que permitem a alteração física do espaço, uma vez 

que se baseia num esquema semelhante ao método do open building, mas de 

forma menos rigorosa. Este tipo de abordagem torna a tecnologia como auxiliar 

para se chegar a um im, em que os métodos construtivos funcionam em função 

à espacialidade que se pretende criar.148

Um dos exemplos referidos pelos autores - (Figuras 40 a 43) que tenha tido 

sucesso veriicado no seu método ao longo da vida dos habitantes e dos fogos, é 

do Otto Steidle, Doris e Ralph hut, na Genter Strasse em Munique (1972). Um 

dos indícios para o reconhecimento deste sucesso é o facto de se veriicar mudan-

ças volumétricas, nos interiores e nos usos nos útlimos trinta anos. A tecnologia 

de sot form tem como base uma estrutura como sistema de albergar mudanças 

futuras, como se de uma moldura se tratasse, sem que estas alterações dependes-

sem da estrutura principal do edifício. Este edifício foi construído em três fases 

diferentes onde, no primeiro, a estrutura principal é visível na fachada da fren-

145 Corrie, homas - Flexible Housing, 2004-6. [Consult. 05-01-2015]. Disponível em WWW: 
<http://www.afewthoughts.co.uk/lexiblehousing/about.php>. Secção “about”

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

147 Till, Jeremy; Schneider, Tatjana - Flexible housing: the means to the end. arq: Architectural 
Research Quarterly. ISSN 1474-0516. Vol. 9, n.º 3-4 (2005c), p.287-296. P. 14 

148 Till, Jeremy; Schneider, Tatjana - Flexible housing: the means to the end. arq: Architectural 
Research Quarterly. ISSN 1474-0516. Vol. 9, n.º 3-4 (2005c), p.287-296.
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Figura 44

Wohnen Morgen de Ottokar Uhl e J. Weber, Arbeitsgemeinschat für Architektur, Áustria 
(1973-1976)
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te, e as outras duas fases já tinham a estrutura rematada. Apesar das diferenças 

nestas fases da forma como os intervenientes encaravam a estrutura, a espacia-

lidade mantinha a sua linguagem. Devido à facilidade de reconhecer a estrutura 

principal e a estrutura que recebe os painéis que formam as divisões, é fácil que 

o habitante reconheça as várias formas como encaixar os painéis consoante a 

espacialidade que este pretende criar.149

A obra Wohnen Morgen de Ottokar Uhl e Jos P. Weber, Arbeitsgemeinschat 

für Architektur, Hollabrunn, Áustria (1973-1976) - (Figura 44) apresenta uma 

planta aberta, em que era planeado os habitantes, no momento da sua entrada, 

decidirem a disposição dos seus fogos, e podiam escolher até onde se estendia 

a sua habitação e a forma como organizava os seus espaços interiores, sempre 

com o acompanamento por um arquiteto e ainda por um sociólogo. A estrutura 

principal é ixa e é apta a receber vários materiais para as suas divisões internas e 

até para a fachada, uma vez que apresenta um ritmo modular para receber facil-

mente as suas divisões.150

“... hard technologies (...) are developed speciically to archieve lexibility, and whi-

ch are the determining feature of the scheme.”151

Em conformidade com a explicação de Jeremy Till e Tatjana Schneider, o hard 

form depende da tecnologia desenhada especiicamente para alcançar a lexibi-

lidade, ou seja, é um tipo de conceito cujo método maioritariamente o recebe, e 

tenha sido desenvolvido com essa inalidade, é o open building. Referem N. John 

Habraken como o arquiteto que tenha conseguido um método consistente na 

procura de uma solução projetual no desenho de habitações lexíveis em edifícios 

plurifamiliares e consideram que este tipo de abordagem tem de ser muito bem 

pensada e necessita de um sistema organizado para manter a habitação lexível, 

uma vez que existem construções que não se alteraram porque os habitantes se-

guintes não receberam o kit nem as instruções para a alteração das suas habita-

ções. Um exemplo de uma habitação que teve um im que não estivesse de acordo 

com as intenções para que foi construída, por não proporcionarem os materiais 

necessários aos habitantes seguintes, é o esquema PSSHAK de Nabeel Hamdi e 

149 Corrie, homas - Flexible Housing, 2004-6. [Consult. 05-01-2015]. Disponível em WWW: 
<http://www.afewthoughts.co.uk/lexiblehousing/about.php>.

150 Idem
151 Till, Jeremy; Schneider, Tatjana - Flexible housing: the means to the end. arq: Architectural 

Research Quarterly. ISSN 1474-0516. Vol. 9, n.º 3-4 (2005c), p.287-296. P. 14
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PSSHAK de Nabeel Hamdi e Nick Wilkinson, Adelaide Road, Reino Unido (1979)

Figura 45

Kallebäck Experimental Housing de Erik Friberger, PSSHAK de Nabeel Hamdi e Nick 
Wilkinson, Adelaide Road, Reino Unido (1979)

Figura 46 - Fachada do edifício, note-se a varanda que acompanha a fachada dos fogos
Figura 47 - Espaço interior de uma sala de estar deinida pelo habitante
Figura 48 - Planta de algumas das organizações interiores

Figura 46

Figura 48Figura 47
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Nick Wilkinson, Adelaide Road, no Reino Unido (1979).152 Esta obra é o resulta-

do de um projeto de tese no Architectural Association School of Architecture, cujo 

projeto se baseava nos princípos de open building de Habraken. Como se pode 

observar na Figura 45, permitia a deinição da organização interior e a própria 

constituição dos fogos antes dos habitantes a ocuparem, onde poderiam escolher 

entre usar dois pisos ou um só piso e a tipologia, cujas opções fossem facilitadas 

por conter paredes e lajes com zonas de fácil abertura, de forma a criar essas liga-

ções espaciais facilmente, tanto horizontais como verticais. Funcionava, também, 

com uma organização modular mas, no entanto, os espaços modulares poderiam 

ser subdivididos caso os habitantes o desejassem fazer, consoante o espaço que 

cada inquilino iria precisar. O espaço é aberto e apresenta algumas estruturas no 

interior do mesmo, o que pode facilitar como forma de referência para a orga-

nização dos fogos e entre eles. Este projeto tentava dar resposta a uma mudança 

constante de exigências habitacionais do sector público, e os arquitetos prenten-

diam, igualmente, procurar demonstrar que a participação teria uma maior van-

tagem se a participação do habitante, guiada pelo arquitecto, fosse mais comum 

nas habitações de custos controlados.153

A obra Kallebäck Experimental Housing de Erik Friberger, Suécia (1960), é 

caracterizado por um fogo de cada lado do acesso vertical, que pode ser orga-

nizado e delimitado como o habitante quiser, uma vez que possui uma varanda 

na totalidade da extensão das fachadas. Desta forma, o cliente pode recuar a sua 

fachada para aumentar o seu espaço exterior. Anos após a construção e a entrada 

dos inquilinos, foram veriicados mudanças feitas ao longo do tempo, o que com-

prova que a lexibilidade é acessível aos seus usuários, uma vez que as paredes são 

feitas por elementos desmontáveis e móveis que fazem igualmente a divisão, em 

que ambos se ixam nas lajes de forma simples, cuja mão de obra não necessita de 

um técnico especializado e pode ser feita por duas pessoas. Uma peculiaridade 

deste projeto é o facto de que os inquilinos terem decidido deinir de imediato os 

seus apartamentos, enquanto os arquitetos tinham planeado que os fogos iriam 

ser deinidos ao longo do tempo, tal o sucesso que o projeto apresentou (Figuras 

46 a 48).154

No Japão este tipo de abordagem foi muito utilizado, principalmente em pro-

jetos experimentais. Apesar de respeitarem os princípios do open building, os 

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

153 Corrie, homas - Flexible Housing, 2004-6. [Consult. 05-01-2015]. Disponível em WWW: 
<http://www.afewthoughts.co.uk/lexiblehousing/about.php>.   

154 Idem
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autores referem que a maioria foi projetada por uma série de novas determina-

ções para se basearem tecnicamente, no entanto, consideram que essa forma de 

encarar o projeto dentro deste método pode fazer correr o risco de se criar uma 

obcessão que limite mais o processo em vez de apoiar a deinição das habitações 

lexíveis, tornando a habitação mais tecnológica que necessário, não como um 

meio para atingir um im, mas como se de um objetivo se tratasse.155

Assim sendo, estas noções sobre a lexibilidade na arquitetura habitacional têm 

como forma de entender os tipos de lexibilidade, espaciais e funcionais, e as for-

mas de as garantir tecnologicamente conforme o método ou os métodos que se 

escolhe para chegar a esse im. 

155 Till, Jeremy; Schneider, Tatjana - Flexible housing: the means to the end. arq: Architectural 
Research Quarterly. ISSN 1474-0516. Vol. 9, n.º 3-4 (2005c), p.287-296.
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3.3 Open building

3 Sub-conceitos e as suas metodologias

 3.1 Living wall

 3.2 Sot|hard, use|form / technology

 3.3 Open building

  3.3.1 Sistema de suportes e unidades separáveis

 3.4 Sistema modular
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Figura 49

Projeto Maison Dom-Ino de Le Corbusier (1914)
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“A França estabeleceu, desde que os primeiros desenvolvimentos na técnica do 

concreto armado foram feitos, uma posição de vanguarda na engenharia mo-

derna. Falando especiicamente na construção civil e de tipos arquitetônicos não 

industriais é impossível não citar Hennebique - e seu discípulo Robert Maillart - e 

os irmãos Perret como principais precursores da introdução da ‘nova técnica’ na 

arquitectura francesa. Le Corbusier, com o sistema Dom-Ino, deu continuidade a 

essa corrente, que espalhou-se não só na Suíça, mas por outros países europeus, 

como Alemanha e Espanha.”156

Humberto Palermo refere-se a Le Corbusier como o arquiteto que expandiu 

o conceito de open building e foi o responsável por uma nova forma de encarar 

a habitação, principalmente em termos de crise habitacional, como o problema 

dos sem-abrigo e a época de recuperação urbana e habitacional proveniente da 

Grande Guerra. Este conceito foi marcante não só para uma visão diferente e 

inovadora sobre a arquitetura da habitação, como na própria carreira do arquite-

to, deixando esta característica a sua própria forma de projetar e pensar nos seus 

projetos.157

O Dom-Ino baseia-se num esqueleto muito simples, constituido por lajes de 

betão apoiados em pilares distribuidos de forma regular e métrica, em que a en-

trada para os pisos é feita a partir do mesmo lado onde as escadas se situam. 

Como possui uma expressão simpliicada, o Dom-Ino possui o seu nome por ser 

apto a ser utilizado como módulo que seja repetido e unido um ao outro, criando 

um bloco habitacional. Esta simplicidade presente no desenho faz também com 

que o Dom-Ino seja utilizado como um símbolo de uma ideologia que marcou a 

época moderna.158

No entanto, Tatjana Schneider e Jeremy Till referem-se a Habraken como sen-

do o arquiteto que tenha criado os princípios construtivos que mais facilitassem 

a existência da lexibilidade na habitação. Admitem que o método de suportes 

tenha criado o open building, o que equivale a um modo de encarar a lexibilidade 

156 Palermo, Humberto Nicolás Sica - O sistema dom-ino. Rio Grande do Sul: Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, 2006. Dissertação para obtenção do grau de mestrado. P.43

157 Palermo, Humberto Nicolás Sica - O sistema dom-ino. Rio Grande do Sul: Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, 2006. Dissertação para obtenção do grau de mestrado.

158 Fondation Le Corbusier - Maison Dom-Ino, Not located, 1914, s/ Data. [Consult. 19-09-
2015]. Disponível em WWW: <http://www.fondationlecorbusier.fr/>. 
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Figura 51

Weissenhofsiedlung casas 14 e 15 de Le Corbusier e e Pierre Jeanneret, Estugarda, Alemanha 
(1914)

Esta obra surgiu como forma de validar a Weissenhofsiedlung no plano de urbanização e ha-
bitacional, uma vez que necessitavam de um arquiteto reconhecido pelo seu percurso que desse 
credibilidade ao projeto experimental. Corbusier seguiu os seus cinco princípios, os pilotis que 
elevam o edifício do chão, a cobertura útil e ajardinada que repõe o espaço útil privado do piso 
de entrada, os vãos livres que marcam a fachada livre e, por im, as plantas livres. Apesar de não 
se ter baseado em completo no conceito de open building, a planta aberta com elementos que são 
de correr e que ajudam na criação de divisões espaciais, mostra a importância da existência de 
um espaço amplo em que é permitido ao habitante escolher como o deseja utilizar. (Pascucci, 
Denim - AD Classics: Weissenhof-Siedlung Houses 14 and 15 / Le Corbusier and Pierre Jeanneret 
2014. [Consult. 15-09-2015]. Disponível em WWW: <http://www.archdaily.com/490048/
ad-classics-weissenhof-siedlung-houses-14-and-15-le-corbusier-and-pierre-jeanneret>.)

Figura 50 - Plantas dos pisos da habitação
Figura 51 - Axonometria do projeto de Le Corbusier em questão

Figura 50
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como sendo uma habitação que é capaz de acomodar várias alterações espaciais 

através de diversos tipos de intervenção, ou seja, que esteja preparado para uma 

transformação constante.159 Habraken, apesar de ter criado o sistemas de supor-

tes antes do próprio conceito de open building, o sistema de suportes encaixa-se 

dentro deste último. O autor considera que, de forma a atingir a lexibilidade 

plena, será importante deixar o espaço aberto para a deinição da planta e dos es-

paços dos fogos, em conjunto com o habitante e que, só assim, as habitações terão 

a individualização de cada agregado familiar em conjunto com as suas necessi-

dades diárias atuais e futuras garantidas numa habitação só, e que esta consiga 

responder às mesmas ao longo do tempo. Mesmo se uma família não pretender 

ocupar essa habitação a longo prazo, o sistema de fácil adaptação e a lexibilidade 

para acomodar tal mutações permite que a habitação também se adapte a novos 

inquilinos.160

Tatjana Schneider e Jeremy Till consideram que tal é possível a partir da clara 

deinição entre a base do edifício, os sistemas de preenchimento, subsistemas e 

ainda a noção da diferença entre o fabrico, o desenho e a facilidade de montagem 

e desmontagem. Na claridade do planeamento de cada um destes elementos e na 

especiicação no que cada um consiste, o projeto tende a ser de fácil compreen-

são para o habitante, o que também torna possível na sua capacidade de decisão, 

mesmo que acompanhada, para a composição e organização do fogo.161 Esta téc-

nica de separação é uma vantagem para facilitar a intervenção da base do edifício 

em simultâneo da organização dos fogos do mesmo, principalmente em projetos 

de grande escala.162

Para a facilidade de mudança dos fogos a qualquer momento durante a sua 

ocupação, as divisões espaciais são feitas a partir de elementos cujas construções 

são baseadas em materiais de fácil manutenção e que permite intervenções cons-

trutivas e, o que torna esses elementos ainda mais acessíveis a todos os níveis, são 

elementos pré-fabricados.163

Já Habraken considera que é importante não standardizar os edifícios, mas a 

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

160 Habraken, Nicolaas John - El disenõ de soportes. Barcelona: Gustavo Gili, 1979. ISBN 
84-252-0936-6.

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

162 Inill Systems U.S. - About Open Building, s/ Data. [Consult. 06-09-2015]. Disponível em 
WWW: <http://inillsystemsus.com/about-open-building>. 

163 Schneider, Tatjana; Till, Jeremy - Flexible housing: opportunities and limits. arq: Architectural 
Research Quarterly. ISSN 1474-0516. Vol. 9, n.º 02 (2005a), p.157-166.  
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standardização é útil se se utilizar elementos standardizados, uma vez que estes 

permitem uma maior facilidade em concretizar qualquer mudança, baseando-se 

num esquema de pré-fabricados, algo que estava em auge na época moderna.164 

O open building pode ser utilizado em novas construções e na reabilitação ou 

na conversão de edifícios já construídos, o que fornece um valor acrescentado 

por ter uma vantagem a longo prazo, não só como forma de edifício habitacional, 

como também para garantir a multifuncionalidade para diferentes tipos de usos 

além da habitacional. Estas características tornam a importância de longo prazo 

mais valioso em comparação com edifícios não lexíveis construidos com mate-

riais de longa durabilidade.165

164 Habraken, Nicolaas John - El disenõ de soportes. Barcelona: Gustavo Gili, 1979. ISBN 
84-252-0936-6.

165 Inill Systems U.S. - About Open Building, s/ Data. [Consult. 06-09-2015]. Disponível em 
WWW: <http://inillsystemsus.com/about-open-building>. 



109

3.3.1 Sistema de suportes e unidades separáveis

3 Sub-conceitos e as suas metodologias

 3.1 Living wall

 3.2 Sot|hard, use|form / technology

 3.3 Open building

  3.3.1 Sistema de suportes e unidades separáveis

 3.4 Sistema modular
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“... el concepto de ‘soporte’ es básicamente un reconocimiento de la condición hu-

mana tradicional en tiempos passados, tal como se relejaba en el ambiente físico. 

En neste sentido no es una nueva invención.”166

O sistema de suportes é um método de desenho que se inclui no open building. 

Habraken descreve que este sistema surgiu como resultado do trabalho conjun-

to de alguns arquitetos que visavam encontrar um modelo que poderia servir 

como ferramenta de resolução do problema de habitação em zonas de grande 

densidade urbana. Este conceito foi criado por um grupo de arquitetos que de-

ram o nome de laboratório SAR (Stichting Architecten Research) ao projeto, por 

reconhecer a existência do problema de sobrepopulação das habitações que não 

conseguiam albergar a variedade de famílias que as procuravam, devido à cons-

trução massiicada e industrializada que também fazia com que o plano urbano 

icasse descontrolado. Este problema surgiu a partir da construção em massa de 

edifícios para albergar a população que crescia nas espaços urbanizados, o au-

mento da procura destes espaços foi consequência do im da guerra quando a 

população procurava estabilidade de vida.

Os edifícios, em consequência ao pouco espaço de tempo em que foram cons-

truídos, resultaram numa produção urbana uniforme e monótona, caindo numa 

tendência em sistemas cada vez mais industrializados, o que colocou em causa 

a qualidade de vida das pessoas e, tornando a situação pior, os projetos destes 

edifícios eram limitados pelos regulamentos estatais, o que alarmou os arquitetos 

que criaram o SAR com a intenção de superar este problema. Desta forma, o SAR 

procurava uma solução em que seria possível fazer uma construção em série mas 

lexível ao mesmo tempo, de modo a limitar os problemas relacionados com a 

obsolescência na habitação coletiva e, principalmente, na habitação coletiva so-

cial no espaço urbano.167

O sistema de suportes procura dar a mesma oportunidade de habitações plu-

rifamiliares com um determinado número de unidades habitacionais com a 

possibilidade de adaptação individual em cada uma delas, preparados para se 

166 Habraken, Nicolaas John - El disenõ de soportes. Barcelona: Gustavo Gili, 1979. ISBN 84-
252-0936-6. P. 10

167 Idem
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Figura 52

Esquema de organização e planeamento dos suportes
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adaptarem às necessidades e desejos que se vão alterando ao longo do tempo de 

ocupação. Esta seria uma forma, defende Habraken, de resolver o problema ur-

bano de uma população crescente num espaço urbano limitado.168 

Este sistema é constituído por unidades separáveis e o suporte. Habraken des-

creve a unidade separável como o espaço onde o indivíduo tem poder de de-

cisão na planta da habitação, dos seus equipamentos e espaços, será o espaço 

onde se expressa as suas aspirações pessoais e apresenta a sua individualização. 

São componentes móveis de controlo individual, podem ser considerados indi-

vidualmente ou como conjuntos, ou seja, qualquer elemento cuja posição é in-

luenciada pelo indivíduo pode ser considerado uma unidade separável, mesmo 

sendo apenas uma parede dentro do seu espaço privado ou o conjunto de uma 

divisão que seja alterável.

Enquanto o suporte é o espaço sobre o qual a comunidade tem controlo, em 

conjunto e coordenadamente. É um equipamento desenhado num local especí-

ico, preparado para receber várias unidades separáveis com combinações dife-

rentes. Ao contrário das unidades separáveis, é um produto duradouro e poderia 

ser produzido em massa. O conjunto de unidades separáveis formam um sistema 

que mantém uma relação entre cada unidade, não apenas uma relação física, 

como também no contexto em que estão vinculadas. Este vínculo é principal-

mente por partilharem e criarem espaços dentro do suporte e, se porventura, um 

outro suporte possuir semelhanças na organização dimensional com um outro 

existente, ambos podem partilhar um dos sistemas que sejam idênticos, isto é, 

elementos ou componentes fabricados por várias companhias seriam compatí-

veis com outros suportes.

Também é possível encontrar-se diferentes fabricantes de grupos como, por 

exemplo, a fachada ser feita por um empresa e os quartos de banho por uma 

outra. Esta distinção baseia-se em grupos, uma vez que estes são formados por 

um conjunto de componentes que, relacionados funcionalmente, formam um 

conjunto, a que ponto se reconhece como um quarto de banho, cozinha, fachada, 

armários embotidos, entre outros. De acordo com estas deinições, o autor con-

sidera que a habitação é criada quando o indivíduo deine o seu espaço privado 

dentro do suporte, ou seja, a sua unidade separável, mas tambem friza que não 

se pode considerar o suporte um quadro estrutural, nem as unidades separáveis 

como um recheio do suporte, pois isso é apenas uma visão técnica e não con-

168 Habraken, Nicolaas John - El disenõ de soportes. Barcelona: Gustavo Gili, 1979. ISBN 
84-252-0936-6. 
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Figura 53

Sistema de suporte Bijlmer
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ceptual, cuja deinição desta útlima se baseia na diferença do controlo, poder e 

decisão durante a conceção do projeto.169

Habraken organiza os participantes por suportes e por unidades separáveis. 

Nos suportes, existem três participantes, o arquiteto, o governo e o cliente, de 

modo que seja possível seguir padrões formulados que deinam amostras das 

possibilidades de usos do mesmo. Ainda exige um número de técnicos especia-

lizados, como o arquiteco, eletricista, engenheiros, mecânico, picheleiro, entre 

outros, em que os esforços têm de ser tomados em conjunto, como em qualquer 

outra obra. Mas neste caso especial, tem outro valor, uma vez que é necessário ter 

em atenção aos limites de custos, limites espaciais e ainda garantir a existência 

da lexibilidade.

Nas unidades separáveis, o residente pode alterá-lo sem comprometer a estru-

tura do edifício, por isso, a estrutura principal do edifício não deve fazer parte 

da unidade separável. É por este motivo que o suporte possui uma estrutura e 

não é uma estrutura em si, e a habitação só estará completa quando as unidades 

separáveis estiverem deinidas no suporte, enquanto as unidades separáveis de-

vem ser capazes de se adequar ao espaço disponível dentro do suporte.170 Daí a 

importância de uma coordenação controlada e bem gerida, de modo a se conse-

guir chegar a um equilíbrio entre o número de unidades separáveis no suporte e a 

estabilidade entre eles ao longo do processo de decisão e ao longo do tempo. Esta 

metodologia de trabalho depende de uma coordenação muito bem orientada e 

organizada para que, no im, seja um projeto de sucesso.

Habraken refere que as habitações criadas a partir desta coordenação são o re-

sultado da interação de duas esferas de responsabilidades e tomada de decisões. 

Uma, em que o participante tem o controlo sobre a sua esfera, outra em que o 

indivíduo ica excluído na decisão, passando esta a ser desacompanhada por ele, 

pois inluencia ou a área vizinha ou mesmo com as autoridades locais, como a in-

fraestrutura viária, serviços e códigos locais. Este conceito reconhece que, como 

dito anteriormente (ver capítulo 2.1.3)171, o habitante tem um papel fundamental 

na deinição do espaço público e do espaço privado e considera que a sua ação 

169 Habraken, Nicolaas John - El disenõ de soportes. Barcelona: Gustavo Gili, 1979. ISBN 
84-252-0936-6. 

170 Idem
171 Como refere Habraken (1979), o habitante sempre teve um papel fundamental na deinição 

entre o público e o privado, e foi esta deinição que criou o balanço do mesmo e isso pode-se 
conirmar numa grande variedade e formas, onde se reconhece a força que o habitante tem tanto 
em projectos como a sua inluência na forma e no espaço urbano. (Habraken, Nicolaas John - El 
disenõ de soportes. Barcelona: Gustavo Gili, 1979. ISBN 84-252-0936-6.)
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tradicional se relete no ambiente físico,172 esta airmação demonstra uma cons-

ciência da importância do habitante no desenho urbano. A produção em massa 

tende a não ter em conta a inluência que o espaço privado tem no espaço públi-

co, suprimindo a tal força ao habitante, como enfatiza Habraken173, e isso impos-

sibilita qualquer identidade que poderia surgir nos espaços envoltos ao espaço 

privado. Segundo este autor, o conceito de suporte tem como princípio contrariar 

essa tendência, tenta promover a participação do habitante como forma de não 

perder a identidade que os habitantes dão ao espaço público através das vivências 

privadas e a sua relação com as vivências públicas, através da consideração que 

a habitação não deva ser encarada como um produto que possa ser produzido 

e construido em massa como fazem com outras comodidades, mas sim, tendo 

em conta as vivências do habitante como um marco comum nas inluências de 

infraestruturas e outros serviços públicos.174 Desta forma, tentam contrariar a 

monotonia criada no espaço urbano devido à construção massiicada de edifí-

cios, principalmente os edifíos que albergam as habitações sociais, baseando-se 

no bem-estar do habitante e a sua expressão na cidade.

Segundo Habraken, os arquitetos, apesar de não dependerem diretamente da 

habitação social para subsistirem, investigam este conceito por outros interesses. 

Como nos Países Baixos as corporações que gerem e constroem as habitações 

sociais trabalham independentemente do governo, e apenas têm de receber a 

aprovação dos projetos para passarem a receber apoio inanceiro, os arquitetos 

que trabalham nestas corporações têm uma preocupação baseada na satisfação 

do habitante e a melhoria da sua qualidade de vida, uma vez que a maioria dos 

clientes são exatamente estas corporações que procuram e exigem essa preocu-

pação aos arquitetos. Assim sendo, muitos arquitetos têm contribuido para as 

investigações sem benefícios inanceiros. Ainda, a habitação social não deveria 

ser encarada como uma empresa individual, pois este país já possui uma tradição 

habitacional e urbana de tal forma, que a densidade urbana não permite a cons-

trução de habitações unifamiliares, sendo esta existência muitas vezes excecio-

nal.175 Visto por esse lado, haverá sempre uma vantagem, tanto para os arquitetos 

como para o desenvolvimento da habitação social e da habitação em si.

Assim sendo, e conforme Habraken, pode-se dizer que existem duas fases de 

172 Habraken, Nicolaas John - El disenõ de soportes. Barcelona: Gustavo Gili, 1979. ISBN 
84-252-0936-6.

173 Habraken, Nicolaas John - El disenõ de soportes. Barcelona: Gustavo Gili, 1979. ISBN 
84-252-0936-6. 

174 Idem
175 Idem
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desenho, a primeira que é a do suporte, e a segunda sendo a fase do desenho das 

unidades separáveis. As fases de desenho exigem uma coordenação através de 

determinados princípios que o laboratório SAR criou, nas quais já outros arqui-

tetos se basearam para chegarem a uma solução lexível nos seus projetos. Entre 

estas duas fases, é sempre necessário conirmar se o suporte consegue acomodar 

as alternativas desenhadas para a unidade separável.176 Os métodos não só tratam 

da forma como se coordena os participantes ao longo do projeto em si, mas tam-

bém coordena o problema do desenho que surge consoante as áreas dos fogos em 

relação ao suporte e a estrutura principal do edifício.

Habraken refere-se a este método como a forma de resolver a questão da coor-

denação177 entre os suportes e as unidades separáveis. Uma forma de coordenação 

do método é seguir uma malha como forma de organizar as várias habitações, fa-

cilitando o raciocínio para a resolução de problemas, como a coordenação entre 

unidades separáveis e as suas divisões interiores. Apesar disso, é necessário esti-

pular um determinado número de habitações, mas sem encarar essas habitações 

com limites deinidos como se de lotes se tratasse, ou como simples habitações 

em grandes estruturas,178 ainal de contas, a própria dimensão de cada habitação 

é igualmente lexível durante a sua conceção, em formato de unidade separável.

Existe, no entanto, um problema no que toca à participação do habitante num 

sistema destas dimensões quanto à sua introdução à prática. Habraken airma 

que, quando um indivíduo tem a sua unidade separável aplicada no conjunto ha-

bitacional, não se torna de todo prático envolver novamente uma equipa comple-

ta, uma vez que nem todos estão disponíveis para cooperar no projeto. Porque, e 

176 Habraken, Nicolaas John - El disenõ de soportes. Barcelona: Gustavo Gili, 1979. ISBN 
84-252-0936-6.

177 A coordenação de um projeto desta natureza exige uma atitude estratégica, quantos mais 
participantes, mais se torna necessário o método de coordenação que o laboratório SAR desen-
volveu. O principal procedimento é a aproximação sistemática, que se torna necessária quando, 
por exemplo, são numerosos os elementos participativos e se cada um tiver os seus ideais que se 
possam tornar conlituosos e atrasar o processo; ou em termos de normas e padrões, em que é 
necessário estabelecer limites e prioridades com a intenção de fazer com que todos os participan-
tes estejam de acordo com as medidas estabelecidas e garantir, assim, um melhor acordo sobre 
a qualidade que surge desse pensamento; cada decisão tem de deixar em aberto algumas opções 
para ser decidido num próximo estado, de forma a garantir alguma lexibilidade também nas 
decisões tomadas; por último, a coordenação também deve ser feita em operações onde todos os 
participantes estejam a fazer decisões em simultâneo, não só quando são feitas individualmente, 
uma vez que haverá sempre uma necessidade pontual de reunir todos e saber-se chegar a um re-
sultado produtivo. Deste modo, é possível garantir uma continuidade de comunicação e possibili-
tar um processo estruturado eicaz. (Habraken, Nicolaas John - El disenõ de soportes. Barcelona: 
Gustavo Gili, 1979. ISBN 84-252-0936-6.)

178 Habraken, Nicolaas John - El disenõ de soportes. Barcelona: Gustavo Gili, 1979. ISBN 
84-252-0936-6.
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Molenvliet de Frans van der Werf e Werkgroep KOKON, Utrecht, Países Baixos (1977)

Como referido anteriormente nas iguras 3 a 5, o projeto baseia-se num suporte em que os 
habitantes deinem os seus espaços privados e os seus limites dos mesmos em conjunto com o 
arquiteto e outros participantes que também sejam futuros inquilinos. A coordenação dos fogos 
é sempre acompanhada e as unidades separáveis são mutáveis e reutilizáveis ao longo do tempo 
de ocupação. (Corrie, homas - Flexible Housing, 2004-6. [Consult. 05-01-2015]. Disponível em 
WWW: <http://www.afewthoughts.co.uk/lexiblehousing/about.php>.)

Figura 54 - Planta do suporte
Figura 55 - Planta com a deinição dos interiores

Figura 54

Figura 55
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principalmente, os habitantes vizinhos do espaço a deinir já têm a sua habitação 

instalada e diicilmente irá querer alterá-la ou negociar os espaços cada vez que o 

fogo vizinho muda de inquilinos. Daí surge o mesmo problema das construções 

massiicadas, uma vez que este problema signiicaria que se teria de simpliicar 

o desenho do espaço, já que se trata de um problema social e não técnico e, para 

isso, não é necessário a participação do usuário179 e, consequentemente, não esta-

rá conforme as exigências e necessidades do mesmo, arriscando-se a ter o mesmo 

im como qualquer outro edifício tradicional.

Outros problemas que Habraken indica, que quando surgem na prática onde 

existe vários participantes e unidades separáveis, é a diiculdade em entender 

as pecularidades pessoais e o que isso pode inluenciar no próprio suporte, en-

tender até onde se consegue produzir a variante mais económica e prática, sem 

correr o risco que os elementos variáveis acabem por estagnar devido à limitação 

da capacidade e da organização dentro do suporte e tornar-se num anacronismo. 

Estes problemas têm de ser pensados durante o projeto, tanto do suporte como 

das unidades separáveis,180 de modo a evitar conlitos que possam surgir entre 

o póprio suporte e as suas unidades separáveis. Uma das soluções que o autor 

descreve, é estipular prioridades a partir da enumeração de fatores que deinam 

os elementos que sejam mais prováveis a sofrerem mutações ao longo do tempo, 

tomando em consideração nas alterações futuras que a unidade separável poderá 

sofrer, consoante as capacidades da unidade e do suporte. De acordo com este ra-

ciocínio, é necessário tornar numa principal prioridade os elementos que estejam 

sujeitos a serem alterados regularmente e com maior frequência. Apesar de ser 

difícil de prever as alterações quotidianas dos habitantes e como irão funcionar 

as gerações seguintes, além de se ter que reconhecer que é um exercício espe-

culativo, onde se tem de fazer um esforço para conseguir imaginar motivações 

futuras que façam mudar a habitação, sempre é uma alternativa que faz com que 

a resposta seja mais eicaz que nas habitações produzidas em massa.181

Em termos de desenho, Habraken também explica as situações que surgem e 

que possam causar impasses na evolução do projeto. Consoante os usos de deter-

minados espaços, a tendência é atribuir-lhe um contexto de organização interior 

e conferir-lhe elementos físicos, como paredes de divisão, espaços de circulação 

intermédios conforme as distâncias que vá percorrer, móveis e outras funcionali-

dades. De modo a facilitar este raciocínio e clariicar o desenho, o arquiteto tem 

179 Habraken, Nicolaas John - El disenõ de soportes. Barcelona: Gustavo Gili, 1979. ISBN 
84-252-0936-6. 

180 Idem
181 Idem
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Sistema de suportes e unidades separáveis

Figura 56
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de entender quatro fatores essenciais: considerar as expectativas que o habitante 

tem nesse contexto, calcular quais elementos seriam essenciais para que essas ex-

pectativas sejam realizadas e traduzir a sua organização espacialmente de acordo 

com os desejos do cliente juntamente com a atenção focada na relação que os 

elementos terão um com o outro. Terá de estar atento ao resultado inal, a que 

ponto a posição dos elementos estejam, de facto, a traduzir o contexto esperado. 

Esta medida foi criada de forma a haver uma espécie de código de resolução de 

problemas quando este surgisse enquanto o arquiteto tentasse agradar o cliente. 

De forma a corresponder as relações espaciais de uma habitação e transmitir 

espacialmente o contexto desejado, é necessário criar normas relativamente à 

prática das divisões. Como, por exemplo, a deinição de um quarto com uma 

secretária o mais próximo à janela e o guarda-fatos situado numa parede inte-

rior. Estas organizações são lógicas, mas quando enumeradas e standardizadas 

tornam-se práticas no processo projetual. No entanto, a standardização não se 

tornará exaustiva nem numa regra inquebrável, pois para cada contexto, o ar-

quiteto desenhará standardizações lógicas consoante o conceito que irá seguir 

naquele caso em concreto, deixando as próprias com uma organização e deini-

ção lexível. Desta forma, cada vez que aparece uma diiculdade no desenho, o 

arquiteto pode recorrer aos standards estabelecidos como método de resolução 

de problemas de desenho, usando-as como uma base de raciocínio e depois as 

adapta para o desenho.182

Por outro lado, Habraken descreve que, tendo em conta que um sistema é cria-

do por um conjunto de grupos, e cada grupo é deinido por um conjunto de 

funções que se relacionam entre si, torna-se em mais um método que facilita o 

desenho. Assim sendo, estes sistemas são divididos em temas, ou formas, con-

soante as suas funcionalidades e produtividades, ou seja, são classiicadas como 

sistema de divisão, sistemas criadores de espaços, sistemas de aparelhos e siste-

mas mecânicos.

O sistema de divisão, como indica a palavra, signiica que é um elemento físico 

que divide dois espaços, ou seja, em dois espaços, este é o elemento que eles têm 

em comum. É uma parede que serve para fracionar o suporte para criar espaços 

182 Habraken, Nicolaas John - El disenõ de soportes. Barcelona: Gustavo Gili, 1979. ISBN 
84-252-0936-6.
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Figura 57

Sistema de divisão e criador de espaço

Figura 58

Sistema de aparelhos e mecânico
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menores na horizontal.183 Estes componentes podem estar unidos por sistemas 

conectores, cuja função é fazer a união e o apoio dos mesmos e, se for um conector 

que suporta uma esquina, chama-se sistema de conector em esquina, no entanto, 

se houver uma união sem qualquer sistema de conector, então dá-se o nome de 

sistema não-contector. Estes tipos de conectores são determinados consoante as 

dimensões dos componentes, onde o arquiteto decide qual conector se aplica da 

melhor forma a uma certa dimensão de sistema divisória, ou vice-versa. Antes de 

mais, o arquiteto tem de decidir qual a melhor forma de aixar estes componentes 

ao suporte, que é mais importante que a união entre cada um, dividindo-se em 

juntas que unem o componente ao suporte, juntas que unem os componentes ali-

nhados e juntas não lineares que façam a ligação entre dois a quatro componen-

tes. O sistema criador de espaço é um sistema que deine espaços consoante a sua 

função como, por exemplo, um sistema formado por elementos que façam parte 

de um quarto de banho e que possibilita esse contexto ao espaço. Existe também 

criadores de espaços que fazem igualmente a função de divisão, como os armá-

rios que tenham igualmente a função de parede. Este sistema costuma estar de 

acordo com a malha, respeitando as suas orientações. A união dos componentes 

deste sistema funciona da mesma forma como no sistema de divisão.

O sistema de aparelhos é o sistema que fornece o habitante com bens essen-

ciais, como eletricidade, água, gás, ou seja, toda a infraestrutura de tubos e ca-

bos que uma habitação tem necessidade de ter. A standardização lexível torna o 

processo mais simples, uma vez que se determina com antecedência uma altura, 

a posição e a natureza das conexões entre os sistemas. O sistema mecânico tam-

bém facilita na deinição do sistema de aparelhos, desde que seja planeado de 

forma a que sejam independentes um do outro. Este sistema tem de ser equipado 

e preparado para várias possibilidades de elementos compatíveis, desta forma, 

este sistema mantém-se lexível. Estes elementos compatíveis estão posiciona-

das de acordo com os elementos do sistema de aparelhos, num plano vertical de 

modo a facilitar a relação física.Desta forma, o habitante pode alterar os sistemas 

e terá a compatibilidade garantida, graças ao sistema de standardização, segundo 

Habraken.184

183 Uma vez que um sistema de função de divisória espacial é um elemento vertical, divide es-
paços na horizontal, enquanto é o próprio suporte que habitualmente faz a divisão vertical, salvo 
algumas exceções, em que o suporte está preparado para relações verticais e o proprietário possui 
o poder de decisão do seu pé direito ou, então, de criar um piso superior dentro da sua unidade 
separável. (Habraken, Nicolaas John - El disenõ de soportes. Barcelona: Gustavo Gili, 1979. ISBN 
84-252-0936-6.)

184 Habraken, Nicolaas John - El disenõ de soportes. Barcelona: Gustavo Gili, 1979. ISBN 
84-252-0936-6.
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Esta forma de processar as informações adquiridas e organizá-las de modo a 

responder da melhor forma possível aos desejos do cliente, prova que o projeto 

de habitações lexíveis não são complicadas, mostra também que o próprio ar-

quiteto consegue desenvolver métodos para contornar as diiculdades que vão 

surgindo e que, ainda, o próprio projeto de uma habitação lexível é igualmente 

lexível.
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3.4 Sistema modular

3 Sub-conceitos e as suas metodologias

 3.1 Living wall

 3.2 Sot|hard, use|form / technology

 3.3 Open building

  3.3.1 Sistema de suportes e unidades separáveis

 3.4 Sistema modular
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Mail-order house de Francis Soler

Figura 59
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O sistema modular não é apenas um conceito com a sua própria metodolo-

gia, como ainda é uma metodologia per se, que pode ser utilizada em qualquer 

conceito dentro da lexibilidade. Jaime Salazar e Manuel Gausa referem-se ao 

sistema modular de duas formas, uma, como um sistema que cria espaços mo-

dulares, com a ajuda da pré-fabricação que permite combinações na horizontal e 

na vertical, onde é também possível experimentar diferentes materiais dentro da 

mesma pré-fabricação, o que torna possível existirem várias sensações através de 

cores e texturas, isto dá a oportunidade de criar espaços da mesma forma como 

se fosse um projeto comum e não através de sistemas modulares; noutra forma, 

referem-se à modularidade criada a partir de móveis, que também podem ser 

combinadas horizontal- e verticalmente, permitindo uma combinação de espa-

ços variados sem ser necessário ter de se considerar uma construção de uma di-

visão nova. Estes móveis podem ser considerados ao mesmo tempo uma parede 

útil, uma vez que se pode recorrer a elas como forma de permitir a uma nova 

distribuição de tubagens e ainda dar outra utilidade, como arrumos, estantes, o 

que for preciso para valorizar o espaço que irá compor.185

Os mesmos autores consideram importante haver uma solução estrutural 

numa organização regular e simples, deinida com claridade para ser de fácil 

entendimento quais as possibilidades que o projeto consegue albergar sem ser 

necessário que o arquiteto tenha de fazer representações de todas as alternativas. 

Isto signiica que é igualmente possivel criar combinações novas sem terem sido 

previstas pelo arquiteto. Ainda surge a hipótese dos módulos não serem todos da 

mesma dimensão e proporção, é necessário ter uma estrutura que se baseia nas 

medidas e formas dos elementos pré-fabricados, e estes terem uma variedade de 

formas que possam criar um conjunto único quando conjugados.186 No caso de 

Allkauf Homes, que são habitações pré-fabricadas de aspeto simples, que igual-

mente conseguem ter o aspeto de habitações tradicionais ou então de habitações 

modernas ou contemporâneas, conseguem dar um espaço amplo ao habitante 

em que, através de um sistema modular que está de acordo com o ritmo estru-

tural da mesma, permite uma deinição do seu espaço interior187 semelhante ao 

conceito do open building. O Mail-order house, de Soler (ano desconhecido), é 

185 Salazar, Jaime; Gausa, Manuel - Single-family housing : the private domain. Basel : Barcelona 
: Birkhäuser. ACTAR. 1999., 1999. ISBN 3-7643-5871-8.

186 Salazar, Jaime; Gausa, Manuel - Single-family housing : the private domain. Basel : Barcelona 
: Birkhäuser. ACTAR. 1999., 1999. ISBN 3-7643-5871-8. Idem

187 Allkauf - Allkauf - das Haus zum Leben, s/ Data. [Consult. 31-08-2015]. Disponível em 
WWW: <http://www.allkauf-ausbauhaus.de/>.
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M’House de Actar Arquitectura: Manuel Gausa, et. al (1997-2000)

Figura 60

Bairro de Ehrenfeld de Arno Brandlhuber, et. al, Colónia, Alemanha (2000) - Obra e esquemas

Figura 61
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um projeto que apresenta uma planta ampla, capaz de receber paredes divisórias 

modulares, mas principalmente pensada em manter-se com um espaço só que 

possa ser dividido com móveis que criem a compartimentação da forma como o 

habitante considere melhor. O alcance das tubagens são garantidas através de um 

chão falso que assegura um acesso e uma alteração fácil.188

Um outro tipo de exemplo para o sistema modular é a criação de espaços em 

dimensões repetidas, como na habitação M’house de Actar Arquitetura, Nantes 

(1997-2000), habitação esta que os autores chamam de “personalizável”, pois tem 

o potencial de criar várias combinações de espaços, pensado em várias constitui-

ções familiares, o que permite diferentes composições. Este projeto baseia-se em 

módulos que possam ser unidas na horizontal e na vertical, que são suportadas 

por uma estrutura que se distribui da mesma forma. Estes módulos têm o tama-

nho de 0,90m de largura, 4,05m de comprimento e 2,80m de altura e constituem 

em materiais, cores e componentes capazes de serem alteradas no futuro, o que 

garante a lexibilidade no espaço, e todos os materiais, cores e componentes mó-

veis são da escolha do futuro habitante. A planta do conjunto modular é aberta 

e, como se veriica no sistema de open building de Habraken, as tubagens de água 

encontram-se no centro do mesmo, o que torna as futuras alterações de espaços 

e componentes móveis mais fáceis, pois diicilmente a zona central será mudada 

pelo facto dos espaços mais importantes na vivência de um lar terem uma relação 

direta com a fachada.189

O Bairro de Ehrenfeld, Colónia, de b&k+ (2000), segundo Jaime Salazar, et. al, 

é um relexo de uma atitude arquitetónica que atende à nova forma das viências 

sociais familiares, proissionais ou outras, reconhecendo que a distância física 

não signiica propriamente que o acesso seja mais demorado, o que altera a forma 

como uma cidade se comporta. Na Colónia tem havido cada vez mais densidade 

no espaço urbano e tem aumentado uma procura por uma melhor qualidade nes-

sa densidade e evitar a sensação de periferia que é provocada a partir da constru-

ção em série. Este edifício habitacional é constituido por um conjunto de espaços 

deinidos por módulos que se aproximam ao conceito de lot, que é possível ser 

utilizado como espaço de habitar, trabalhar ou ambos conjugados. Cada módulo 

signiica um fogo, e é constituído por dois paralelipípedos conjugados de tal for-

ma que encaixam uns nos outros para criar um bloco habitacional, ou seja, cada 

módulo é o resultado de dois prismas de base retangular que, conjugados, dão 

188 Salazar, Jaime; Gausa, Manuel - Single-family housing : the private domain. Basel : Barcelona 
: Birkhäuser. ACTAR. 1999., 1999. ISBN 3-7643-5871-8.

189 Salazar, Jaime; Gausa, Manuel - Single-family housing : the private domain. Basel : Barcelona 
: Birkhäuser. ACTAR. 1999., 1999. ISBN 3-7643-5871-8. P. 15
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Bairro de Ehrenfeld de Arno Brandlhuber, et. al, Colónia, Alemanha (2000)

Figura 62 - Esquema de montagem dos módulos para a composição total do edifício
Figura 63 - Esquema do ritmo modular na planta para a sua organização interior e estudo de luz

Figura 63

Figura 62
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origem a uma forma pouco convencional que se torna no módulo principal, mas 

como consegue ser conjugado de várias formas, através da rotação ou usando a 

simetria do mesmo, são encaixáveis, tornando o conjunto num bloco de forma 

comum. A disposição dos módulos é deinida em conjunto com os habitantes, 

que a deinem conforme a sua entrada pela galeria e os espaços que pretende 

criar no seu fogo, em constante aconselhamento por parte do arquiteto, não só 

para controlar a qualidade de espaço e organização dos fogos, mas também para 

assegurar que o ritmo da estrutura de suporte aos módulos seja respeitada. No 

entanto, as opções estão apresentadas em catálogo, para que o cliente tenha um 

contacto prévio com a realidade da sua futura habitação.

A lexibilidade é assegurada com a espacialidade que cada um, e permite ao ha-

bitante deinir a sua organização interior conforme os seus princípios, numa con-

formidade com o conceito do open building. Alguns módulos são dispostos de 

tal forma nas quais é possível criar divisões e ainda um acrescento de pisos, por 

possuir zonas de tal forma desenhadas que permitam essa característica e ainda 

possuirem um pé direito pensado para tal. O que cada módulo tem em comum 

é a localização das divisões que necessitem de fornecimento de água, que são a 

cozinha e os quartos de banho, organizadas no piso inferior de forma a assegurar 

que o habitante não seja obrigado a criar pisos superioes. Mesmo assim, essas di-

visões não têm uma disposição ixa, pois é fornecido três unidades de banho que 

o cliente pode inserir conforme o seu gosto no seu fogo. A forma de fazer com 

que o habitante, ou proissional, tenha a certeza da sua opção da disposição do 

módulo e, ainda, da sua espacialidade e entender o seu potencial, estiveram dis-

poníveis três módulos montados de forma experimental, como se faz numa casa 

ou andar modelo, mas sem interiores deinidos para não inluenciar o resultado 

inal das decisões dos usuários, e ainda é possível juntar dois ou mais módulos 

para criar um fogo maior, conforme a constituição familiar, necessidades diárias, 

emprego ou outros fatores que inluenciem e justiiquem a necessidade de um 

espaço maior.190

Habraken também desenvolveu o seu método de suportes e unidades separá-

veis com o auxílio de um sistema modular. Este sistema baseia-se numa grelha 

no desenho do projeto para permitir uma melhor organização dos possíveis es-

paços dos fogos. A grelha serve não só para facilitar a organização interior das 

futuras divisões, através de uma lógica dimensional que atenderá os habitantes 

para dimensionar e organizar os seus fogos em relação aos que o rodeiam, como 

190 Salazar, Jaime; Ferré, Albert; Gausa, Manuel - Verb: Architecture Boogazine. Actar, 2001. 
ISBN 8495273551.
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Organização modular do suporte e proposta de organização

Figura 64
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também para responder da melhor forma possível às decisões, permitindo ha-

ver paredes e móveis pré-fabricados que certiicam que sempre existirá material 

que possa vir a ser necessário para concretizar os projetos dos futuros usuários 

e ainda garantir que os elementos e espaços sejam alteráveis ao longo do tempo 

de ocupação dos mesmos (Figura 64). Ao mesmo tempo, garante uma lógica e, 

como não é ixa, serve como um auxílio de raciocínio e de organização de espa-

ços de estar, de circulação e de serviços. Sendo o próprio desenho lexível, esta 

proposta modular torna-se numa base útil para o entendimento do habitante 

quando faz a sua decisão da composição do fogo, além de ser um método útil 

para o próprio arquiteto entender as dimensões do suporte e entender as suas 

potencialidades.191

191 Habraken, Nicolaas John - El disenõ de soportes. Barcelona: Gustavo Gili, 1979. ISBN 
84-252-0936-6.
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“he esthetic notions of the inhabitant or consumer thus clash with those of the 

architect or design. Also their ethical notions. Which are the true ones, the best 

ones? An unsolvable clash. he project of an individual house most oten gives rise 

to an exasperating, impossible dialogue.”192

192 Salazar, Jaime; Gausa, Manuel - Single-family housing : the private domain. Basel : Barcelona 
: Birkhäuser. ACTAR. 1999., 1999. ISBN 3-7643-5871-8. P. 15
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Habraken considera que maior lexibilidade não equivale, nem é proporcional, 

a melhores soluções e que o que tem mais importância é garantir uma estrutura 

de esqueleto clara e bem planeada para permitir possíveis distribuições lógicas. 

Este sucesso depende em maior parte da coordenação de espaços livres, espaços 

construídos e o equilíbrio das suas funções. Igualmente importante é permitir  

mudanças que também são difíceis de imaginar consoante as necessidades das 

próximas gerações, e permitir expressões individuais e personalizados nas habi-

tações.193 De acordo com as ideias de Jeremy Till e Tatjana Schneider, as habita-

ções em banda em Londres referidas anteriormente, não foram feitas pensadas 

na lexibilidade, no entanto, apresentam uma leveza no que toca a mudanças 

espaciais.

Consideram que tal se deve à espacialidade generosa comparada à standardi-

zação contemporal dos espaços e dimensões das divisões, que se relete na espa-

cialidade horizontal e vertical. Este sucesso deve-se a alguns fatores que indicam 

qual será a linha de pensamento que se deve seguir para planear o projeto de uma 

habitação lexível, que os autores referem como sendo a primeira a espacialidade, 

tendo em atenção que muito espaço não equivale a muita lexibilidade, mas que 

estão relacionadas. É uma questão de considerar que o espaço tem de ter me-

nos deinição de uso possível, dando prioridade à importância da lexibilidade 

nas vidas das pessoas do que uma cozinha totalmente equipada ou um quarto 

decorado.

A correlação entre espaço e lexibilidade tem de ser veriicada a partir das opor-

tunidades que o espaço oferece para permitir a lexibilidade, permitindo vários 

usos ao mesmo espaço, mas cada um tem de ter um determinado método de 

desenho para atingir a sua inalidade.

Outro ponto é a construção, se esta for feita de tal modo que permita técni-

cas construtivas aptas a receber mudanças que tornem os espaços lexíveis. Uma 

forma de garantir esta lexibilidade seria utilizar técnicas de construção robus-

tas, que serão mais fáceis a serem alteradas no futuro para qualquer intervenção 

feita por qualquer pessoa sem ser necessário a intervenção de um técnico espe-

cializado ou, se for necessário um técnico, que seja apenas técnicos de uma só 

193 Habraken, Nicolaas John - El disenõ de soportes. Barcelona: Gustavo Gili, 1979. ISBN 
84-252-0936-6.
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área especializada. Por outras palavras, os elementos construtivos mutáveis terão 

de ser pensados de forma a que, qualquer mudança que seja, não seja preciso a 

intervenção e o apoio de técnicos de varias áreas, uma vez que a área já esteja 

preparada para essas mudanças, para que se torne fácil e mais económico ao 

habitante realizá-las.

Esta preparação já faz parte de um terceiro ponto que facilita a lexibilidade. 

O desenho pensado nesta direção faz com que a obra construída tenha sucesso, 

em que realmente responde às expectativas para qual foi projetada. Se o arqui-

teto tiver em atenção a localização de elementos ixos como estruturas e acessos 

verticais, já garante a lexibilidade sem grandes custos adicionais, após de alguns 

ensaios do que o fogo é capaz de acomodar, dentro das suas possibilidades,194 

esta facilidade de mutação deve ser um dos principais critérios de avaliação das 

habitações lexíveis.

Os mesmos autores consideram que a divisão organizacional dos elementos 

construidos em camadas é um ponto que se torna útil para se compreender quais 

os elementos estruturais que se mantêm ixos, dos elementos que fazem parte da 

estrutura aos acabamentos inais.195 Cada etapa construtiva pode indicar quais 

serão as que fazem parte do controlo do habitante e quais são as que o arquiteto 

mantém como elementos ixos. Ainda referem outra inluência que deinirá o 

sucesso da lexibilidade, é ter noção da importância do uso que se dá ao centro 

da habitação e aos espaços que têm ligação às fachadas, usando uma deinição de 

planta como uma planta que funcione como uma base para os projetos: espaços 

que não necessitam de luz natural nem de ventilação natural, deverão situar-se 

no centro da habitação. Assim sendo, os espaços que devem ter contacto com a 

fachada têm liberdade de circundar esse núcleo sem intervenções. Isto também 

conta para a estrutura do edifício, que tem de ser pensada para que não interrom-

pa a liberdade de circulação e opção das divisões internas, assim, é uma forma 

de garantir que as mudanças consigam ser mais eicazes, assegurando-se que as 

possibilidades se mantenham com a maior variedade , potencial e com menos 

obstáculos possíveis. O que acontece com as tubagens pode ser pensada da mes-

ma forma, mas é mais eicaz ainda se estas estejam aplicadas com fácil acesso 

para alterações futuras. Em termos de tubagens horizontais, considerar projetar 

a habitação com a superfície adaptada para o fácil acesso, e uma cobertura de 

teto falso que permite igualmente um fácil acesso, garante que qualquer desejo de 

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

195 Idem



143

alteração na composição da habitação seja possível fazer.196 Desta forma, é mais 

simples resolver o problema de alterações da coniguração de cozinhas e quartos 

de banho, ou mesmo quando até estas divisões são movidas para outros locais do 

espaço habitacional.

Habraken também esclarece que nem é a melhor solução a que tiver expres-

sões neutras nos espaços, pois as soluções que fazem uma proposta de usos e, ao 

mesmo tempo, oferecem alternativas que sejam fáceis de reconhecer, terão mais 

sucesso na sua utilização futura. Por outras palavras, ter um desenho mais aberto 

não quer dizer que o seu potencial seja maior,197 estes desenhos apenas aumen-

tam a tendência de diiculdade de leitura e de decisão de possíveis alternativas 

existentes e, sendo esta leitura feita pelo habitante, torna-se num problema como 

se de uma habitação não-lexível se tratasse, uma vez que este não tem formação 

para desenvolver a sua habitação sem uma base de propostas ou de exemplos 

para se conseguir guiar e correndo o risco de determinar uma espacialidade que 

não corresponda a uma eiciência funcional, prática ou lógica que seja exigida 

para uma habitação.

Existe o problema acerca da avaliação da habitação, pois a avaliação das habita-

ções lexíveis, principalmente no sistema de suportes, é diicultada, uma vez que, 

como especiica Habraken, uma planta de uma das habitações que nela consta 

não será a mesma se os habitantes dela mudarem,198 e apresenta-se modiicado 

em termos espaciais e até mesmo em termos tipológicos e funcionais. De forma 

a avaliar uma habitação que seja lexível, o autor sugere que terá de ser feita com 

um método diferente, em que deverá existir uma gama de plantas possíveis e tes-

tá-las, determiná-las e avaliá-las, através de um conjunto previamente deinida de 

critérios gerais que sejam aceites, e entender, desta forma, o seu potencial. Assim, 

é possível avaliar o resultado consoante as alternativas que foram estabelecidas 

e o seu resultado conforme os critérios que foram estabelecidos inicialmente. A 

partir daí, é possível fazer a comparação com base das exigências do cliente e en-

tender qual será a melhor alternativa, tendo igualmente em atenção a capacidade 

de adaptabilidade do suporte que o receberá.199

 

Habraken explica um método de comparações, em que se analisa as combi-

nações mais signiicativas e as funções que possam ser acomodadas, em certas 

196 Idem
197 Habraken, Nicolaas John - El disenõ de soportes. Barcelona: Gustavo Gili, 1979. ISBN 

84-252-0936-6.
198 Idem
199 Idem
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localizações dentro de uma estrutura, quais seriam as atividades aceitáveis, as 

larguras dos vãos e as suas relações funcionais dentro da limitação técnica e i-

nanceira, e se certas atividades desejáveis se limitam a serem inseridas numa 

área especíica da estrutura e qual seria a área mais conveniente para tal. Cada 

operação tem um resultado, chamando-se de série de variantes quando são con-

sideradas em conjunto e é assim que, posteriormente, se apresentam as possíveis 

soluções aos problemas projetuais que possam surgir,200 mas também é com base 

neste método que se pode analisar as soluções, com base na análise das séries de 

variantes, de uma habitação lexível.

No caso de sistemas de suporte e unidades separáveis, o autor enfatiza que os 

espaços livres que surgem da organização destas útlimas podem tornar a deci-

são sobre eles mais confusas para o habitante, se este não se identiicar com os 

espaços que lhes estão a ser disponibilizados,201 este fator torna a análise sobre 

a qualidade dos fogos e a sua lexibilidade numa questão mais subjetiva e não 

apenas numa questão de análise de desenho. É importante reconhecer que o de-

senho não responde a todas as questões, e uma vez que a lexibilidade tem como 

objetivo ter em atenção às vivências individuais de cada família, surgem pontos 

essenciais aos quais se deve ter em atenção, como as consequências na vida das 

famílias e no uso dos espaços quando se pratica determinadas alterações espa-

ciais.202 Esta questão é das mais importantes a ser feita, e obter uma resposta 

não se torna demasiado complicado, maioritariamente basta uma aproximação 

intuitiva, sem grandes preocupações em análises nem uma comunicação formal 

com outras entidades participantes.203 A questão principal da análise é baseada 

na preocupação do bem-estar e nas respostas que a arquitetura consegue dar ao 

habitante, em que o pensamento terá de estar na imaginação no futuro uso que 

o habitante fará na sua habitação e nas funções que os espaços terão ao longo do 

tempo, de acordo com algumas expectativas gerais que do tempo pode resultar.

No livro de Habraken, “El diseño de soportes”, são enumeradas três situações 

para garantir a lexibilidade nos suportes. Uma, em que deve existir um deter-

minado número de diferentes organizações espaciais para que haja variedade no 

momento da escolha de uma delas, dando respostas diferentes ao mesmo agrega-

do familiar. De seguida, transcreve que deve ser possível fazer alterações físicas 

na planta do projeto ou do suporte em si, em que o espaço deverá acomodar uma 

200 Habraken, Nicolaas John - El disenõ de soportes. Barcelona: Gustavo Gili, 1979. ISBN 
84-252-0936-6.

201 Idem
202 Idem
203 Idem
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acrescento construído ou na alteração dos limites das unidades separáveis. Por 

último, deve ser pensado algumas alternativas espaciais para a acomodação de 

funções que não sejam residenciais. Estas são algumas questões a ter em conta no 

que toca à imprevisibilidade do futuro uso dos espaços,204 o que pode signiicar 

numa resposta mais conveniente para situações não planeadas.

Tatjana Schneider e Jeremy Till sublinham que, para atingir à lexibilidade ple-

na, deve permitir lexibilidade entre unidades. Ainda consideram que as unida-

des individuais devem estar equipadas, tanto espacialmente como tecnicamen-

te para acrescentar ou destacar facilmente, horizontal- ou verticalmente, para 

a redução ou ampliação da unidade. São, ainda, da opinião que a organização 

interior de cada unidade tem de ser ajustável para permitir várias formas de uso 

(quando ocupado e ao longo do tempo da ocupação) ou têm de ser desenhados 

numa forma em que não seja predeterminado o seu uso.205

Os autores ainda referem que é de grande vantagem atribuir uma noção de in-

determinação (tipológica) e noção de determinação (paredes móveis), para per-

mitir uma noção clara de capacidades espaciais para mudanças a nível social ou 

mudanças a nível físico.206

Faiza refere que a lexibilidade necessita de algumas condicionantes para ga-

rantir o seu sucesso. Estas condicionantes garantem a adaptabilidade da habi-

tação para várias motivações da procura da mudança, sejam elas de origem tec-

nológica, sócio-cultural ou mesmo de mudança de usuário ou proprietário, e 

baseiam-se na mudança da função do espaço, na reconiguração física do espaço, 

na facilidade de introdução de novos elementos e produtos, na alteração das di-

mensões do edifício ou espaço habitacional, sejam elas expandir, diminuir ou 

separar, igualmente na redeinição do uso do edifício, na economia dos materiais 

de acordo com o seu tempo de vida e necessidade de manutenção. Também se 

baseia na adaptabilidade conforme a variação e mudança climática, na facilidade 

de acomodar mudanças ambientais e energéticas, na adaptabilidade para a alte-

ração estética como forma de personalização do espaço habitacional e, por im, 

na forma como se altera sem entrar em conlito com as leis e regulamentos locais 

sobre a habitação.207

204 Idem
205 Schneider, Tatjana; Till, Jeremy - he Opportunities of Flexible Housing: ENHR. Reykjavik, 

2005a.
206 Idem
207 Nakib, Faiza - Technological Adaptability, an Approach Toward a Flexible and Sustainable 

Architecture [w:]: Conference on Technology & Sustainability in the Built Environment. 2010.
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“... the subjection of architectural work (...) meant that the igure of the architect 

as a unique creator would disappear. (…) However, in the end this was not the 

solution to the problem. It could not be a solution because architectural produc-

tion – the same as any other ‘unique creative industry’ – cannot be conceived from 

the perspective of total non-creation.”208

A análise de habitações lexíveis, para evitar analisar subjetividades dos habi-

tantes, foca-se numa interpretação objetiva daquilo que o arquiteto propõe como 

alternativas de escolha ao seu cliente. É importante, durante a análise, ter em 

atenção os conceitos existentes, os métodos que sejam representados e a forma 

como eles se reletem no espaço habitacional consoante a variedade de escolhas 

que sejam permitidas a partir do projeto.

É nesta atenção que a análise se concentra, procurando entender quais métodos 

estão representados e de que forma serão vantajosos para a utilidade do espaço 

consoante alguns fatores que se baseiam nas deinições que tenham sido aborda-

das anteriormente.

Como não é uma análise de confronto, mas de clariicação de conceitos e mé-

todos em que se faça observações de estratégias de organização do espaço, será 

dada menor importância aos resultados obtidos acerca das decisões dos habi-

tantes, mas sim à própria estratégia e à análise das hipóteses que estão abertas 

para permitir certas decisões. No caso de haver dados acerca da intervenção dos 

habitantes, será tida em consideração apenas se izer esclarecer alguns métodos 

ou tipos de resultados que não tenham sido óbvias na observação das plantas dos 

projetos.

As obras escolhidas para a análise são a da Weissenhofsiedlung de Ludwig Mies 

ven der Rohe em Estugarda, Alemanha (1927) e a Überbauung Hellmutstrasse  

de ADP Architektur und Planung em Zurique, Suíça (1991).

Ambas as obras se relacionam com algumas estratégias de Habraken, a 

Weissenhofsiedelung por estar dentro do conceito do open building pela sua in-

208 Salazar, Jaime; Gausa, Manuel - Single-family housing : the private domain. Basel : Barcelona 
: Birkhäuser. ACTAR. 1999., 1999. ISBN 3-7643-5871-8. P. 15
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deinição espacial; e a Überbauung Hellmutstrasse devido à base esquemática  

modular em sistema de grelha na organização espacial do edifício. Ambas ainda 

se encontram dentro da deinição de Habraken, que considera importante que 

um edifício plurifamiliar fosse constituído por módulos, que constituem dois 

ou mais fogos, e a sua repetição torna possível uma dimensão de uma habitação 

plurifamiliar, o que também garante a possibilidade de uma expansão do edifício 

caso necessário, em que bastasse continuar a repetição.

O esquema modular da Weissenhofsiedlung é presente no ritmo que cada mó-

dulo habitacional representa na sua espacialidade, através da sua marcação de 

colunas estruturais que também servem para ixar paredes móveis ou suportar 

paredes extensíveis. Esta entra no conceito do total empoderamento do habitante 

na deinição interior do seu fogo, mas com limites claros, ou seja, não é possível 

negociar para obter espaços dos fogos vizinhos.

Por outro lado, a Überbauung Hellmutstrasse não permite a deinição espacial 

feita pelo habitante, mas sim, que este decida o tipo de uso de cada divisão e ain-

da a dimensão do seu fogo, podendo negociar com vizinhos para aumentar ou 

diminuir a sua área privada. Este aumento ou diminuição é possível por existir 

um material diferente nas zonas de passagem nas paredes divisórias dos módulos 

dos fogos, o que permite abrir ou fechar essa passagem sem necessitar de grandes 

intervenções, o que é um conceito sucessor dos pré-fabricados do Movimento 

Moderno. Na Weissenhofsiedlung as alterações podem ser feitas a partir do uso 

dos pré-fabricados, sendo que este tenha sido realizado durante a época moderna 

e reletir os conceitos principais da mesma.

Uma vez que se tratam de obras que não possuem um pé direito signiicativo 

para permitir alterações espaciais na vertical, a análise vai-se basear na organiza-

ção e no planeamento feito a partir das respetivas plantas.
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Na Weissenhofsiedlung, todo o bairro é um projeto experimental para colocar 

em prática o novo conceito de “Neues Bauen” daquela época, movimento este 

que se focava primeiramente no habitante. É o resultado de uma representação 

do movimento a pedido e organizado pelo Deutscher Werkbund. Ludwig Mies 

van der Rohe, que estava à frente do projeto, fez questão de pedir em colaboração 

vários arquitetos que já possuíam alguma fama de modo a garantir credibilidade 

ao projeto e evitar desvalorizações, mas, principalmente, o fez para garantir que 

os projetos fossem aprovados pela qualidade que apresentassem.1

O bloco habitacional de Ludwig Mies van der Rohe apresenta um módulo que 

é repetido por cada piso, e essa composição vertical é repetida na horizontal, 

formando um bloco que se estende na horizontal. No entanto, os módulos que se 

localizam no centro do edifício, são ligeiramente maiores, o que se pode veriicar 

claramente através da métrica da fachada (Planta 1).

O módulo (Planta 2) é composto por um acesso vertical central próximo à fa-

chada de entrada, em que o patamar da escada coincide com a entrada para o 

bloco vertical, uma vez que o primeiro lanço é feito a meio piso, tanto no acesso 

para o primeiro piso como para a cave. Este acesso vertical é ladeado por dois 

fogos, de um lado possui um fogo menor e do outro, um maior e, desta forma, 

consegue garantir acessibilidade a necessidades diferentes em termos de dimen-

sionamento de fogos, uma vez que era pretendido que mantivessem os fogos li-

mitados aos tamanhos projetados. Essa indeinição espacial primária também 

permite uma abertura no tipo de uso dos fogos, podendo ser habitacional ou não.

Os fogos estão dentro do conceito de open building, cuja espacialidade pode ser 

vista como limitada pela presença de pilares, no fogo menor é apresentado um 

pilar, no fogo maior veriicam-se dois. No entanto, esses mesmo pilares funcio-

nam como um apoio modular na deinição de interiores e, ainda, como forma de 

suporte a paredes que sejam facilmente desmontáveis, evitando a necessidade de 

1 Anónimo - Weissenhofsiedlung. Estugarda, 2002. [Consult. 25-08-2015]. Disponível em 
WWW: <http://www.weissenhof2002.de/english/weissenhof.html>. 

Figura 65

Figura 67

Figura 66 Planta 1 - Conjunto de módulos, representação de um piso (Esc. 1:250)
 Suporte

Planta 2 - Esquema do módulo
 Fogos
 Acessos
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criar aplicações próprias de sustento a sistemas de divisões e criadores de espaço. 

Observando a espacialidade total dos fogos, os pilares podem vir a ser um valor 

acrescentado no que toca à construção de divisões, uma vez que não são muitos 

os pilares presentes e que estão situados numa zona de dimensões aceitáveis para 

a deinição de divisões. Assim, reconhece-se facilmente a modularidade espacial 

como forma auxiliar à decisão do habitante, durante o seu trabalho de escolha da 

organização interior do lar (Planta 3).

A deinição de espaços também é facilitada graças à localização estratégica de 

tubagens. As principais encontram-se próximas à parede divisória de cada fogo 

do módulo. Noutros blocos verticais, que constituem o conjunto habitacional, 

existem mais alguns espaços dedicados à instalação de tubagens, parecendo que 

tenham sido colocados de forma aleatória no espaço mas, observando os resulta-

dos, os habitantes conseguiram usar essa característica para o seu proveito (Plan-

ta 4). Considerando que todo o bairro é um projeto experimental, pode-se pre-

sumir que a distribuição das tubagens, que parece ser aleatória, tenha sido feito 

para depois analisar os resultados conforme cada caso. De facto, as organizações 

nesses módulos alternativos apresentam diferentes formas de organização em re-

lação ao módulo mais simples. A localização das principais, no entanto, estão 

relativamente próximas à fachada, o que faz a sugestão ao habitante, durante a 

sua participação no projeto, para a criação de uma cozinha nessa zona.

A sua participação baseia-se no momento da organização interior do seu fogo. 

Como se pode ver na Planta 5, houve variadas formas de organizar os fogos. O 

que todas têm em comum é a localização dos quartos de banho, note-se que esta 

divisão tem contacto direto com a fachada, o que possivelmente pode ter a ver 

não só com a organização das tubagens na sua distribuição ixa horizontal, como 

também pode ter sido por questões legais. A cozinha também é uma zona que se 

mantém, nesses exemplos, na mesma área, com uma exceção, na última planta 

pode-se observar que a cozinha não foi montada. Este fogo foi transformado 

num espaço próprio para o músico que o quis utilizar como estúdio e não neces-

sitaria de uma cozinha. Entende-se, de facto, que este caso possui uma funciona-

lidade aberta.

Planta 3 - Esquema modular (Esc. 1:250)

Planta 4 - Esquema dos espaços para tubagens (Esc 1:300)
 Suporte
 Unidades separáveis
 Espaços para tubagens

Planta 5 - Alguns exemplos de fogos deinidos pelos 
habitantes (Esc 1:200)
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As divisões interiores são pensadas para serem maioritariamente feitas a partir 

de elementos pré-fabricados, o que facilita para qualquer adaptação a longo pra-

zo, não só para novas exigências que possam surgir depois da primeira ocupação, 

mas também para permitir uma fácil adaptação quando houver uma mudança 

de ocupantes. Consequentemente, em termos de usos, também se torna lexível, 

porque o espaço amplo permite, com ou sem arranjos físicos, essa lexibilidade 

em termos de funcionalidade dos espaços. Ainda se observa a capacidade de re-

ceber paredes extensíveis, o que permite uma lexibilidade ainda maior, não só 

espacial, como também na funcionalidade dos mesmos, alterações estas que são 

feitas momentaneamente (Planta 6).

No entanto, como se pode veriicar, os módulos não são tão ixos assim, per-

mitindo que, após a primeira ocupação, os vizinhos concordassem numa divisão 

espacial. Consequentemente, existe uma adaptação no momento de entrada dos 

inquilinos, uma vez que o fogo é desenhado em função à família em questão 

(Planta 7).

A organização das áreas que não necessitam de contacto direto com a fachada 

dependem da vontade do habitante mas, como as decisões do mesmo estarão 

sempre acompanhados por um arquiteto, este deve sugerir uma melhor gestão do 

espaço para haver um maior proveito da fachada em relação às divisões que dela 

possam usufruir. No entanto, a profundidade dos fogos estão numa dimensão 

que facilita a relação dos espaços com a fachada. 

Planta 6 - Dois fogos com paredes extensíveis 
 (Esc. 1:200)

Planta 7 - Evolução de dois módulos (Esc. 1:300)
1927
1982
1987
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Esta obra situa-se a meio de um quarteirão, onde só uma das fachadas menores 

tem contacto com a rua. Desta forma, garante uma maior privacidade nos aces-

sos verticais e nas galerias, que se situam no exterior (Figura 68 e 69).

Este acesso aos pisos é feita a partir de uma zona centralizada na planta onde 

uma galeria garante a distribuição aos fogos. A planta ainda é marcada por um 

“corredor” de serviços, área que se centraliza no espaço que é dedicada à distri-

buição de divisões destinadas aos serviçoes, como lavandaria, cozinha e quartos 

de banho, dado que é nesse “corredor” onde se localizam as condutas verticais. 

Como este tem uma fachada com relação direta à galeria de distribuição, é ga-

rantida a privacidade nas áreas socialmente comuns e privadas, como quartos e 

salas de estar, uma vez que têm contacto direto à outra fachada, que é mais livre 

(Plantas 8 e 9).

No entanto, existem, em cada módulo, dois fogos com as fachadas maiores vi-

radas para a galeria, mas que se conseguem tornar mais privadas se o fogo se es-

tender e incluir as divisões que se situam na fachada livre. Desta forma, também 

é garantida uma facilidade de escolha para o habitante, no que toca à liberdade 

na deinição das dimensões do seu fogo.

As infraestruturas são centralizadas e estarão sempre presentes em qualquer 

que seja a decisão feita. Por outro lado, o facto das tubulações se concentrarem no 

mesmo “corredor”, não é possível alterar as divisões que necessitam de condutas 

de água para uma localização mais distante das infraestruturas, pois esta não foi 

projetada para permitir essa lexibilidade mas sim, foi pensada a criar um ritmo 

para garantir várias interpretações.

No momento da entrada dos inquilinos, a única adaptação seria fechar ou abrir 

ligações entre os espaços, pois as diviões entre cada protótipo de fogo adjacente 

à fachada livre possui uma área que permite uma fácil abertura para conceder a 

passagem, criando um alongamento do espaço de circulação no interior do fogo.

As alterações durante o tempo de ocupação podem ser feitas apenas se os in-

quilinos renegociarem com os vizinhos, ou estes se mudarem e negociarem com 

a família nova. No espaço físico ainda podem ser feitas alterações no fogo dese-

nhado semelhante a um lot, onde o habitante pode decidir por conta própria 

criar divisões alternativas. No entanto, a função de cada divisão mantém-se aber-

ta e pode ser alterada a qualquer momento, conforme os desejos do habitante. Os 

usos ainda estão abertos para ins além das habitacionais, os espaços adaptam-se 

a várias inalidads, como comércio, escritório, educação, entre outros.

Figura 68

Planta 8 - Módulo (Esc. 1:250) Planta 9 - Esquema do módulo (Esc. 1:250)
 Fogos
 Acessos
 “Corredor” da zona de serviço

Figura 69
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Feito a comparação, note-se que está representado o método de Habraken na 

organização em grelha de proposta de função das áreas, tanto na zona de espaços 

mais privados, corredores e de serviços, e ainda numa lógica de cruzamento do 

mesmo sistema (Figura 70 e Planta 10).

Este esquema garante uma alteração da tipologia dos fogos e numa lexibili-

dade quanto ao seu uso, não só na composição total dos fogos consoante as suas 

ocupações dos módulos, como ainda na função de cada um. Observando o mó-

dulo, pode-se reconhecer a proposta de três fogos adjacentes à fachada livre, e 

dois fogos a cada lado do acesso vertical. No entanto, o “corredor” de serviço não 

apresenta uma divisão clara, principalmente nas extremidades do módulo em 

que tem contacto simultâneo no fogo lateral e no fogo do mesmo lado de contac-

to direto à fachada livre.

Planta 10 - Esquema do módulo
(Esc. 1:200)

Figura 70

Fogos

Zona de circulação privada

“Corredor” da zona de serviço

Zona de circulação comum

Fogos

Fogos Fogos Fogos
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 A participação do habitante consiste numa decisão entre a comunidade para a 

negociação da divisão de fogos e ainda, na participação individual dos mesmos 

para a organização dessa divisão, se pretendem ocupar uma divisão do fogo vizi-

nho à esquerda ou à direita do seu fogo e se deseja incluir o espaço semelhante a 

um lot. É possível reconhecer várias alternativas de composições de fogos, como 

é demonstrado na Planta 11.

A cada alteração que os habitantes pretendem fazer, precisam de comunicar 

com os vizinhos e, certamente, oicializar as alterações de modo a que seja apon-

tado para referências futuras.

Planta 11 - Alternativas de composições dos fogos (Esc. 1:300)
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Ambos os casos de estudo apresentam potencial para a lexibilidade. A 

Weissenhofsiedlung pela sua liberdade espacial, apesar da existência dos pilares 

a meio do espaço, e a Überbauung pela liberdade espacial a nível de dimensões 

dos fogos.

Os dois permitem uma participação ativa do habitante, mas de forma diferente, 

e implica que ambos façam adaptações espaciais para depois permitir a entrada 

dos inquilinos. O que também têm em comum e de forma diferente entre cada 

uma, são as alterações espaciais e físicas ao longo do tempo de ocupação. No en-

tanto, a Überbauung é mais limitada no que toca à adaptação espacial caso mude 

os habitantes, focando-se principalmente numa alteração funcional e não física, 

ao contrário da Weissenhofsiedlung que, por sua vez, adapta-se facilmente tanto 

a alterações físicas como a funcionais. Ambos têm o ritmo de fachada marcante, 

na Überbauung pouco inluencia espacialmente, uma vez que as divisões estejam 

já determinadas, mas na Weissenhofsiedlung funciona como uma sugestão de 

divisões de espaços, permitindo bastante variedade.

As entradas aos fogos são semelhantes, centralizada e com contacto com uma 

das fachadas mas sem que interrompesse na organização dos fogos. No entanto, 

as duas diferem na forma como os espaços para as tubagens foram organizadas. 

Na Weissenhofsiedlung, supõe-se que tenha sido por ser um projeto experimen-

tal, tem as suas tubagens irregulares, ocupando espaços que parecem pouco es-

tratégicos em comparação com a Überbauung. Esta, por sua vez, tem-nas ritma-

das, numa zona delineada preparada para a área de serviço, com uma disposição 

que não falharia, qualquer que fosse a escolha do futuro inquilino em relação ao 

espaço que pretendesse ocupar.

Uma vez que a Weissenhofsiedlung permite uma maior liberdade na deinição 

espacial dos fogos, está preparada para albergar divisões pré-fabricadas e paredes 

extensíveis. Na Überbauung a planta não está adaptada para tal, apenas possui 

um espaço nas paredes divisórias que permite a abertura ou o fecho do mesmo, 

conforme as divisões que o habitante escolhe ter.

Por im, a Überbauung possui um desenho mais controlado em comparação 

com os resultados obtidos na Weissenhofsiedlung, apesar deste último ter rece-

bido as intervenções com o apoio de outros arquitetos.
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Em suma, ambos permitem que o habitante escolha o que é importante para si, 

tendo em conta que é uma escolha muito subjetiva e é o próprio que identiica 

quais tipos de escolha que necessitaria para concretizar o que procura. Nestes 

casos, a Weissenhofsiedlung seria indicado para quem não queira ocupar o seu 

tempo a negociar, no momento da sua entrada e durante o seu tempo de ocupa-

ção. Enquanto isso, a Überbauung é vantajosa para quando o habitante pretender 

aumentar o seu espaço privado, que poderá ter os seus mais diversos motivos e, 

se este estiver a planear ter mais ilhos ou tiver a certeza que irá cuidar de familia-

res idosos no futuro, entenderá que esta seria uma alternativa mais viável.
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5 Conclusão
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Uma vez que a lexibilidade tem como foco principal o habitante e a preocupa-

ção de permitir uma individualização no aproveitamento do seu espaço privado, 

a classiicação de uma habitação lexível torna-se muito subjetiva. Mas, anali-

sando a utilização dos métodos e a forma como estão representados no espaço, 

aliado à utilidade e liberdade nas possíveis intervenções, é possível chegar-se à 

conclusão que existem inúmeras formas de se chegar à lexibilidade, utilizando 

um ou mais métodos como auxiliar do processo projetual. As ideias principais 

dos autores referenciados podem-se veriicar em grande parte nos casos de estu-

do, o que comprova, mais uma vez, que qualquer método tem o potencial de criar 

espaços suicientemente lexíveis, dentro dos parâmetros estabelecidos.

A importância de encarar o habitante como elemento importante na arqui-

tetura, conirma a ideia que cada indivíduo é parte de uma comunidade e que 

deve ser respeitada, uma vez que, socialmente, o indivíduo consegue inluenciar 

uma comunidade e a comunidade consegue inluenciar o indivíduo. Atender às 

suas necessidades é uma obrigação comum, tal se relete no ideal da arquitetura 

lexível: tendo em conta que a habitação acaba por se tornar num espaço privado 

e íntimo do habitante, então também o projeto desse espaço se torna numa preo-

cupação do mesmo, principalmente porque será seu durante um tempo, e este 

tem o direito de tirar o máximo proveito do seu lar enquanto proprietário.

Considerando que a maioria dos parâmetros de lexibilidade são um relexo 

dos ideais da época moderna, pode-se concluir que o Movimento Moderno foi 

muito importante para o desenvolvimento da lexibilidade na arquitetura e que 

esta tem grande potencial para servir como referência arquitetónica e fazer frente 

aos estigmas existentes. Tatjana Schneider e Jeremy Till consideram que a lexi-

bilidade, por mais críticas e obstáculos que encontre, será uma vantagem, já que 

a lexibilidade tem bases suicientes para enfrentar várias diiculdades e que, na 

maior parte das vezes, possui estratégias para contornar problemas que possam 

surgir durante a fase projetual.209

Houve algumas limitações, não só pela diiculdade de acesso e recurso a biblio-

graias mais especíicas do tema, como na procura de casos nacionais que trans-

parecessem os métodos de forma tão clara como foi procurado.

209 Schneider, Tatjana; Till, Jeremy - he Opportunities of Flexible Housing: ENHR. Reykjavik, 
2005a.
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Os objetivos desta dissertação foram cumpridos, onde se chegou às conclusões 

que se esperava obter e enfatizar, uma vez que se comprovou que a prática relete 

os temas teóricos tratados durante a dissertação. Também se veriicou que trans-

pareceram a practicidade das metodologias nos casos de estudo e que os métodos 

conjugados são uma forma eicaz de projetar uma habitação lexível. Ainda se 

conirmou que os métodos são fáceis de reconhecer na observação das plantas, 

o que permitiu uma fácil comparação entre ambos os casos de estudo. Nestes, 

foi claro observar que as diferenças cronológicas inluenciaram no resultado da 

análise, o que pode signiicar que houve uma evolução qualitativa no desenvol-

vimento da arquitetura lexível. Por im, a lexibilidade consegue permitir uma 

pegada individual importante no espaço habitacional, o que lhe concede valor, 

consoante a preocupação moderna perante o habitante.
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