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Resumo 

Com este trabalho de investigação pretende-se fazer uma breve 

abordagem ao “habitar” e a maneira com esta questão tem sido trabalha, ao 

logo da historia pelos arquitetos, sociólogos e historiadores, com o intuito de 

perceber o habitar contemporâneo e as formas de apropriação do espaço 

utilizadas pelos novos nómadas. 

Partindo da emergência que a sociedade jovem tem em se 

movimentar, surge a necessidade de pensar espaços mínimos habitacionais 

que satisfaçam as suas necessidades, sobretudo quando a estadia destes 

nómadas do tempo moderno são prolongadas mas não definitivas. Os jovens 

e a sua mobilidade são questões muito atuais, considera-se pertinente 

repensar o modo de abordar este tema e através da arquitetura encontrar 

soluções de habitação mínima para os novos-nómadas.  

Estes novos-nómadas, não tem lugar fixo para viver, uma habitação 

permanente, são considerados cosmopolitas de sofá ou de “Low-Cost”, a 

maioria deste espírito nómada está a ser vivenciado por jovens trabalhadores, 

estudantes, investigadores ou mesmo turistas. 

Começamos por abordar o habitar enquanto espaço interior, 

desenvolve-lo como conceito e aborda-lo em diversas vertentes. Segue-se a 

interpretação dos espaços de dimensão reduzida e seus requisitos, bem com a 

flexibilidade e funcionalidade que lhes estão inerentes, assim como, a relação 

dos habitantes com a casa. Por fim os indivíduos pra quem estes espaços 

estão sendo pensados, os novos nómadas, a sua interação com a cidade e os 

espaços que os acolhem temporariamente.  

Do ponto de vista prático ensaiámos sobre o território de Aveiro, 

começando com a estratégia de intervenção, num programa de intervenção 

geral e específico, passando pelo lugar a intervir, concretizado na construção 

de espaços habitacionais, culturais e de lazer para os novos-nómadas. 
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Abstract  

With this research work aims to make a brief approach to "dwell" and the 

way this issue has been working, the logo of the story by architects, sociologists 

and historians, in order to realize the indwelling contemporary forms of 

appropriation space used by the new nomads. 

Starting from the emergency that young society has to move, there is a 

need to think minimum housing spaces that meet their needs, especially when 

the stay of these nomads of modern times are prolonged but not definitive. 

Young people and their mobility issues are very current, it is considered 

appropriate to rethink how to address this issue through architecture and 

finding housing solutions for the minimum new nomads. 

These new nomads, has no fixed place to live, a permanent, are 

considered cosmopolitan sofa or "Low -Cost ", most of this nomadic spirit is 

being experienced by young workers, students, researchers or tourists. 

We begin by addressing the dwelling while interior space, it develops as 

a concept and approach it in various aspects. The following is the 

interpretation of the spaces and their reduced size requirements, and the 

flexibility and functionality associated with them, as well as the ratio of the 

people in the house. Finally the individuals to whom these spaces are being 

designed, new nomads, their interaction with the city and the spaces that host 

them temporarily. 

From a practical standpoint rehearsed over the territory of Aveiro, 

starting with the intervention strategy, a program of general and specific 

intervention, passing by the place to intervene, implemented in the 

construction of living spaces, cultural and leisure activities for the new nomads. 
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Introdução 

A presente dissertação pretende analisar o tema dos novos nómadas, 

tendo como base a análise do habitar, mas especificamente espaços mínimos 

que possam servir de abrigo a estes indivíduos e dar resposta a múltiplas 

necessidades existenciais. 

Desde os inícios da Humanidade que o abrigo, a casa, é um fator 

essencial para todos os seres. As primeiras habitações eram simples, apenas 

com a função de abrigo, proteção. Ao longo dos tempos, com a evolução de 

materiais, técnicas construtivas, das nossas urgências e com o alterar dos 

ideais de beleza/conforto, a habitação tem sofrido várias transformações. 

Nestes últimos tempos, a arquitetura, não só a habitacional, tem procurado a 

experimentação, a descoberta de novos modelos, tendo sido divulgados 

diversos projetos que apontam em novas direções para a habitação. Uma vez 

que a arquitetura já tende para esta experimentação, é notória a importância 

da investigação de novos espaços habitacionais, para uma nova sociedade. 

Tendo em conta esta questão, será necessário entender o homem do 

presente e do futuro, para conseguir soluções que satisfaçam as suas 

carências habitacionais. 

O papel da arquitetura é construir lugares para habitar, providenciando 

um suporte existencial que proporcione orientação no espaço, e identificação 

com o carácter específico deste. 

As habitações da nossa contemporaneidade, já não devem, nem 

podem, ser pensadas para um indivíduo ou família tipo, pois, efetivamente, 

estes já não são modelos padrão dos dias que correm. É fundamental 

caminhar no sentido contrário ao funcionalismo, enriquecendo os edifícios de 

tipologias que possibilitem agarrar núcleos familiares diversos, possibilitando 

que os habitantes utilizem e modifiquem os espaços consoante as suas 

necessidades evolutivas. Para isso, devem ser criadas habitações segundo a 

diversidade e individualidade, mais do que segundo a homogeneidade e 

coletividade. 



xiv 
 

Desta forma, as novas propostas habitacionais deverão abarcar o 

conceito de flexibilidade, funcionalidade, conforto dando possibilidade de 

alterar o espaço edificado de forma a suportar a adaptação de usos às 

exigências e circunstâncias do momento, e adaptabilidade com o objetivo de 

adequar as habitações aos modos de vida dos utentes, com vista a dar 

resposta às suas complexas necessidades e vontade de personalizar a 

habitação. 

A origem do Homem enquanto membro de um grupo e 

consequentemente de uma sociedade é caracterizado numa fase 

embrionária, por uma ação primordialmente nómada, desencadeada pela 

busca de melhores condições de sobrevivência, capazes de assegurar a 

melhor continuidade do seu grupo.  

No entanto esta ação de nomadismo é hoje vista sob novos contornos 

e especificidades, já não apresentam as mesmas necessidades que 

anteriormente se apresentavam ao Homem primitivo, mas novas variáveis 

determinam que um novo nomadismo, anda em busca de algo melhor, quer 

nas suas condições de trabalho, quer nos espaços habitacionais. Hoje em dia 

os novos nómadas são descritos pela sua multiplicidade de culturas e 

consequentemente como cidadãos do mundo. 

Não existe a pretensão de ser original nesta matéria, mas sim, 

selecionar, refletir e cruzar informação, pelo que o objetivo geral do trabalho 

converge no sentido de estudar o conceito de habitar espaços mínimos, tema 

central na arquitetura e indissociável da história da civilização e da construção 

da sociedade e pretende-se aliar estes espaços a uma sociedade cada vez 

mais emergente que são os novos nómadas. É então estudado um pouco o 

percurso do tema da habitação até aos dias de hoje, onde a necessidade de 

funcionalidade e conforto, aliada ao desenvolvimento de uma nova 

sociedade e consequente mutação do homem, continua a ser um tema 

importante. 

O título do trabalho é um ponto de partida e acaba por ser também um 

ponto de chegada. A dissertação parte da intenção de pensar no tema da 

habitação mínima, não como algo condicionante da vida dos moradores, 
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mas pelo contrário, pensar a habitação de carácter mínimo como um ponto 

de partida para a procura de inovações e soluções que possam garantir a 

desejada ideia de lar, garantindo a qualidade habitacional. Entende-se como 

qualidade habitacional, a resposta plena às várias necessidades dos novos 

nómadas, desde necessidades básicas, às necessidades económicas, sócias e 

culturais. 

Um dos conceitos mais relevantes é a flexibilidade do espaço habitado, 

que associado a uma maior polivalência e versatilidade, de modo a adequar 

a habitação aos modos de vida dos utentes, dando resposta às suas mais 

diversas necessidades e aspirações, e à vontade de intervir no seu habitat, 

tornando-o mais personalizado, verificando que este é fundamental para 

chegar a uma boa resolução habitacional. 

O trabalho é desenvolvido sobre a ligação de duas vertentes. A 

primeira trata de uma parte mais teórica que procura desenrolar uma linha de 

pensamento onde pesquisa, observações e reflexões sobre o tema 

completam a experiência adquirida ao longo dos anos académicos. Uma 

segunda parte trata da inserção da temática abordada teoricamente com a 

prática, projeto que foi desenvolvido ao longo do ano na cadeira de projeto 

III. Ou seja o primeiro capítulo trata do tema “do habitar ao nomadismo 

contemporâneo” e o segundo reflete o “ensaio da projetação habitacional 

para os novos nómadas Aveirenses.  

A abordagem que aqui proponho tem a sua base fundamental nestas 

questões. Estabelece, portanto, a pertinência em si mesma, o debater a 

atitude do arquiteto dos nossos tempos perante uma sociedade em constante 

transformação/mutação. A nossa aspiração não é encontrar uma solução 

única, mas sim estimular à reflexão sobre o campo da habitação e os métodos 

do arquiteto para a sua materialização, assim como a sua influência no dia-a-

dia dos seus habitantes. 

Com isto, pretendemos conseguir demonstrar que os espaços mínimos 

habitáveis, sendo flexíveis, funcionais, confortáveis e proporcionadores de 

bem-estar, são uma boa solução habitacional para os novos-nómadas. 
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CAPITULO I 
Do habitar ao nomadismo contemporâneo   
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1. Sobre o habitar 

 

1.1 O conceito e o seu comportamento ao longo do tempo  

A habitação não pode ser analisada à margem de outros elementos 

como as dinâmicas urbanas e territoriais, o mercado de emprego, as estruturas 

e rendimentos familiares, os investimentos, etc. A sua análise não pode ser 

reduzida a uma mera relação de desequilíbrio entre a oferta e a procura. Esta 

questão é muito mais complexa, pois a habitação possuí um conjunto de 

dimensões que lhe conferem a sua própria identidade e a sua própria função 

social, na sociedade em que está integrada.  

Na verdade, na sociedade atual, a habitação mais do que um 

elemento determinante para atingir o limiar mínimo das necessidades 

humanas - sendo vital para a sua sobrevivência - tem vindo progressivamente 

a ser chamada a satisfazer um leque variado de requisitos, que vão muito 

além da mera proteção contra situações hostis.  

As habitações primordiais foram criadas pelos nossos antepassados há 

centenas de anos, desde sempre que a questão do habitar faz parte da vida 

do homem. Investigar o “habitar” nunca é fácil, sobretudo num tema muito 

abrangente, onde podem ser trabalhadas varias objetos, nomeadamente 

quando o pensamos como carater de permanência temporária, ou seja 

habitar transitoriamente um espaço. 

Segundo Luís Alcalá (1995:133) 

“Es un concepto complejo que no se puede reduzir a alguno dos 

aspectos particulares que intervienen en su configuración. Esto es 

especialmente importante puesto que sirve para redefinir una gran 

parte de los enfoques tradicionales que se han venido haciendo en los 

estúdios sobre la vivenda.” 

A necessidade da reflexão do tema habitar, surge numa altura que se 

verifica uma viragem do mesmo, pois têm surgido novos modos de habitar os 

espaços, isto resulta numa mudança do habitar, que advém sobretudo de um 

novo cenário económico.   
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Para muitos autores, o habitar está associado, essencialmente, à ideia 

de abrigo, formação de um núcleo familiar e, decorrente deste conceito, vem 

a ideia de criação do lar. Para outros, o habitar estende-se desde a habitação 

até aos espaços públicos, o habitar vai para além do espaço privado. 

“É assim mesmo o habitar. É e tem de ser cumprido como um 

verdadeiro programa existencial, como se fossem três habitar(es) 

interatuantes e complementares: público e coletivo – dos espaços da 

cidade aos espaços íntimos mas abertos das vizinhanças – e privado, 

nos espaços da casa.” (COELHO, 2007:122)   

O habitar enquanto “espaço privado” consiste num paradigma a ser 

estudado, pois faz parte dos modelos e tipologias com que somos 

confrontados constantemente, uma vez que o arquiteto é quem desenha e 

desenvolve o projeto de habitação e influência de forma importante a 

vivência dos habitantes. A delimitação de um espaço físico e a sua 

consequente fundação traduz-se na criação de um “universo interior”, 

característica fundamental do espaço doméstico. 

A Carta Urbana Europeia refere-se ao conceito de habitar como tendo 

as características do direito à privacidade, à habitação segura e salubridade, 

a assegurar a diversidade da escolha da habitação, do direito das famílias 

desfavorecidas vencer em relação à economia de mercado e de a 

reabilitação das habitações antigas não ser feita em detrimento do tecido 

social existente. 

Habitar continua a ser uma necessidade básica do Homem, mas ao 

mesmo tempo um lugar onde se manifestam outras necessidades mais 

secundárias, como a vivência social. Podemos dizer que este termo forma-se 

por objetos que são produtos da vida diária e prática do homem, assim sendo 

o habitar é prescrevido como uma função inerente a toda a sociedade, uma 

função fundamental. Assim, o habitar é um conceito que se tem vindo a 

transformar ao longo do tempo, acompanhando o ritmo, posturas, significados 

e desejos da sociedade.   
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Primeiro surge a caverna. O homem já com alguma racionalidade, 

embora pouco desenvolvida, refugiou-se nas cavernas para se proteger do 

frio, da chuva e para se defender do ataque dos animais. 

Segue-se a cabana. O homem foi observando a natureza e começou a 

pensar que poderia construir espaços para os albergar. Pois nos animais 

irracionais, o pássaro faz o seu ninho, o castor o seu dique e a abelha o seu 

favo de mel, através de normas próprias, difíceis de descrever e entender, mas 

visualmente exemplares. O homem compreendeu, assimilou, ainda que de 

uma forma pouco consciente, estes fenómenos e levantou a sua cabana. 

Construídas com troncos e ramos, com pedras ou com blocos de gelo, tendo 

sido apenas para se abrigar e para se defender, agora sim com mais 

liberdade do que acontecia com a caverna, pode eleger o seu sitio, decidir o 

local e a forma da sua habitação. 

E, por fim, chegou a casa. O abrigar-se e o defender-se dos nossos 

antepassados converteram-se num habitar. O homem, consegue controlar o 

espaço definido pelos planos correspondentes e concebeu a possibilidade de 

o dominar na sua totalidade.  

Assim sendo, o homem como animal irracional refugiou-se nas cavernas, 

e como ser racional construiu a cabana, o homem como ser instruído, criador, 

inventor, concebeu a casa como assento para habitar.  

O conceito de habitar, é portanto, um conceito construído ao longo da 

história, ornamentado com a sua estrutura social que determina a sua 

definição. No entanto, a unidade elementar que designa a forma de habitar é 

a habitação e consequentemente a família como elemento base da 

residência. Para se poder criar uma habitação será necessário perceber o 

sentido social, pessoal e cultural, assim como a sua funcionalidade. A forma 

como habitamos, define ao mesmo tempo o modelo da mobilidade do 

habitar, que se expressa numa linguagem e deve ser entendida como pilar 

social, reflexo da vida social e das relações sociais. Segundo o raciocínio de 

Luís Alcalá (1995). 
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A habitação antes de tudo é o abrigo do homem, “o local onde o 

habitante situa a sua vida para a criação de um lar.” (GALFETTI, 1999: 7) 

Mas para Norberg-Schulz, o habitar significa muito mais que um abrigo, 

habitar é sinônimo do que ele chama de suporte existencial, à semelhança do 

pensamento de António Coelho. 

Quando o homem habita, ele está simultaneamente localizado no 

espaço e visível a uma distinta personalidade ambiental. As duas funções 

psicológicas envolvidas, podem ser chamadas de “orientação” e 

“identificação”. Para ganhar o suporte existencial o homem tem que ser 

capaz de se orientar; ele tem que saber onde está. Mas também tem que se 

reconhecer com o meio, isto é, ele tem que saber a forma como ele se 

apresenta num certo espaço. Segundo o raciocínio de Norberg-Schuldz. 

Vemos, assim, a palavra “habitar”, que sintetiza um verdadeiro e amplo 

serviço da habitação, que parece ser o objetivo central da toda esta ideia; de 

certo modo até se pode considerar que o conceito de habitar já, em si inclui o 

sentido de humanização. 
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FIGURA 2 – Suporte existencial  
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1.1.1 O habitar como expressão de distintos tempos numa historia 

de culturas e mentalidades   

O conceito de habitar é definido no dicionário de língua portuguesa 

como: residir ou viver em; ocupar; povoar; estar em e frequentar. Mas tem 

variado ao longo dos tempos e diverge a sua definição de autor para autor. 

Segundo Henri Lefebvre há um vínculo entre o habitar e o pensar, pois 

em essência é algo poético, pois pode-se dizer: “Es um rasgo fundamental de 

la condicion humana y no una forma acidental o una funcion determinada”. 

(LEFEBVRE, 1978) 

O habitar é visto por Joaquim Parra Banõn como um espaço da 

demora “habitar significa estreitamente fazer com reiteração a mesma coisa 

no mesmo lugar”. Para Ettore Sottsass a habitação é “um vazio interior (…) 

lugar adequado para receber os diferentes ritmos” um lugar sagrado portanto, 

também lugar que pressupõe a ideia de estabilidade da arquitetura. Partindo 

da demonstração de Maria Milano (2005). 

Quanto à perspetiva de António Reis Cabrita, o conceito de habitar 

está estritamente ligado ao conceito de qualidade habitacional,  

“realiza-se pela satisfação de um conjunto de necessidades humanas, 

individuais e coletivas, manifestando-se à volta de dois níveis 

sociogeográficos e aí o habitar tem expressão mais significativa: o 

alojamento (habitação, residência, fogo, casa) e a vizinhança 

(ambiente envolvente do alojamento com significado físico, social e 

funcional relativamente ao alojamento).” (CABRITA, 1995:12) 

Para se conseguir uma boa qualidade habitacional, é necessário bem-

estar e conforto, uma boa salubridade e, principalmente um bom uso que se 

dá a cada uma das repartições, isto diverge também daquilo que era feito na 

década passada e reflete-se na comodidade habitacional atual. O habitar 

com conforto para o corpo e alma passou, da sua tradicional norma moderna 

– o funcional, a ser requisitado como algo importante na busca da perfeição. 
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FIGURA 3/4 – Criação de um abrigo. Formação de um núcleo familiar.  
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No entanto o habitar enquanto alojamento, será um espaço que 

permite ao Homem, segurança (abrigo e proteção); privacidade, intimidade, 

independência e espaço pessoal; estabelecer uma relação entre habitar e 

habitação, entre ser e ter. Mas por outro lado, desempenhar as suas atividades 

com facilidade e liberdade; e estabelecer relações familiares eficazes e 

criativas. Segundo o raciocínio de A. Reis Cabrita (1995). 

No delineamento parcial o habitar, tem como centro de atividades a 

habitação onde o individuo vive. Nas habitações positivas e contemporânea, 

o espaço que mais se privilegia é sem dúvida o local onde se reúne toda a 

família, onde esta se faz caracterizar: a sala de estar, e todos os outros 

espaços constroem-se através deste. No exterior, encontramos espaços 

semelhantes, com as mesmas funções, o terraço ou o jardim.   

Existe a necessidade de diferenciar, o habitar de outros conceitos 

similares, como é, o construir, o viver e a vida quotidiana. No esquema 

espacial o habitar tem como centro da atividade a habitação em que o 

individuo vive.  

Será que só é possível habitar o que se constrói? Mas nem todas as 

construções são habitáveis, nelas o homem de certa forma habita e não 

habita. O habitar será então o culminar que se aplica a todo o construir. 

Habitar e construir, são abordadas como duas atividades separadas. Construir, 

enquanto habitar, é utilizado no sentido de cuidar, cultivar e tratar, mas 

também, podemos designar o construir (executar) para habitar. Para nós o 

homem constrói para habitar e não habita para construir.  

Quanto ao conceito viver, relaciona-se mais com a expressão de 

coabitar e existir; a vida quotidiana, é a realidade diária em que o homem 

exerce as suas virtudes menores, ou seja, privadas.    

Se ponderarmos que a nossa identidade se constrói do modo como se 

habita um lugar, ou seja, o habitar prevê a transformação de um lugar, na 

medida que ele sustenta a construção desta identidade, então concluiremos 

que a importância da habitação é não somente o de abrigar um corpo e 

alma, mas ser um contentor de vidas. 
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Em jeito de termo pode-se afirmar como escreveu Heidegger, “o habitar 

é um traço fundamental do ser”, o que se veio a refletir nos conceitos de 

habitar em arquitetura, ou seja, habitar é o objetivo, a razão e parte 

substancial da própria identidade arquitetónica.  

“Hoje em dia é necessário, em relação ao habitar, uma nova definição 

programática, que se adeque às novas formas de vida em constante 

mudança, bem como, uma nova definição espacial e técnica tirando 

partido dos novos matérias e seus meios, e por fim, uma nova inserção 

projetual no espaço urbano e o seu potencial de participar na própria 

cidade.” (Gausa, 2002:13) 

 Para isto a produção de novas formas de habitar a cidade 

contemporânea deve estar ligada a conceito de flexibilidade, conforto e 

diversidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FIGURA 5 – Relação dos espaços.  
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1.2 A evolução do comportamento da sociedade – novos modos de 

habitar   

A humanidade tem assistido a muitas mudanças em praticamente 

todos os sentidos da vida humana. Quaisquer que sejam os fundamentos em 

que os cientistas sociais se baseiam, todos estão de acordo que a sociedade 

sofreu um processo gradual de transformação ao longo do tempo. A 

transformação não é apenas da sociedade, mas muita das vezes e sobretudo 

uma mudança do comportamento, o que se reflete na forma como cada 

individuo habita os espaços onde se inserem. 

Nos dias que correm a oferta baseada num protótipo de família 

standard, como se fazia no Movimento Moderno, não tem a ver com a 

realidade atual. São constantes os fluxos de novos habitantes, bem como a 

mescla de diferentes culturas e a diversidade social no mesmo núcleo urbano. 

A habitação apresenta-se com um “processo em contínua evolução e 

adaptação” (Coelho e Cabrita 2003). 

Os espaços que se criam no interior das habitações foram mudando ao 

longo dos tempos e a sua organização foi evoluindo e transformando-se. Estas 

alterações devem-se sobretudo ao evoluir das mentalidades e ao crescimento 

populacional que fez com que, a evolução das residências se fosse 

gradualmente associando ao aproveitamento e flexibilização do espaço e à 

redução deste ao mínimo. 

Durante a Idade Média a habitação e o local de trabalho confundiam-

se, os mestres bem como os empregados ou aprendizes habitavam todos 

sobre o mesmo teto e por vezes num único espaço. 

Já ao longo do seculo XVIII, com um longo processo de industrialização, 

o panorama habitacional foi modificando progressivamente. A casa da 

comunidade industrial deixa de abrigar pessoas de diferentes extratos sociais e 

passa apenas a albergar indivíduos com laços parentescos. Depois da 

segunda Guerra Mundial, a cultura Americana torna-se uma referência da 

sociedade moderna, a habitação tornou-se um bem de consumo. A casa 

passa a dividir-se em funções específicas (social, intima e serviços). 
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Atualmente ocorrem sucessivas modificações nas formas de habitar. A 

mecanização foi substituída pela informatização. As pessoas não necessitam 

de morar nos grandes centros produtores de informação, pois esta chega até 

todas as habitações, onde quer que elas estejam. As famílias têm sofrido 

alterações, cada vez mais o homem mora sozinho, o conceito de família foi 

alterado, o que levou a uma alteração das formas de habitar. 

Com cada vez menos área útil, as habitações criam-se através de 

elementos flexíveis, divisórias internas moveis, portas de correr e mobílias 

dividindo e integrando o espaço. O próprio trabalho retorna para o espaço 

doméstico, como a alta tecnologia e diversos sistemas de comunicação à 

distância, modificando hábitos, relações e espaços.  

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6 – Formas de Habitar.  
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Micro – Arquiteturas (Hotel Cápsula_Kisho Kurakawa)  

Os hotéis-cápsula já existem há mais de 30 anos. O termo surgiu como 

uma descrição de um espaço que oferece pouco mais do que uma cama 

pra dormir, em muitos casos são literalmente caixas de dormir. Foram criados 

com o intuito de serem um ponto de descanso para homens de negócio ou 

para pessoas que saíam para se divertir e regressam muito tarde não tendo 

forma de chegar a casa e optar por descansar neste tipo de hotéis. 

Com o passar do tempo, os hotéis capsula tornaram-se também uma 

opção para turistas, que procuram uma estadia barata ou simplesmente a 

curiosidade em dormir num local diferente. 

A arquitetura japonesa tomou um olhar ousado num futuro possível, 

quando, em 1972, Kisho Kurokawa concluiria  a cápsula Nakagin, edifício da 

torre. As duas torres foram construídas sobre a ideia de que as estruturas, bem 

como em natureza, poderia ser criado a partir de células.  

Foi imaginado um mundo onde as pessoas  já não precisavam de uma 

única habitação, com um estilo de vida cada vez mais nômada, sendo normal 

trocar constantemente de habitação. 

 

 

 

 
FIGURA 7 – Hotel cápsula, da autoria de Kisho kurakawa.  
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Arquiteturas – Móveis (“Markies”_Eduard Bohtlingk) 

Surge agora como possível solução para o problema habitacional no 

mundo, a arquitetura móvel, que já vem sendo feita e pensada há muitas 

décadas ou mesmo seculos se considerarmos as arquiteturas nómadas dos 

árabes ou os acampamentos militares romanos. Mas na década de 1960 

encontramos profissionais (arquitetos na sua grande maioria) refletindo 

especificamente sobre a questão da habitação móvel. Sobre diversas formas 

e ideologias esses projetos inovadores e utópicos em seu tempo, hoje 

começam a ser estudados e absorvidos por toda uma geração de arquitetos, 

urbanistas e engenheiros. 

As primeiras referências aos projetos de arquiteturas móveis como as 

propostas por grupos como Archigram, vieram sem dúvida dos trailers, que se 

aproximavam muito das edificações pré-fabricadas, fornecendo com isso, 

respostas aos problemas habitacionais. 

De acordo com o artigo publicado por Raymond Wilson a respeito da 

habitação móvel publicado na revista Architectual Design na década de 60: 

“Sem dúvida a mobilidade, de qualquer natureza empreendida por 

uma pessoa como resultado de livre escolha, pode livra-la de muitas 

das pressões e tensões cotidianas, pode abrir-lhe novos horizontes, 

pode estender suas áreas de afinidade, pode estimular a nostalgia e 

devolve-la à natureza, pode até mesmo ajuda-la a escapar. Pelo 

menos, essa pessoa pode escapar com conforto.” 

A arquitetura móvel pode ser definida como um espaço com uma 

determinada aplicação que é deslocado facilmente sem que suas funções 

sejam prejudicadas por esta característica. Estas funções podem ser desde 

militares à simples proposta de entretenimento. A sua mobilidade possibilita 

que se consiga oferecer serviços e produtos a um maior número de usuários, 

além de dar oportunidade as pessoas sem condições de ter acesso a 

benefícios tais como educação, saúde, entretenimento, cultura e produtos. 

As estruturas móveis, em sua maioria, são projetadas para executar uma 

finalidade específica. Muitas destas estruturas existem para expressar, um 
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desejo, uma necessidade, apresentando novas ideias e disponibilizando a 

facilidade de acesso a vários serviços. Uma biblioteca móvel, por exemplo, 

traz livros às populações das áreas rurais que não tem acesso a bibliotecas. 

Uma unidade médica móvel traz os cuidados de saúde às pessoas que não 

dispõem diretamente destes cuidados.  

 O projeto de Eduard Bohtlingk carateriza-se por ser um reboque de 

forma simples que contém todas as instalações internas necessárias, e quando 

a unidade chega ao seu destino as paredes dobram para baixo para fazer 

pisos e o novo espaço é cercado por uma estrutura de membrana concertina, 

A estrutura móvel de um lado é transparente, o lado vivo da habitação e 

translúcido no lado de dormir. No seu interior as camas, cadeiras e mesas 

também dobrar para baixo do compartimento central. 

 

FIGURA 8 – Markies, da autoria de Eduard Bohtlingk. 

.  
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Arquitetura desmontável (Casa Pod_Abreu Jr) 

A arquitetura desmontável que conhecemos hoje foi concebida 

durante a segunda revolução industrial, com o objetivo inicial de viabilizar a 

construção rápida dos amplos, numerosos monumentos e edifícios construídos 

para as exposições universais, surgidas em 1851, e que, depois, eram 

normalmente desmontados e encaminhados para as indústrias, para servir de 

matéria-prima. Apenas algumas dessas estruturas estão ainda de pé, dentre as 

quais se destacam o Palácio de Cristal e a Torre Eiffel, hoje o maior símbolo de 

Paris. 

No decurso da evolução das técnicas construtivas ocorridas desde o 

seu surgimento, a arquitetura desmontável tem sofrido um enérgico processo 

de distinção e evolução, que vai ao encontro das necessidades dos 

indivíduos, deste modo, este tipo de arquitetura é hoje em dia muito mais do 

que uma arquitetura de exposição que, embora atualmente represente 

apenas uma pequena fração da arquitetura desmontável que é produzida, 

ainda é a figura mais conhecida dela.  

Sucessora da arquitetura nómada, cujos maiores exemplares ainda 

existentes são as tendas dos berberes que vivem na região do Magreb e os 

Yurts, a arquitetura desmontável, transformou-se numa ótima alternativa – 

sobretudo em países subdesenvolvidos. Num planeta cada vez mais dinâmico 

como o que vivemos, onde as condições econômicas, políticas e sociais, assim 

como o meio ambiente, podem mudar drasticamente num curto período de 

tempo; exige uma arquitetura mais dinâmica, mutável e funcional, que se 

adapte de forma rápida a esse processo contínuo de transformações. 

Muito mais que uma simples caixa, a Casa Pod, uma “casa-cápsula”, 

reflete o que há de mais moderno em termos de habitação atual. O espaço 

de 84 m² tem tudo que é necessário em uma casa para uma pessoa solteira 

ou um casal sem filhos. Estes “casulos” já podem ser vistos em países da 

Europa, nos EUA e no Japão. Dentro do casulo, um módulo único, há um cubo 

de 3mx3m que abriga todas as funções de uma casa em cada um de seus 

lados: o espaço para comer, de lazer, cozinha, serviço, armários e banheiros. É 

uma espécie de caixa funcional, com artifícios da vida moderna, como 
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aspiração central e climatização. É uma unidade pequena, mas com espaço 

e conforto básicos, munidos de pequenos luxos. 

O projeto estrutural da Casa Pod foi idealizado a partir da tendência 

global de  atribuir às estruturas metálicas um valor estético intrínseco e que 

contribua para a harmonização da obra com a sua envolvente. Inspirado na 

leveza do material foi adotado um arranjo retilíneo e ortogonal com o mínimo 

de elementos aparentes, permitindo maior visibilidade e valorizando a 

integração com o ambiente ao redor. O projeto modular permite a 

fabricação dos componentes estruturais na fábrica e a montagem e 

desmontagem em qualquer lugar, mesmo com o mínimo de infraestrutura, 

oferecendo assim, uma nova e moderna opção de interação com a natureza. 

 

 

 

FIGURA 9– Casa Pod da autoria de Abreu. 

.  
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Módulos transportáveis (Micro Compact Home_Horden Cherry Lee) 

Os módulos transportáveis constituem uma resposta face aos novos 

desafios de mercado global. Nesse sentido, integram conceitos estratégicos 

como a modularidade, prefabricação, transportabilidade, evolutividade, 

polivalência, habitabilidade e urbanidade. A conjugação destes fatores 

resulta numa nova forma de habitar e vivenciar o espaço. 

Os módulos habitacionais transportáveis são estruturas simples e 

modernas construídas em forma de sistema modular, apresentando a mesma 

qualidade de uma habitação convencional. Este tipo de construção é a 

solução perfeita em termos de durabilidade, resistência e conforto, num 

cenário de zonas verdes, seja no campo ou na praia. 

A casa micro compacto é uma casa de alta qualidade compactada, 

com capacidade para albergar uma ou duas pessoas. Apresenta-se em forma 

de um cubo, que pode ser adaptada a diversos locais e circunstancias, com 

espaço de funcionamento de dormir, trabalhar, cozinhar e higiene, torna esta 

habitação adequada para o uso diário.   

 

 

 

FIGURA 10 – Micro Compact Home da autoria de Horden Cherry Lee.  

.  
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1.2.1 O sistema modelar habitacional   

A utilização de um sistema modular faz sentido através da utilização de 

um módulo que faz parte integrante de um sistema, sendo imaginável 

entender-se o primeiro através da decomposição do segundo e vice-versa. 

Através da descrição pormenorizada, é fácil compor um todo através da 

repetição fazendo com que o sistema modelar seja por um lado básico mas 

que contenha uma complexidade tal que torne possível dar resposta a 

diversas necessidades solicitadas. Assim sendo podemos dizer que, ficará 

garantida a integração tanto a uma sociedade em constante mutação como 

a um sistema urbano em constante desenvolvimento. 

É importante perceber a ideia base do conceito de sistema modelar 

que, que segundo José Duarte (1995:62), 

“é considerar a utilização de normas comuns nos processos de projeto 

e de construção, que sistematizam a diversidade das condicionantes 

associadas às exigências dos utentes, às características dos locais e às 

especificidades da indústria da construção. O objetivo é a produção 

em série de arquitetura de qualidade com os menores custos sociais e 

de construção possíveis.” 

Depois de se entender o edifício como um sistema modular torna-se 

possível que este compreenda uma grande flexibilidade e multiplicidade de 

usos. Ao definir num sistema os “núcleos rijos” que fazem parte do módulo e se 

entendermos o restante espaço como mutável, permite, assim, que o edifício 

atinja um grau de elasticidade, levando este a subsistir às transformações 

constantes da cidade podendo ser futuramente reconvertido noutros usos 

para os quais não foi projetado, nem pensados. 

Um sistema modular habitacional deve responder a alguns requisitos 

para que o seu desempenho seja positivo e não se torne numa utopia e num 

fracasso como alguns modelos habitacionais da arquitetura moderna do 

século XX. O módulo deve ser compreendido, não apenas como elemento 

que organiza o espaço e origina depois tipologias que são repetidas 

constantemente, como no Movimento Moderno, por exemplo nas unidades 

de habitação. Mas também deve ser pensado como elemento base para 
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criar, onde a partir dele se podem formar uma grande diversidade de 

combinações, concebendo diferentes espaços, tipologias e programas.  

Assim, o sistema modelar é considerado um sistema composto por 

módulos que “podem ser combinados de várias maneiras para satisfazer 

diferentes condições (climáticas, topográficas e urbanas), humanas 

(psicológicas, sociais e económicas) e evolutivas”. (Duarte, 1995: 72) 

Tendo em conta que a flexibilidade de um sistema está ligada, não só à 

conceção do espaço, mas também ao tipo de sistemas construtivos utilizados, 

a utilização de um sistema modular pode responder a ambas as questões. O 

sistema modular será mais eficaz na produção em série, para grandes núcleos 

urbanos e edifícios coletivos.  

Na segunda metade do século XVIII, com o início da Revolução 

industrial dá-se um ponto de rutura na forma de construção até então 

consolidada. Os novos materiais e processos construtivos estandardizados, 

desenvolvidos industrialmente, permitem uma nova liberdade espacial que 

ajuda à resposta eficiente das necessidades sociais e económicas da altura. A 

introdução do ferro na construção permite grandes vãos e maior liberdade 

construtiva, e a sua integração em sistemas estruturais faz com que se inicie o 

conceito de estrutura portante independente das paredes. A pré-fabricação 

assume-se como processo possível, permitindo a contínua substituição e 

adição de elementos de forma independente, tornando a construção mais 

flexível e economicamente mais vantajosa, ao mesmo tempo que permite o 

desenvolvimento de novas formas arquitetónicas e modelos tipológicos de 

âmbito habitacional.  

É possível constatar, deste modo, a relação entre flexibilidade, seriação 

e repetição, propondo um espaço variável, mediante a definição de peças 

com as mesmas dimensões com uma função indeterminada, favorecendo, 

assim, movimentos diversos de ocupação entre o fixo e o móvel, o estrutural e 

o dinâmico. Segundo o raciocínio de Manuel Gausa 2002:31. 
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1.3 Habitar espaços de dimensão reduzida           

O espaço habitado, a relação entre habitantes e habitação “O mínimo 

de habitação compreende todos aqueles aspetos quantitativos e qualitativos 

(…) sem que os seus moradores tenham que sofrer de corpo e alma”. (KLEIN, 

1980: 132) 

A questão da habitação mínima foi levantada há quase um século e 

trabalhado desde então por muitos arquitetos como, Corbusier, Ernest May, 

Gropius, sobre o que seria considerado um nível mínimo da habitabilidade. 

Apresentado no segundo congresso dos CIAM por Ernest May, intitulado 

“existenzminimum” - habitação para a existência mínima, aborda a 

incompatibilidade do baixo custo de obra com a qualidade da habitação e a 

forma de executar as habitações mínimas. Segundo os participantes desse 

congresso, a habitação mínima era um instrumento social indispensável para a 

nova era e, na retórica positivista, incorporava um apelo à precisão científica 

para superar costumes tradicionais. Com a população a crescer havia 

necessidade de concentrar um maior número de pessoas num menor espaço. 

“Para Ernest May, a unidade de habitação mínima deveria padronizar 

todos os espaços, que consequentemente abrigam somente as atividades 

imprescindíveis ao homem moderno: estar, comer, dormir, limpar e 

cozinhar. O arquiteto chamava a atenção para a necessidade de resolver 

os problemas técnicos individuais da habitação mínima antes de saber ate 

que ponto a sua área poderia ser utilizada.” (BENÉVOLO, 1987) 

Para definir os mínimos habitáveis, Nuno Portas procurou,  

“localizar os pontos de mais provável incidência do processo evolutivo nas 

características e exigências de qualidade de habitação, nomeadamente: 

o incremento do trabalho feminino e do equipamento auxiliar para a 

preparação de refeições, tratamento de roupas e limpeza, tendendo 

reduzir o esforço de manutenção da casa; maior frequência e duração de 

tempos livres em casa, a par do consumo de tempos livres exteriores, com 

novas ocupações tais como leitura ou estudo, televisão ou rádio, além das 

tradicionais costura e conversa; maior desejo de independência de 

grupos, sobretudo de idades, no interior da casa.” (PORTAS, 1969:2) 



37 
 

 

FIGURA 11 – Estar. Cozinhar. Comer. Dormir. Limpar. 

.  
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Habitar em habitação mínima, consiste em conseguir estabelecer o 

mínimo elementar de espaço, ar, luz e calor que o homem necessita para 

poder desempenhar plenamente as suas funções vitais, sem limitações 

devidas a uma habitação, ou seja, “um mínimo modus vivendi em vez de um 

modus non moriendi”. 

Em artigo sobre “residência mínima”, Francisco Batista de Oliveira, 

fazendo referência a Walter Gropius, redige que a habitação é “fruto da 

racionalização de todos os processos vitais que se compreendem no conceito 

de habitar”. O contexto de aplicação destes espaços mínimos está desde o 

início da sua investigação quase sempre relacionado com habitação a baixos 

custos e habitação social.  

O mínimo existencial foi sempre encarado como um direito humano 

fundamental. Surgiu como resposta a problemas da falta de habitação e era 

variável consoante as necessidades da sociedade de cada época.   

Mas a questão da habitação mínima para os novos-nómadas parte de 

novas bases: deveria incorporar-se novas tipologias de projeto, novos 

processos construtivos, nova implantação urbanística, novos programas 

habitacionais e novos modos de habitar.  

Esta investigação incide exatamente na procura de propostas e 

soluções que possam a vir a melhorar a vida dos nómadas dos tempos 

modernos, no sentido de garantir a funcionalidade e o bem-estar mínimo 

aceitável. Assim sendo, não basta garantir os mínimos de habitabilidade para 

as atividades evidentes, é necessário assegurar também a qualidade mínima 

para atividades não previstas, ou seja, prever que o mesmo espaço ou 

compartimento numa casa possam ter diferentes usos consoante as diferentes 

pessoas que o utilizam.  

Esta questão remete-nos para uma ideia de flexibilização das 

habitações, com um novo conceito de habitar, em que, depois de estipulados 

os níveis mínimos, é pensada uma forma de contornar essa rigidez na 

aspiração de satisfazer todas as necessidades e ambições do homem na sua 

habitação.  
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FIGURA 12 – Contornar a rigidez 

.  
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Quanto às áreas domésticas, ou, mais propriamente, a quantificação 

da área habitacional privada, não é um fator determinante na verdadeira 

satisfação habitacional. A verdade é que todos entendemos que um dado 

compartimento, quando bem dimensionado, mesmo sendo mínimo, é 

potencialmente mais satisfatório do que outro compartimento marcado por 

dimensões pouco adequadas, amplas e versáteis. Podemos entender que um 

mau dimensionamento pode relacionar-se com uma má previsão de fatores 

ambientais, por exemplo, ligados à luz natural, à insolação e à ventilação. 

Levando a um ruim entendimento do projetar de conjunto que integra as 

condições de bem-estar interior, condições estas que se conjugam na 

verdade com aspetos dimensionais, de conforto ambiental e diversas 

utilidades. 

Um dos planos a propor parte da participação direta do habitantes, 

recaindo mais na fase de uso, permitindo aos moradores fazer alteração física 

dos espaços, sustentada em processos de criação flexíveis que permitam ao 

residente escolher como quer habitar no seu próprio espaço.  

Talvez um dos problemas recaia na não participação dos habitantes, o 

que implica uma difícil adaptação aos espaços. Quando assim não é possível, 

o arquiteto deverá ter essa consciência e projetar a habitação de forma a 

aumentar a opção de escolha dos residentes, contribuindo assim para um 

maior contentamento dos utilizadores, fazendo-os sentirem-se confortáveis, e 

não, num espaço previamente condicionado que lhes retira liberdade no seu 

dia-a-dia. 

“O habitante, são ou louco, é quem há-de definir a sua própria vida 

dentro de casa, a fim de aí formar um lar. Na criação de construção 

de qualquer espaço doméstico (…) devemos realçar que o objetivo, a 

essência final de toda a orquestração de experiências e esforço é o 

futuro habitante. Porém, o habitante é não apenas o destinatário final, 

mas também, e acima de tudo, aquele que tomará posse da casa, 

manipulando-a e utilizando-a, por forma a adequá-la ao seu modo de 

vida e a dotar de significado.” (GALFETTI, 1999:8) 
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1.4 O espaço habitado, a relação entre habitantes e habitação  

A habitação emerge como um conjunto de espaços habitáveis onde se 

desenvolvem ações humanas, que vão desde atos mais íntimos, reservados 

aos mais sociais. 

A criação de uma habitação pressupõe a existência de um habitante, 

para que esta possa cumprir as funções para as quais foi pensada. A partir do 

momento que um individuo principia o ato de habitar, inicia também um 

conjunto de relações entre ele e a habitação. 

Ainda que dependente de um espaço físico, o ato de habitar tem 

alguma autonomia, que está relacionado com o carater individual de cada 

ser humano. No mesmo espaço físico, diferentes pessoas interagem com o seu 

habitat de formas diferentes, habitam-no de diversas maneiras, sendo estas 

algumas vezes mais relacionadas com os usos específicos dos espaços, e 

outras com novos usos e novos entendimentos do espaço. Nestes dois casos, 

diferentes formas de abordar o espaço, assiste-se à sua humanização, quando 

se começa a habitar um espaço. Cada espaço é reflexo da vida que cada 

pessoa tem e a presença de ambiguidades na sua ocupação surge como 

consequência da diversidade de conceitos e influência de cada ser humano.  

Os espaços inicialmente pensados e posteriormente construídos, são 

palco atualmente das vivências dos seus habitantes, que se refletem nos 

espaços, dando-lhes carater. Sendo o homem um ser de influências (físicas, 

culturais, sociais, económicas…), é inato que os espaços sejam consequência 

disso, e nestes se espelhem as suas características mais pessoais. As 

habitações, são mais do que algo meramente físico, torna-se num conjunto de 

tentativas para se chegar a um ambiente perfeito, ambiente este flexível, 

transformável, mas sempre escravo de cada pessoa (do seu 

carater/personalidade, forma de pensar e estar). 

Reflitamos então na relação entre os principais atores do habitar, o 

habitante e a habitação, chega-se a uma relação muito próxima e direta 

(embora nada obvia na afinidade causa/efeito) entre as formas adquiridas 

pelo espaço habitado e todo o conjunto de fatores que envolvem os 
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indivíduos que neste habitam; a caracterização da habitação (das formas ou 

apenas caracteres dos espaços) vai assim, depender de forma direta de 

quem a habita. 

A habitação enquanto espaço físico faculta (ou não) determinadas 

ações e comportamentos, sendo por isso, fulcral a sua capacidade de 

flexibilização, adaptação, para poder satisfazer as necessidades de diferentes 

indivíduos que neste espaço poderão habitar. Tal acontece mais nas 

habitações semelhantes (no caso da habitação coletiva), que se dirigem a 

diversos agregados familiares, todos eles diferentes entre si, e que existe a 

necessidade de servir para os usos que cada família precisa. 

Não nos podemos também esquecer da mutualidade e atividade que 

exprimem esta relação (habitante/habitação). Ao longo das suas vidas, são 

constantes as suas mutações, as mudanças de ideias, de vivências, de usos, 

de desejos, de ambas as partes funcionam ajustamentos, sendo que cada um 

condiciona e é condicionante do outro. A habitação vai influenciar o 

comportamento dos seus habitantes, mas ao mesmo tempo vai ser habitada e 

ajustada de forma a permitir as vivências que cada individuo precisa. 

Os espaços que são pensados para a presença da família, a 

habitação, torna-se um elemento fundamental na construção das suas 

relações sociais, sentindo-se também nas possibilidades de inclusão social do 

grupo familiar. Toda a residência, assim como a sua envolvência são espaços 

proporcionadores e condicionantes das relações entre os seus habitantes e o 

seu contato com pessoas exteriores ao ambiente familiar direto. O espaço 

interior da habitação vai facultar a possibilidade de rececionar pessoas 

ligadas à família, já o espaço envolvente à habitação possibilita mais relações 

de proximidade com pessoas que residem na mesma área. 

As habitações não podem ser consideradas elementos isolados, existe 

um todo um contexto onde esta se insere, correspondente a todas as relações 

que se vão criando. Vão sendo criadas relações, entre a habitação, vizinhos e 

bairro, por isso é fundamental não só habitar os espaços internos, mas também 

a habitabilidade dos espaços de vizinhança próximos das moradias, usar o 

exterior como regedor de relações sociais. 



43 
 

 

FIGURA 13 – Elemento isolado. 

.  
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2. A habitação dos jovens nómadas e a cidade 

 

2.2 A apropriação do espaço e da arquitetura – Flexibilidade versus 

Funcionalidade     

“Porém, mesmo na casa que nos é imposta existe uma margem de 

apropriação da nossa individualidade, por um lado adaptámo-nos  

à casa e por outro adaptámo-la às possibilidades dos nossos padrões 

de conforto e gosto estético individual, em que reconstruímos no 

espaço domestico o nosso mundo mais íntimo.” (Pinto, 2001:66) 

 Atualmente, estamos num período em que está muito em voga utilizar 

palavras-chave no dia-a-dia, como por exemplo, “crise”, “recessão 

económica”, “globalização”, “novas tecnologias”, “inovação”, 

“sustentabilidade”, assim sendo a expressão flexibilidade surge também como 

uma estratégia em diferentes áreas. Não é um termo que se aplica só num 

âmbito, cada vez mais é aplicado na economia, cultura, politica, comércio. 

Podemos dar alguns exemplos onde o termo é aplicado diariamente, 

flexibilidade de pagamento, flexibilidade do trabalho, flexibilidade de horários, 

flexibilidade de ideias, flexibilidade de produção, flexibilidade de transportes; 

sendo que todas de alguma forma pretendem alcançar o mesmo objetivo, a 

adaptabilidade, multifuncionalidade, articulação, mobilidade… 

Em termos arquitetónicos, é um conceito profundamente inserido na 

história e no reportório técnico e teórico da arquitetura moderna e 

contemporânea do último século. Pode surgir em diversos campos de 

operação, em distintas circunstâncias e abordagens, desde o conceito ao 

programa. 

Surgiu como tema arquitetónico a partir do modernismo, quase que 

pelas mãos de Corbusier nos denominados “anos flexíveis”, tudo começa com 

a estrutura dominó e consequentemente pelos cincos pontos que 

revolucionaram a arquitetura, (planta livre, fachada livre, rés do chão 

levantado, terraço jardim e as janelas horizontais), dando outra liberdade aos 

edifícios. Apesar de terem caído muito em desuso estas valências na época 

pós-modernista (anos 70 e 80), nos dias que decorrem surge uma procura de 
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desenvolvimento das edificações, e da arquitetura em geral – desde as 

habitações aos equipamentos, passando mesmo pelo urbanismo, a 

flexibilidade é vista como uma estratégia. 

Pode-se dizer que a flexibilidade é a capacidade que os espaços têm 

em se adaptar às novas necessidades dos seus utilizadores, ou seja, 

necessidade de uma maior polivalência e mutação dos espaços 

habitacionais. O tema tem sido estudado por vários arquitetos e outros 

autores, na procura de soluções mais flexíveis e transformáveis dos espaços 

para habitar, refletindo a vontade de criar habitações que atendam às 

demandas da realidade atual.  

Para alguns autores, uma das maiores tendências no desenvolvimento 

das técnicas construtivas ao longo do último século foi a busca contínua da 

flexibilidade espacial. Até à era moderna, o discurso arquitetónico seguia uma 

linha de permanência constante. Atualmente assiste-se a uma reflexão e 

debate do tema da flexibilidade, apesar de parecer uma estranha aliança 

com a arquitetura, que tem como base a solidez e a rigidez estrutural. 

Para muitos autores a flexibilidade é encarada como uma estratégia 

fundamental para os principais problemas da habitação, outros como Herman 

Hertzberger, adotam a flexibilidade como uma solução generalista e 

descomprometida, que pela sua globalização nunca será a solução para uma 

dificuldade específica. 

Enquanto muitos defendem a flexibilidade como criação de espaços 

abertos, Hertzberger defende a  

“Capitação da habitação, pela introdução de diversos elementos e 

espaços que pelas suas características possam ser entendidos e 

vivenciados de forma distinta, que assim criam uma maior oferta de 

variedade, para corresponder aos distintos e variados desejos dos seus 

moradores.” (HERTZBERGER,2001:162) 

Porém quando o arquiteto é chamado a cria uma habitação com 

áreas mínimas apoia-se muitas vezes só no Regulamento Geral das Edificações 

Urbanas e produz um modelo da habitação mínima. O que sucede na maioria 
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destes casos, é que as habitações não são pensadas com criatividade, 

originando em muitos casos, projetos rígidos/inflexíveis e pouco apelativos, isto 

revela que não existiu preocupação em adaptar este tipo de habitação aos 

novos modos de vida.  

Neste contexto, a flexibilidade das habitações para os novos nómadas 

é considerado um caminho a seguir na procura da satisfação das 

necessidades destes utilizadores.  

Quanto aos espaços arquitetónicos funcionais, devem ser encarados e 

sobretudo pensados tendo em conta a finalidade específica de cada espaço 

e edifício. A arquitetura funcional que nasceu nos finais do seculo XIX foi 

pensada com formas muito geométricas, planas, retilíneas, sem adornos, onde 

cada espaço servia apenas as suas funções. 

Hertzberger define a arquitetura funcionalista como “a forma segue a 

função”, mas para Osorio esse tipo de arquitetura contrapõe aos seus 

pensamentos, pois Hertzberger seguia as ideias da corrente estruturalista em 

que assume “a função segue a forma”.  

Partindo disso, Hertzberger afirma que a arquitetura funcionalista:  

“Conduziu a uma pormenorização assinalada de requisitos e dos tipos 

de utilidade, cujo resultado inevitável acabou por ser, mais 

fragmentação que inclusão, e se houve alguma coisa a que esses 

conceitos não resistiram, foi ao tempo.” (HERTZBERGER, 2001:146) 

Uma crítica que podemos fazer a este tipo de arquitetura é que: 

Hertzberger coloca a funcionalidade como um princípio especificador e 

fragmentador, por isso esse conceito foi deixado de lado, pois deixou de 

acompanhar as necessidades adquiridas com o tempo. 
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FIGURA 14/15 – Armários contentores, funcionais da autoria de Allan Wexler. Domestic Transformer.      

.  
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Para este autor a funcionalidade está ligada à flexibilidade que ele 

trata como: “já que não há uma solução única que seja preferível a todas as 

outras – a negação absoluta de um ponto de vista fixo, definido” 

(HERTZBERGER, 2001:146). Isto é, “a negação absoluta de um ponto de vista” 

entra no assunto sobre a neutralidade, em que se acreditava que produzir 

edifícios neutros poderia acompanhar e solucionar influência de épocas e 

situações de mudanças. Na realidade é que, para Hertzberger, isso originaria 

numa ausência de identidade, ou seja, uma falta de elementos 

característicos. 

Neste contexto, entende-se como diversidade a possibilidade de criar 

propostas heterogéneas, gerando combinação entre vários tipos e programas 

a partir de novos mecanismos e estruturas que permitam mais que uma função 

ao longo do tempo. Este facto, deve dar-se tanto a nível urbano na interação 

entre os vários edifícios, como no edifício habitacional onde a habitação deve 

relacionar-se com outras atividades públicas adotando estruturas menos 

determinantes. Ao nível do edifício esta diversidade pode também ser 

entendida a partir da projeção de esquemas base que nascem da disposição 

de elementos fixos e espaços variáveis. 

A flexibilidade não é uma antecipação exaustiva a todas as alterações 

possíveis. Muitas são imprevisíveis. A flexibilidade é a criação de uma 

capacidade de ampla margem que permita diferentes, e inclusive opostas, 

interpretações e usos. Esta flexibilidade, tem tido variações ao longo do 

tempo, mas está sempre associada aos diferentes modos de adaptação do 

espaço introduzindo-lhe polivalência e versatilidade. Este conceito assume-se 

como uma capacidade de alteração do espaço edificado de forma a 

suportar a adaptação dos usos às exigências, bem como, às circunstâncias do 

momento, e está ligado tanto à conceção espacial como ao sistema 

construtivo utilizado. 
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2.2 Funções e requisitos dos espaços habitacionais    

 

Quase todos os estímulos percebidos pelos seres humanos, assim como 

a sua personalidade, são originados pelo ambiente onde habitam. A 

habitação pode ser considerada o espaço que mais aprecia ou motiva o grau 

de satisfação e qualidade de vida do indivíduo que a habita. Investigar e 

estudar de forma mais abrangente os hábitos de uso de uma habitação, ou 

seja, as funções e exigências dos espaços habitacionais, torna-se um utensílio 

importante para incorporar valores e influenciar de forma significativa a 

qualidade de vida das pessoas. 

Partindo do raciocínio de Reis Cabrita, na questão do alojamento, o 

habitar afirma-se pela satisfação das necessidades de abrigo, privacidade, 

compensação de insatisfações relação dialética “sujeito-objeto”, afirmação e 

apropriação, inserção social das suas próprias relações sociais e familiares, 

interioridade e desempenho de atividades. 

O estudo e divisão das funções de uso, no nosso país, têm constituído 

um aspeto fundamental da investigação, com o objetivo de descrever o 

hábito e definir as necessidades e as exigências dos habitantes não criando 

uma forma específica de uso.  

Um dos investigadores que mais contribuiu para este desenvolvimento 

foi Nuno Portas, quando em 1969, edita um livro denominado de “Funções e 

exigências de áreas de habitação”. Classifica muitas funções, que vão sendo 

utilizadas em diferentes estudos, mantendo-se ainda hoje atuais. A designar: 

dormir, alimentação, refeições correntes e refeições formais, estar e reunir nos 

tempos livres, estar e receber, recreio-crianças, estudo recreio – jovens, 

trabalho e recreio – adultos, tratamento de roupas, higiene pessoal, 

permanência no exterior, comunicação – separação, arrumação de roupas e 

reservas alimentares.  

Depois de definidas e identificadas as diferentes áreas, podemos 

perceber que muitas estão interligadas, em conformidade com o tipo de uso 

dos espaços dados pelos habitantes, conseguimos então afirmar que as 
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exigências das áreas mínimas de habitabilidade não são sempre constantes, 

podem variar consoante a utilização dada a cada espaço.    

Nuno Portas, no seu estudo, desenvolve sempre dois aspetos que se 

complementam: o projeto e o programa. No primeiro são apresentadas as  

“exigências gerais de cada ambiente a atender na resolução das 

anteriores necessidades; mais particularmente observam-se os níveis de 

áreas exigidas para os compartimentos onde se desenrola 

preferencialmente a função em estudo e criticam-se as hipóteses de 

localização e de interligação em relação a outras funções.” (PORTAS, 

1969:18) 

Quanto ao programa estão incluídos  

“a recolha e ordenação dos dados que permitam identificar melhor as 

necessidades familiares, tal como atualmente se materializam e nas 

suas perspetivas de evolução; quadros de exigências mínimas daí 

decorrentes, quer de objetos ou equipamentos a prever, quer de 

espaço necessário para o seu uso, a partir dos dados antropométricos.” 

(PORTAS, 1969:18) 

Com este estudo vamos analisar as condições dadas pelo RGEU 

(Regulamento Geral de Edificações Urbanas) e procurar desenvolver de uma 

forma ponderada e adaptada aos novos modos de vida das populações 

emergentes, as áreas mínimas necessárias para habitação que albergue os 

novos-nómadas. Analisemos agora os principais espaços que compõem o 

interior das habitações.  
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Dormir/Descanso pessoal  

O espaço para dormir na habitação é definido como sendo um 

repouso para o corpo e alma dos indivíduos e atividades conexas, que é 

normalmente encarado como um espaço específico, sendo um quarto ou 

dormitório. O quarto é então considerado o espaço utilizado para esta 

atividade, no entanto, pode abranger ainda outras atividades como o recreio, 

o estudo, vestir ou o trabalho, dependendo dos utilizadores do mesmo. 

Mas será que existe a necessidade de encerarmos um espaço para a 

função “dormir”? Podemos encarar este espaço de forma diferente, numa 

habitação mínima pode não ter os seus limites definidos, ou seja, esta função 

pode ser adaptada à área de estar, sobretudo quando estamos a falar em 

pequenos espaços que albergam apenas um ou dois indivíduos, e são apenas 

estadias temporárias.  

Estes novos nómadas que procuram este tipo de espaço, não são 

normalmente constituintes de um grande agregado familiar, são pessoas 

singulares, que recorrem a ele apenas para repouso de algumas horas. 

Encontrar soluções que possam aglutinar num só espaço as diversas 

funções inerentes à habitação, tornando-o confortável e flexível é um dos 

principais desafios. 

 

FIGURA 16 –Micro apartamentos. 

.  
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Alimentação: preparação das refeições  

Esta atividade abrange o conjunto de tarefas ligadas à confeção e 

serviço das ações alimentares. A função de preparação de refeições, 

corresponde a um conjunto de equipamentos fixos, ao espaço cozinha, mas a 

cozinha pode abranger outras funções, como o tratamento de roupa. Em 

Portugal, o espaço da cozinha, é geralmente um local muito central na vida 

dos habitantes, remontando a sua importância às tipologias tradicionais 

portuguesas encontradas ainda presentemente nos meios rurais (“o centro da 

casa camponesa é a cozinha e, particularmente, o espaço junto à lareira ou 

ao fogão de lenha”). 

Mas também, a preparação das refeições é a função que sofreu maior 

evolução dentro da habitação, nos últimos anos, nomeadamente a sua 

redução e junção com outros espaços. Existem diversas razões para este tipo 

de alterações, as pessoas passam cada vez menos tempo em casa; recorrem 

cada vez mais ao consumo de alimentos semi-confecionados e redução do 

número de refeições tomadas em casa. Estas causas estão também 

relacionadas com a diminuição do número de indivíduos por habitação.  

Em habitação mínima este tipo de espaço recai para segundo plano, 

são espaços geralmente muito reduzidos para preparar pequenas refeições, 

estão geralmente abertos à sala de estar ou podem ser trabalhos com 

estruturas flexíveis que se relacionem ou não com outras áreas consoante as 

necessidades imediatas dos utilizadores. 

 

FIGURA 17 – Mini Kitchen. 

.  



53 
 

Estar: reunião, tempos livres e receber 

As funções “reunião” e “receber” comportam diversas atividades 

conforme cada família, cuja delimitação das mesmas se torna difícil. Em 

ambas as ocasiões pode-se afirmar que as atividades exercidas são 

maioritariamente em grupo e de tempos livres ou de lazer. Porem, as duas 

atividades distinguem-se pelos intervenientes, visto que, normalmente na 

reunião participam os membros da família, enquanto que, no receber 

participam pessoas estranhas ao agregado familiar, o que, por norma, 

modifica a natureza das atividades. Contudo, é difícil definir com exatidão o 

espaço próprio para estas atividades, pois cada vez mais os espaços são 

amplos e flexíveis. 

Atividades como a televisão, leitura, musica, internet, entre outros, hoje 

em dia ganham cada vez mais importância e adquirem um papel importante 

no seio de uma família. São atividades cada vez mais presentes, que se 

fundem com as funções de estar e reunir e que motivam também relações 

com outras funções.  

Esta zona da habitação, quer no seu conteúdo, quer no espaço ou 

espaços que lhe correspondem, é uma das mais vulneráveis à evolução dos 

costumes, à mobilidade social das famílias e também às exigências 

contraditórias que se observam nas suas fases de mudança. 

O principal objetivo da sala é a reunião e o descanso, pois permite um 

contato entre diferentes gerações e uma maior comunicação com o mundo 

exterior, quer através de outras pessoas que podemos receber, quer através 

dos meios de informação e cultura que normalmente se integram neste 

espaço. 

O local para todas estas atividades, neste caso considerada a sala de 

estar, é um espaço particularmente importante, é um espaço em constante 

transformação, cada vez menos é encardo como um espaço encerrado. 

Quando falamos em mínimos de habitabilidade (habitação temporária), a 

sala de estar está normalmente associada a quase todos os outros espaços, 

incorporando quase todas as outras funções inerentes ao habitar. 
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 Este espaço deve garantir o conforto, a limpeza visual e até a 

flexibilidade, dando resposta a todas estas diferentes situações, desde a 

reunião de pessoas, ou o isolamento individual, a ligação, visual ou física, com 

o exterior, o descansar do corpo e alma, estudo ou trabalho, as refeições ou 

até mesmo a arrumação do vestuário.  

Requer-se que este seja um espaço “polivalente”, com a mutação ou 

desdobramento de painéis ou móveis, se consiga incorporar muitas das 

atividades realizadas no interior da habitação.  

Podemos afirmar que, devido às razões anteriormente expostas, esta 

zona da casa é a que comporta uma maior dificuldade na definição das 

áreas mínimas necessárias, devido à importância da flexibilização e 

polivalência. 

 

 

 

FIGURA 18 – Mima house da autoria de Mima Arquitetos. 

.  
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Higiene pessoal 

A higiene pessoal abrange diversas necessidades de higiene corporal 

dos hábitos da casa. Estas necessidades correspondem às instalações 

sanitárias que englobam um grupo de lavabo e banho e um grupo de retrete 

e bidé, sendo utilizadas por todos os que habitam o espaço e visitantes. 

Uma das dificuldades e contradições deste espaço provém das áreas 

mínimas estipuladas para ele. São consideradas áreas mínimas baixas, que 

reduzem o espaço ao estritamente necessário para a utilização do 

equipamento exigido.  

Voltando novamente ao contexto da habitação mínima, este poderá 

ser considerado o único espaço que precisa ficar fechado em relação às 

restantes áreas da casa, pelas suas características distintas ou mesmo por ser o 

espaço mais privado da habitação. 

O arquiteto tem o dever de conhecer o homem real no seu contexto, 

mas, como podemos observar, numa habitação produzida em série e, 

desconhecendo os futuros utentes, é praticamente inexequível prever todas as 

modificações espontâneas dos usuários. Neste caso são habitações para um 

público específico que está sendo estudado, para se poder recriar espaços 

que consigam resolver as necessidades dos seus utilizadores. 

Em jeito de conclusão, resta-nos perceber quão relevante é a ação do 

arquiteto no desenrolar destes problemas. Sendo o tema da habitação 

bastante atual e permanecerá atual, na medida em que a habitação é a 

fonte de abrigo do homem e evolui tanto e tão rápido quanto a evolução da 

sociedade e dos intervenientes que a compõem, devem encontrar-se 

respostas para as necessidades e dificuldades surgidas hoje em dia. 

Com os resultados obtidos na pesquisa efetuada, através da bibliografia 

consultada e através do conhecimento empírico da realidade, foi possível 

reunir alguns dos pontos mais pertinentes na resposta aos problemas das 

habitações dirigidas aos novos nómadas. 
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2.3 Estruturas arquitetónicas para os novos-nómadas   

Mas quem são os habitantes emergentes na cidade contemporânea? 

A pergunta ressoa no livro de Ábalos, particularmente no capítulo que trata do 

pós-humanismo desconstrutivista. É significativo que, tendo como tema a casa, 

o autor não possa abordar o momento atual sem tratar fundamentalmente da 

cidade, na qual desponta a figura do “nómada”.  

Pois o crescente aumento da mobilidade, em oposição às exigências 

tradicionais da família e do lugar de origem, conduzem-nos a uma instalação 

no mundo cada vez mais veloz e individualizada, paralela à própria 

mobilidade do capital no território.  

Ábalos, nesse ponto, toma como tema as provocações do arquiteto 

japonês Toyo Ito, nos projetos que fez para a “mulher nómada de Tóquio”. 

Frágeis cabanas móveis, contendo apenas um toucador, uma mesa de 

telecomunicação e uma cadeira de repouso. Jovem e independente, a 

“mulher nómada” é ociosa e consumista. Por isso, a sua casa é apenas um 

pequeno conjunto de artefactos, suave e sem privacidade. Não um refúgio 

da cidade, mas um posto de observação. 

Esta mulher, desse modo, não se insere na cidade típica do trabalho, do 

transporte, da família ou do repouso. Damos o exemplo de um inseto, que 

apenas pousa com sua cabana tipo parasita num lugar privilegiado. Pois, 

embora não produza, o seu consumismo é funcional ao sistema. 

Esta cidade (“global”, “abstrata”) é, portanto, protagonizada pelos 

“novos-nómadas”: aqueles que estão nela sem estar, ou não estão estando. 

Sejam multidões de turistas, estudantes, investigadores ou até mesmo 

navegantes da internet. “Tarzan numa floresta mediática”, segundo Toyo Ito. 
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FIGURA 19 – No escuro ficam aqueles que lá gostam de estar. 

.  
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Percorrer e habitar sítios diferentes é uma manifestação de nomadismo. 

Mas habitar um sítio significa, também, estar sujeito às suas particularidades e 

contingências; significa também, estar permeável ao contágio. Contudo, o 

próprio sítio pode ser uma realidade “afísica”, se entendermos sítios como um 

habitáculo para o nosso corpo, mas também para o nosso pensamento, 

podemos ser nómadas naquilo que fazemos, sem necessariamente nos 

deslocarmos entre vários sítios. Então, à noção de contágio, como fenómeno 

que pode acontecer quando um pensamento se encontra aberto é também, 

que circula entre dúvidas, que encontra ambiguidades, que se move sem se 

deixar fixar num único local. 

“Como nómadas, vagamos por infindáveis desertos, flutuando como 

folhas, ao sabor de ventos aleatórios, num balé intempestivo, 

imprevisível, e caótico. Enquanto o tolo se ocupa em construir castelos 

sobre a areia, o sábio deslumbra-se com a beleza do caminho". (Costa, 

2012) 
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2.3.1 Estadias prolongadas nas não definitivas  

As pessoas que têm o rótulo de novos nómadas e “saltimbancos” 

provavelmente o que mais anseiam ter quando chegam a uma nova cidade 

é um espaço para habitar. Pois é cada vez mais comum nas nossas urbes a 

afluência de pessoas, o que nos leva a repensar o acolhimento e os modos de 

ocupar temporariamente as cidades. 

Neste ponto fazemos uma reflexão critica sobre o modo como poderá 

o indivíduo apropriar-se temporalmente de um espaço. Assim sendo, podemos 

desde já afirmar que devido à juventude da população em movimento, não é 

possível, estabelecer tendências quanto ao seu tempo de permanência 

media numa cidade/pais. 

Estas habitações de uso temporário, são portanto espaços, habitados 

por um período temporário. Os novos nómadas normalmente acomoda-se em 

dois tipos de alojamento. Em primeiro lugar encontram-se as residências ou 

dormitórios, normalmente utilizado por estudantes. Estes edifícios normalmente 

comunitários oferecem um mínimo de condições espaciais aceitáveis que a 

maioria não hesita em ocupar por algum tempo. Condições estas que 

geralmente se adequam à maioria dos estudantes que se encontram no início 

da sua mais ou menos longa viagem de formação profissional mas, à medida 

que nela vão avançando, contrasta-se que aquele espaço social amigável 

talvez já não seja suficiente e a necessidade de um espaço só seu, que 

possam gerir como bem entendem, começa a impor-se de uma forma cada 

vez mais urgente. 

Falemos agora de um caso concreto, o edifício Simmons Hall do MIT 

(Massachusetts Institute of Techonology) da autoria de Steven Holl, onde 

normalmente coabitam estudantes, trabalhadores e mesmo famílias que 

partilham o mesmo espaço, a mesma residência. Mas, como na maioria dos 

dormitórios, o espaço privado reduz-se ao quarto, sendo as restantes divisões 

compartilhadas com todos os habitantes. 
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A segunda opção de residência diz respeito à ocupação de uma 

casa/apartamento, onde todos os espaços estão mais ou menos 

condicionados pelas presenças anteriores ou pelos donos da habitação. 

Contudo, também aqui, o quarto assume ser o espaço mais privado, uma vez 

que a restante habitação também é normalmente partilhada, dividindo as 

despesas que lhe estão inerentes. 

Este trabalho de investigação que estamos a elaborar propõe-se ir ao 

encontro do projeto para a criação de um espaço mais global, que reúna as 

diferentes atividades necessárias, sendo o mais flexível possível, para que 

possa ser definido e redefinido por cada individuo que vá ocupar a 

habitação. 

 

 

 

 

FIGURA 20 – Edifício Simmons Hall do MIT. 

.  
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2.4 Os nómadas dos tempos modernos e a cidade que os recebe    

Mas quem são estes nómadas? Serão seres transitórios, para quem o 

movimento é vida ou serão almas enraizadas, para quem as viagens são 

formas de procurar oportunidades e novas culturas? 

Podemos dizer que estes jovens nómadas são pessoas em 

movimento/intercâmbio, quase sempre estudantes, trabalhadores, 

investigadores, em início de carreira, que apostam no desenvolvimento 

profissional fora da sua cidade ou país de origem, tendo em vista novas 

oportunidades de vida.  

Estes indivíduos conhecidos também como “saltimbancos”, acabam 

por não passar muito tempo em casa, mas o pouco que passam é 

fundamental, por isso mesmo por ser escasso. Cada vez mais os tempos são de 

mobilidade e independência, dia a dia apressado, para poder acompanhar 

as novas dinâmicas das sociedades ocorrentes. 

Tendo consciência desta emancipação dos indivíduos ocorrida ao 

longo das ultimas décadas, assim como o aparecimento de um crescente 

desenvolvimento de personalidade ou culto da individualidade, assistiu-se, no 

contexto de edifícios arquitetónicos focando no habitar, ao levantar, de 

dúvidas sobre os edifícios de caracter habitacional contemporâneos e da 

ajuda que poderão fornecer aos indivíduos que neles habitavam, quer ao 

colocar de uma nova ideia base ou motivação principal ao desenvolvimento 

da reflexão sobre o habitar contemporâneo, com a necessidade de um 

entendimento do espaço ou ambiente habitacional em função da própria 

personalidade de cada individuo. 

Muito antes do aparecimento dos primeiros veículos, a mobilidade era 

já uma forma de sobrevivência, inaugurando o conceito daquilo que se viria a 

considerar sociedade nómada, que ainda hoje subsiste, não se baseia na 

recolha de alimentos como acontecia no passado, mas segue como resposta 

a novas exigências da vida contemporânea; a mobilidade na procura de 

oportunidades de trabalho e das circunstâncias de vida. 
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Nas décadas de 20 e 30 houve um incremento do imaginário de 

mobilidade pelo desenvolvimento dos meios de circulação e do automóvel, 

que inevitavelmente passariam a fazer parte integrante das cidades. A 

deslocação física do homem, é desde sempre algo de inato, a que ele de 

diferentes maneiras tem vindo a dar resposta, quer pelo desenvolvimento do 

automóvel e dos meios de circulação rodoviário a ele inerentes, avião, 

comboios, barcos, mas também a própria habitação, o homem nómada 

dispõem muitas vezes de uma habitação móvel, ou não sendo o caso, 

necessita de um espaço habitacional fixo mas que resolva as suas 

necessidades imediatas. 

Mas esta necessidade de mobilidade do homem leva-o quase sempre 

a uma nova cidade. São normalmente grandes cidades que estão num fluxo 

contínuo, com um vai e vem de pessoas, algumas que se instalam, e alguns 

que ficam temporariamente ou apenas a visitar. Estes recém-chegados 

entram nesta corrente e adicionam as suas histórias, suas experiências, seus 

pontos de vista, tornam-se parte da vida da cidade, fazem relações com 

outras pessoas, residentes e não-residentes.  

A cidade, como um espaço, contém essas possibilidades não por ser só 

um conjunto de edifícios, nem por ser um ambiente urbano, mas sim, pela 

possibilidade que oferecer através das relações dinâmicas entre as pessoas, 

relações estas que provocam um empenho ativo dos indivíduos envolvidos.  

A diversidade é um elemento comum a todas as grandes cidades. No 

que diz respeito às cidades podem ser destacados pontos que são necessários 

para gerar esta diversidade. Oposto ao modelo de cidade moderna, de 

segregação funcional, que se demonstrou pouco realizável, as nossas cidades 

de hoje devem abranger uma grande diversidade de usos, sendo exemplos, 

escritórios, habitações, equipamentos públicos (desportivos, culturais, sociais) 

para satisfazer as necessidades das pessoas que nelas habitam ou trabalham, 

ou seja, faz com que as cidades se exponham como núcleos vivos, em 

constante uso e movimento. 

 



63 
 

 

FIGURA 21 – Levar a casa as costas. 

.  
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Evitando o abandono das cidades, atualmente existente 

principalmente em cidades do interior, devemos alcançar uma variedade e 

convergência de habitantes através da combinação de diferentes usos, que 

devem estar relacionados entre si, sendo eles privados ou públicos. 

“Sem dúvida, as moradias de um distrito precisam ser complementadas 

por outros usos principais, de modo que haja uma boa distribuição de 

pessoas nas ruas em todas as horas do dia (…). Esses outros usos 

(trabalho, diversão, ou o que seja) devem promover um uso intenso do 

solo urbano a fim de contribuir efetivamente para a concentração 

populacional.” (Jacobs, 2000:222) 

Devem ser criados, na cidade, diversas centralidades urbanas que 

atuem como polos dinamizadores e que se complementem uns aos 

outros, por um lado, mas que por outro subsistam em si, mesmos, como 

uma pequena cidade dentro da grande cidade, fazendo com que 

atraía nova população. É fundamental uma grande diversidade de usos 

para poder fixar as populações, e sobretudo apostar em elementos que 

cativem os jovens, porque estes são o presente, mas sobretudo o futuro 

da cidade.  

Mas quando falamos em espaço que rececionam os novos nómadas, 

não nos referimos só à cidade, mas também à habitação. Estes espaços são 

normalmente quartos ou apartamento alugados, são poucos os casos em que 

existe edifícios específicos para este tipo de público. Assim sendo existe mais 

uma razão para se pensar nas suas necessidades e criar objetos arquitetónicos 

a pensar nos novos nómadas, espaços que consigam satisfazer as 

necessidades de pessoas com diferentes estilos de vida e personalidade, 

espaços esses flexíveis, funcionais que se transformem e adaptem a todos os 

que necessitarem de usufruir dele, pois estes revelam necessidades 

habitacionais bastante específicas, que são geralmente determinadas em 

função do respetivo desempenho diário. 
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2.4.1 Revitalizar e dinamizar a cidade com habitação jovem   

A revitalização, dinamização da cidade estão muito próximas e 

dependentes dos jovens, assim com da capacidade de oferta de habitação 

para eles. Estes são dois aspetos fundamentais, que devidamente conjugados, 

nos remetem para a necessidade de fazer mais e melhor cidade. 

Quando nos referimos a revitalizar a cidade através de habitação 

jovem, falamos não só do seu rejuvenescimento populacional como também 

a nível urbano. A habitação jovem tem sido, quase sempre criada através de 

iniciativas produzidas pelas câmaras municipais, sendo o seu principal objetivo 

atrair população jovem e fixa-la nas cidades.  

Como forma de combater o envelhecimento populacional e abandono 

das cidades, os municípios procuram aumentar o número de jovens na sua 

cidade, com o aumento de jovens nas cidades, vêem-se o futuro das cidades 

assegurado por mais algumas gerações, pois aumenta-se a probabilidade de 

se criarem mais famílias. 

A energia, força, vitalidade, dinâmica dos jovens deve ser utilizada ao 

máximo através da habitação jovem, assim como através de todos os espaços 

envolventes de apoio à habitação, colaborando assim para uma maior 

ligação dos jovens com a cidade. As cidades para morar certamente têm 

uma coisa em comum: a grande importância dos espaços democráticos, 

sejam eles ruas, praças, parques, equipamentos sociais e culturais. Hoje, num 

tempo em que o melhor investimento é interno, há que fazer um esforço 

coletivo para que o melhor das cidades esteja nos espaços públicos. 

Assim sendo, podemos afirmar que através da habitação jovem, estão 

certificadas a ancoragem e fixação de jovens na cidade, desta forma 

podemos também tirar partido da habitação jovem, para reabitar zonas 

históricas, abandonadas, espaços mortos e desvitalizados. Formando espaços 

habitacionais capazes de gerar uma boa oferta habitacional para os jovens, 

estamos a revitalizar e dinamizar, ou até mesmo criar espaços novos nas 

cidades.       
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“A afirmação de propostas arquitetónicas de reinvenção do 

habitar coletivo torna-se fundamental para acompanhar criticamente 

e responder afirmativamente às mutações estruturais das nossas 

cidades contemporâneas.” (Santiago Batista, 2008:8) 

Por todo o mundo, atualmente vão sendo criados programas de 

Habitação Jovem, que  visam essencialmente a revitalização social de áreas 

urbanas, promovendo o rejuvenescimento da população nela residente. Os 

Centros Históricos com a introdução de habitação jovem ganham uma nova 

FIGURA 22 – Casa jovem. 

.  
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vida, havendo mais alegria e um acréscimo de clientes para o comércio 

tradicional. 

Estes programas de Habitação Jovem têm por objetivo não só garantir 

condições de habitabilidade e de acesso ao mercado de habitação, como 

também melhorar a qualidade dos espaços públicos e dos equipamentos 

coletivos que definem as áreas habitacionais, tendo como meta final a 

criação de um espaço urbano contínuo, com qualidade, que atraia e fixe 

populações heterogéneas. 

É, sem dúvida, fundamental o aumento deste tipo de iniciativas por 

parte do Estado e das Autarquias, dando assim oportunidade aos jovens de 

terem acesso á habitação e, ao mesmo tempo tirar partido para a 

revitalização, dinamização e rejuvenescimento da cidade.   

As estratégias de revitalização urbana devem passar pelo sector da 

habitação, comércio, serviços de proximidade, empreendedorismo e 

cultura. Relativamente ao sector da habitação, destaca-se a importância da 

preservação do património arquitetónico edificado e a definição de índices 

de nova construção. A reabilitação e a requalificação urbana são outros dos 

fatores a ter em consideração na revitalização das cidades, uma vez que 

possibilita a preservação do património edificado e a recuperação do papel 

residencial com vista a uma melhor sustentabilidade económica. 

Da mesma forma que Le Corbusier modificou o modo de vida dos 

habitantes a partir da criação de um modelo de habitar a cidade moderna, 

atualmente um novo modelo de habitar a cidade poderá ser o ponto de 

partida para dinamizar as cidades, respondendo às necessidades dos 

habitantes e de um centro urbano em constante mutação.  

“Um dos maiores objetivos da reflexão crítica atual sobre a habitação 

é, de facto, impulsionar a reconversão do espaço habitacional, não só 

a partir da necessária reformulação, espacial e técnica, da própria 

‘célula’ edificada, mas também a partir da investigação de novas 

ordens urbanas.” (Gausa, 2002:41) 
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CAPITULO II 
Ensaio da projetação habitacional para os novos-nómadas Aveirenses 
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1. A zona de Aveiro como representação da habitação para os novos-

nómadas 

 

1.1 A imagem da cidade 

Sabida como “Alvará Real”, consequentemente como “Nova 

Bragança” e até por “Veneza de Portugal”, Aveiro é atualmente uma Cidade, 

envolvida até às entranhas pelas águas salinas que fluem e refluem, é de 

facto cativante, com canais e ruelas marginados pela altura mediana do seu 

policromo casario sobre o qual incidem cambiantes de luminosidade ora 

luxuriante ora difusa, consoante as horas do dia. 

Aveiro é uma cidade dinâmica de média dimensão, o concelho tem 

cerca de 75.000 habitantes, que oferece muito daquilo que carateriza as 

grandes cidades, mas sem que isso implique caos urbanístico ou afete a 

qualidade de vida. 

Capital de distrito e sede de concelho, Aveiro encontra-se delimitada a 

norte pelo distrito do Porto e a sul pelo distrito de Coimbra. Encontra-se no 

litoral do país, esta cidade encontra-se a 68km da cidade do Porto e a 243km 

da cidade de Lisboa. É uma cidade de média dimensão que conheceu um 

forte desenvolvimento nos últimos anos conjugando atualmente a 

modernidade e a tradição. A sua tradição está ligada ao mar não só pela sua 

proximidade a este, mas também devido à ria de Aveiro que se estende com 

os seus canais por várias ruas da cidade. Atualmente, a cidade conheceu um 

forte rejuvenescimento devido ao número de estudantes que passou a habitar 

a cidade, após a construção da universidade. 

Aveiro é hoje igualmente uma cidade de comércio e serviços, bem 

como um centro de cultura e lazer inserida numa região de grande 

desenvolvimento industrial. A sua cultura e costumes, marca turisticamente por 

quem lá passa, é uma Cidade muito importante pelo seu centro urbano, 

portuário, ferroviário, universitário e também, o próprio centro turístico. É 

constituída por grandes marcos da história portuguesa, com grandes 

construções e monumentos. 
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Aveiro conserva muitas das suas tradições, como por exemplo, o 

revestimento a azulejos de alguns edifícios, nomeadamente das casas térreas 

no bairro da Beira Mar, que são provas vivas de antigos salineiros e 

pescadores. A Ria de Aveiro continua a ser o marco desta cidade, com toda 

a sua beleza e magnificência e de onde germinam ilhotas e esteiros. 

Atualmente, esta cidade tornou-se capaz de associar o seu passado ao 

seu presente, numa perspetiva futurista, envolvendo a Universidade de Aveiro 

neste caminho de desenvolvimento e crescimento. 

Semelhante à cidade de Coimbra, também nos últimos anos, Aveiro 

ficou conhecida como uma cidade universitária, com a criação do Campus 

Universitário. A universidade de Aveiro é um dos principais fatores de 

desenvolvimento da região e a principal do concelho. A localização do 

Campus Universitário na cidade, contribui para a atração de novos residentes 

e a criação de dinâmicas imobiliárias e culturais. O planeamento do Campus 

tornou-se uma referência nacional para a arquitetura, com o contributo de 

vários arquitetos portugueses de grande valor. 

Durante a década de 90 a Universidade de Aveiro estabeleceu 

protocolos e parcerias com empresas que se implantaram em Aveiro, sendo 

criados centros I&D, e sendo formada pela Universidade mão-de-obra 

qualificada. Assim, estabelece-se em Aveiro uma população altamente 

diferenciada, especializada, em relação ao resto da média do país. Do 

mesmo modo aumenta o número de população empregada, não 

especializada, no sector secundário. 

Aveiro assumiu o papel da primeira «Cidade Digital» do país. Em 

constante desenvolvimento, o seu futuro adivinha-se pródigo na 

concretização de inúmeros projetos: o Programa POLIS, com a requalificação 

da zona ribeirinha; um novo Parque de Exposições, vital para o tecido 

económico; um Pavilhão Multiusos, que servirá para desportos de interior e 

espetáculos; um parque para desportos náuticos em pleno coração da Ria. 
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FIGURA 23 – Aveiro Hoje. 

.  
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Para os apreciadores da boa mesa, Aveiro é uma tentação. Aqui é 

possível apreciar os tradicionais e bem apaladados pratos de pescadores. Na 

doçaria seguem-se, religiosamente, as antigas receitas conventuais, sendo a 

principal especialidade os ovos-moles, sobremesa por excelência, que em 

linguagem doceira é sinónimo de Aveiro. 

A Ria - porta aberta para o Oceano - e a sua estreita ligação ao mar 

influenciaram, desde sempre, Aveiro. Falar da Ria é falar de Aveiro do seu sal e 

das suas marinhas, do moliço e do barco moliceiro, cujo colorido das proas e 

das rés dá outra vida à própria laguna.  

A Ria de Aveiro é atualmente um elemento de atração turística, mas na 

verdade é uma das principais razões para a fixação da população no local, 

pois permitiu ao longo do tempo não só a deslocação dos habitantes pelos 

canais, como permitia o seu sustento através das salinas e da pesca, havendo 

uma dualidade (pesca fluvial e marítima). 

Desde sempre o desenvolvimento da cidade esteve intrinsecamente 

associado á Ria, pela associação à atividade piscatória e pela sua 

componente viária. Mas na verdade, a ria e todo o seu sistema hidrológico são 

fatores determinantes na esquematização da rede viária, e sob consequência, 

dos níveis de acessibilidade e das formas de ocupação. 

Posteriormente, o cordão dunar de S. Jacinto com a sua reserva, 

santuário da natureza, e a pequena povoação marcada pela faina lagunar, 

pela arte xávega e pela longínqua pesca do bacalhau nos mares frios da 

Terra Nova. 

Paredes meias com o progresso, subsiste a tradição em algumas 

vivências etnográficas, bem como na arquitetura do meio rural da região, 

onde se fundem várias vertentes da construção tradicional portuguesa 

materializadas na casa gandaresa. 

Aveiro conserva também no Alboi e, em particular, no bairro da Beira 

Mar casas térreas revestidas a azulejo, testemunhos vivos de antigos marnotos 

[salineiros] e pescadores fiéis devotos de S. Gonçalinho e S. Roque. 
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A preponderância da indústria cerâmica na região não é, apenas, um 

reflexo dos avanços tecnológicos, resultando antes de uma longa tradição 

produtiva favorecida pela constituição geológica da região e que remonta, 

pelo menos, ao período tardo-romano/medieval como o evidenciam os fornos 

cerâmicos de Eixo. 

O Concelho de Aveiro reúne as condições para ser, a nível nacional, 

uma referência de desenvolvimento económico, baseado na inovação, 

transferência e capitalização de conhecimento em domínios altamente 

qualificados, e de desenvolvimento urbano sustentável e inclusivo, tornando-se 

num território atrativo para investir, residir e visitar valorizando os seus elementos 

distintivos, dos quais se destacam o ambiente natural e os valores materiais e 

imateriais estruturantes da Cidade. 

Aveiro é Capital de distrito de uma Região económica e socialmente 

desenvolvida. Com uma excecional localização na faixa litoral voltada para o 

Atlântico, enriquecida com praias de areia branca, águas azuis e um 

ziguezaguear de canais, Aveiro estende-se até uma zona interior onde 

predominam a constância dos ventos e os cursos de águas. 
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1.2 Evolução histórica e cultural da cidade   

A presença humana em Aveiro remonta, pelo menos, à Pré-História 

recente, evidente nas mamoas e dólmens existentes não só no concelho 

como em toda a região, o seu grande desenvolvimento surgiria em período 

histórico. 

Há muitas centenas de anos, a região de Aveiro era uma baía. Havia 

praia onde hoje se encontra a ria que marca a paisagem da região. Séculos 

de sedimentos, trazidos pelo rio para o mar, foram-se acumulando ao longo 

da costa, ajudando a construir as línguas de areia e o atual ecossistema. 

Desde sempre ligada a atividades económicas, Aveiro teve na 

produção de sal e no comércio naval as suas mais-valias. O sal constituiu um 

valioso bem de troca e começou a ser explorado nos tempos romanos, tal 

como foi documentado no ano de 959 por Mumadona Dias no seu 

testamento ao Mosteiro de Guimarães. É neste mesmo documento que surge 

a primeira referência a esta região – “Suis terras in Alauario et Salinas”. 

No século XIII, Aveiro é elevada a vila, desenvolveu uma povoação à 

volta da Igreja principal, onde hoje em dia se situa a Praça da República, 

tendo esse edifício religioso sido demolido em 1835. 

Em inícios do século XV foram edificadas muralhas em torno de Aveiro, 

o que significava que esta região gozava já de um certo prestígio e 

desenvolvimento. Posteriormente instalar-se-iam as instituições religiosas e 

assistenciais que, durante séculos, dariam fulgor à urbe ajudando-a a 

ultrapassar os momentos menos bons vividos. 

Nos séculos XVII e XVIII, a população de Aveiro assistiu ao encerramento 

do canal devido à instabilidade de comunicação entre o mesmo e a Ria. O 

Porto ficou inutilizado e surgiram problemas de salubridade provocados pela 

estagnação das águas. Por este fator, assistiu-se a uma redução do número 

de habitantes, sendo que muitos emigraram à procura de melhores condições 

de vida e habitabilidade, criando, por arrasto, uma grave crise económica e 

social na região.  
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FIGURA 24 – Aveiro Ontem. 

.  
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Mais tarde iniciaram-se as construções religiosas (nomeadamente a 

Igreja da Misericórdia) para auxiliar a população em termos espirituais quando 

se viveram momentos mais difíceis. 

Aveiro foi elevada a cidade em 1759 e, a pedido de algumas pessoas 

ilustres, foi atribuída uma nova designação à mesma – cidade de Nova 

Bragança. Contudo, após a queda do poder de Marquês de Pombal, Aveiro 

voltou à sua designação original.Nos séculos XIX e XX começaram a brotar 

edifícios Arte Nova, que acompanhavam o gosto da época e que refletiam, 

de forma marcante, o desenvolvimento daquela região e o Modernismo 

instigado pelo Estado Novo. 

Em Aveiro, os visitantes não se deslumbram só com o presente, mas 

também com os testemunhos da sua História, entre os quais se podem 

destacar o Maneirismo e o Barroco presentes na maior parte das igrejas e 

capelas: no Museu de Aveiro, a Igreja de Jesus, com uma majestosa 

decoração de talha dourada e um teto cuja leveza da talha sugere o 

rendilhado de um trabalho de ourivesaria, e o túmulo da Princesa Santa 

Joana, magnífico exemplar do século XVIII, com finíssimas incrustações de 

mármore policromo; a Igreja das Carmelitas, templo pertencente a um antigo 

convento, edificado no século XVII; a Sé Catedral, que remonta ao século XV 

e o Cruzeiro de S. Domingos, obra-prima do mesmo período de grande valor 

iconográfico. 

O Centro Cultural e de Congressos é atualmente, um ex-libris da cidade, 

evoca o prestígio da tradição cerâmica em Aveiro, simbolizado pela alta 

chaminé da fábrica. Salienta-se ainda a arquitetura da fachada e a 

amplitude das janelas, no seu interior nasceram muitas salas e gabinetes mas, 

sobretudo, um amplo e harmonioso anfiteatro de utilizações múltiplas que 

muito veio enriquecer toda a obra realizada e que surpreende pela unidade 

dos materiais usados, dentro das tradições industriais da época e das matérias-

primas aveirenses. 
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2. Habitar Nómada, Agra do Crasto 

 

2.1 Estratégia de intervenção 

 

“O arquiteto deve ser um profeta, um profeta no verdadeiro sentido da 

palavra; se não consegue vez dez anos à frente, então não lhe chamem de 

arquiteto” (Wright, 2000:194) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Cidade que aposta na mobilidade jovem 

POSICIONAMENTO  Agra do Crasto - AVEIRO 

OBJETIVOS 

Espaços habitacionais 

e trabalho 

Ria Turismo Estrutura verde 

RESULTA EM:  

CULTURA HABITAÇÃO ESPAÇOS VERDES + + 
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A estratégia de intervenção passa por classificar a cidade como um 

espaço que aposta na mobilidade jovem, ou seja, Aveiro, uma cidade, 

atrativa, competitiva, inovadora, sustentável, isto é, uma cidade para as 

pessoas, privilegiando a qualidade de vida. Uma cidade com características 

únicas, com base na sua história individual ligada ao ma, pesca, salinas e 

construção nava, que fazem de Aveiro uma cidade inovadora e única no 

contexto europeu, fomentando assim, a atratividade e inovação num 

contexto internacional. 

Os principais objetivos desta estratégia passam, pela requalificação da 

frente de ria (esteiro S. Pedro) tornando-a espaço de lazer para a população a 

atrair (Novos-Nómadas), população local e turistas. Para isso pretendia-se, 

reestruturar os acessos à ria existentes, bem como criar novos se necessário; 

definir zonas de estar de lazer, que possibilitem o contacto com a natureza, ao 

longo da ria; criação de espaços públicos que se relacionem com a natureza, 

oferecendo momentos de lazer à população; criar um Anfiteatro/Bancada 

exterior, virada para a ria onde se poderão visualizar passeios turísticos ou 

desportos náuticos. 

Outro dos objetivos é, potenciar o ambiente preservando-o e melhorar 

a estrutura verde para atrair população jovem (estudantes, trabalhadores, 

investigadores, turistas, desportistas), para isso será necessário a criação de um 

parque urbano; potenciar o desporto ao ar livre, criando percursos e circuitos 

de treino; criar espaços de estar, para Nómadas com habitação móvel; 

explorar os transportes fluviais (passageiro e mercadorias) com a criação de 

uma plataforma junto à ria. 

Reajustar Aveiro na rede de Turismo Nacional, sendo necessário incluir 

as atividades de Aveiro num plano estratégico de turismo, para poder cumprir 

este objetivo, assim com, promover o turismo de oportunidades e apostar em 

espaços para o turismo de negócio. 

 O principal foco desta estratégia passa por, repensar espaços 

habitacionais e de trabalho para os jovens, daí, a proposta de um edifício de 

habitação para os Novos-Nómadas e a criação espaços de trabalho em 

grupo – Cowork. 



79 
 

2.1.1 Programa de intervenção geral e específico   

No âmbito do tema desenvolvido neste documento, “Alojamento para 

os novos nómadas”, foi desenvolvida uma proposta para a zona da Agra do 

Crasto em Aveiro, com o objetivo de reintegrar este espaço na malha urbana 

consolidada contribuindo para o desenvolvimento da cidade. A zona da Agra 

do Crasto pode ser entendida como um núcleo urbano em quase total 

abandono afirmando-se como uma área sobretudo habitacional, 

necessitando de zonas que a estimulem e a tornem num centro urbano em 

crescente desenvolvimento. 

 O programa geral da intervenção procura satisfazer as necessidades 

dos indivíduos denominados novos nómadas. Ser nómada é exatamente não 

ter habitação fixa, é habitar de sítio em sítio. Assim sendo, consideramos que 

na cidade de Aveiro existe cada vez mais esta realidade, o maior exemplo são 

os estudantes que procuram esta cidade para habitar temporariamente 

enquanto estudam. Deste modo procuramos dinamizar e revitalizar o tecido 

construído e os vazios urbanos, com a introdução de espaços habitacionais 

para estes nómadas, ao mesmo tempo procurar enriquecer toda a envolvente 

com valências que garantam um uso mais prolongado dos espaços. 

Responder as necessidades dos nómadas e ao mesmo tempo da cidade, 

através da exploração de um tecido desvitalizado e com necessidade de ter 

um novo carater. 

A escolha do lugar de intervenção surge através do diagnóstico 

pessoal, pois são pontos que carecem de intervenção urgente na 

extremidade da cidade, está muito próximo dos polos que elegi como 

referencia e que atraem população jovem para a cidade (universidade, 

centro congressos e ria). Neste território pretende-se executar a proposta que 

vão ao encontro das primeiras enunciações referentes à estratégia de 

intervenção. 

A proposta pretende definir uma rede de infra estruturas que continuem 

a garantir o uso da cidade, sobretudo através da ancoragem dos jovens para 

isso apoiamo-nos no sistema de mobilidade. A ligação dos diversos pontos da 

estratégia será feita através dos traçados dos momentos de transição entre os 
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diferentes espaços, pelos pavimentos, pelo mobiliário e também pelo desenho 

dos edifícios. Neste complexo residencial para os jovens nómadas, estão 

também inscritos pontualmente equipamentos que podem fixar e trazer 

momentos de conforto, saber e descanso. 

 É importante ancorar este programa no interior da comunidade, 

potenciando os seus efeitos sociais, nomeadamente através do aumento da 

procura deste tipo de locais e do sentido de pertença. 

No entanto é importante tornar a intervenção mais objetiva, num 

seguimento que permita através do geral, terminar na concretização de cada 

caso particular. Trabalhar em espaços pouco consolidados, causará a 

necessidade de adicionar diferentes maneiras de ocupação, ou clarificar as 

conjunções formais e ocupacionais de presença. Aveiro contém uma ampla 

disponibilidade de habitação que pode albergar os novos nómadas, mas que 

se encontra dispersa pela cidade. 

Em muitos casos, estudar na universidade implica deixar a residência 

habitual durante os anos do curso. Os alunos vão deixar o lar doce lar, a 

universidade de Aveiro dispõem de uma oferta de cerca de 900 lugares em 

residências universitárias, mas tem uma média de 15 000 alunos anualmente, 

não sendo suficiente para albergar tantos alunos que se deslocam para esta 

terra. Os jovens acabam por procurar outras habitações que muitas vezes não 

satisfazem as suas necessidades habitacionais. Os estudantes são cada vez 

mais chamados de nómadas, pois durante um longo período das suas vidas 

não dispõem de habitação fixa. 

O programa foi pensado para poder num território muito próximo 

albergar diversas funções, que satisfaçam as necessidades destas pessoas que 

procuram residência temporária, para isso, o projeto adota como partido a 

flexibilidade, tratando de interpretá-la em distintas escalas. Os espaços que 

atracam as principais atividades do complexo são adaptáveis o suficiente a 

novos arranjos e atividades, dando margem a intervenções futuras que 

ameacem a integridade do local. Assim, como toda a estrutura habitacional é 

pensada para ser mutante, flexível, desmontável… 
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À primeira vista, atendendo à localização da cidade e ao seu 

envolvimento por um extenso lençol aquático, poderiam alguns pensar que 

não havia necessidade de grandes espaços para parques e zonas verdes. Mas 

o rápido crescimento urbano deixou bem evidentes essas necessidades, 

quando as zonas rurais que circundavam a cidade se transformaram em 

bairros de habitação concentrada, substituindo-se o verde pelo cimento e 

alcatrão. Padrões de vida moderna exigem um maior equilíbrio no 

planeamento urbano, tanto mais que rareiam os "pulmões" da cidade no seu 

interior, apontando-se como quase único o Parque Infante D. Pedro e daí uma 

das intervenções seja o espaço verde para valorizar ainda mais a cidade. 
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FIGURA 25 – Aveiro. 

.  
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2.1.2 O lugar a intervir 

A forte concentração populacional nas cidades confere-lhes o estatuto 

de motores do crescimento económico e de competitividade territorial. 

Atualmente, já cerca de 85 % da população europeia vive em zonas urbanas 

(e a tendência é crescente) tornando-as em importantes polos de 

crescimento e emprego. 

A Urbanidade apresenta-se como um dos principais desígnios das 

civilizações modernas, e a cidade, o seu espaço público, é a “escola” da 

urbanidade. A cidade e o seu espaço público assumem-se como elemento 

identitário e referencial que acentua o sentido de pertença ao lugar. É aqui 

que se praticam as “normas” de socialização e se ensaiam as liberdades 

individuais e coletivas. 

Assim, e ao longo dos tempos, as cidades atraíram a maioria da 

população, em concentrações inimagináveis até há bem pouco tempo. São 

muitas as metrópoles europeias e mundiais com mais habitantes que alguns 

países. Sobretudo a partir da revolução industrial e consequente necessidade 

de mão-de-obra, as cidades não param de crescer. A sua capacidade de 

atracão enquanto motor do desenvolvimento económico, mas também a 

oferta cultural e as hipóteses de desenvolvimento social, promovem a 

concentração populacional. 
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O local a trabalhar dista um pouco do centro urbano de Aveiro, 

contraria a concentração populacional dos grandes centros, a maioria da 

população são estudantes, uma vez que no local existe uma grande 

residência de estudantes. Na origem da escolha do local está a proximidade 

da UA, a ligação com a ria (esteiro de S. Pedro), um plano existente e proposto 

para esta área e o total abandono do espaço público. O espaço em questão 

pertence à Universidade de Aveiro, e faz parte de uma série de planos 

urbanísticos que estão na origem do atual campus universitário, uma obra 

bastante ambiciosa que tem vindo a colecionar alguns objetos de arquitetura 

notáveis na recente produção portuguesa. 

Chegada praticamente ao fim da sua “lotação”, a zona de Santiago 

estende-se agora para a Agra do Crasto, mais a sul, separada da primeira 

pelo esteiro de S. Pedro, segundo um Plano traçado pelo Arq. João Luís 

Carrilho da Graça. Este sector foi reservado para as unidades de Investigação 

e Desenvolvimento e funções de apoio social e de lazer, como residências e 

cantina, entre outros. 

O esteiro de S. Pedro é uma área ambientalmente sensível e que foi já 

objeto de um estudo de requalificação por parte da UA, é a “charneira” entre 

a Universidade de Aveiro e o novo Pólo do Crasto, cuja articulação é feita 

através de uma longa ponte providenciando acesso pedonal e cicloviável 

entre os dois sectores, ponte esta projetada pelo Arq. Carrilho da Graça.  

 

FIGURA 26 – Agra do Crasto. 
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A sua conceção foi pensada para que o atravessamento da ria se 

fizesse de forma delicada, para tal foram usadas como influências formais o 

percurso mais curto perpendicular à encosta poente, que por sua vez se trata 

da aresta central da zona da Agra de Castro, e ainda, a orientação do 

depósito de água, desenhado pelo Arq. Álvaro Siza Vieira, um marco da 

paisagem, que contrasta com a horizontalidade da envolvente e, 

nomeadamente, com a ponte. 

Salienta-se ainda, a diferença de materiais nos momentos de chegada 

e de saída da ponte, que abordam também a dualidade nos percursos de 

bicicletas e peões com a criação de rampas e escadas respetivamente, para 

com o momento de atravessamento. Foi escolhido um material de carácter 

pesado, como o calcário, para salientar os pontos que ligam a ponte a terra, 

já o metal com um carácter mais leve, é o que marca todo o percurso. É 

ainda o metal que torna todo este elemento construído em algo que se 

relaciona diretamente com a paisagem à volta, comunicando com ela 

através da sua transparência e do jogo de sombras que se envolve com a 

ponte. 

As extremidades da ponte estão inteiramente relacionadas com a sua 

envolvente. Na zona de Santiago esta comunicação é clara na relação da 

rampa com o depósito de água, já na zona da Agra do Crasto, a relação da 

ponte com a envolvente é feita, não só, através da relação com a topografia, 

mas também com o plano urbano desta zona do campus que é da autoria do 

mesmo arquiteto. O acesso automóvel faz-se por uma pequena estrada 

junto das salinas, ao longo da qual se começa a consolidar uma zona 

de habitações de arquitetura contemporânea.  

 

 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81lvaro_Siza_Vieira
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FIGURA 27 – Ponte. 

.  
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2.2 Concretização do programa 

Neste ponto do trabalho e em concordância com os objetivos definidos 

para a intervenção, parte-se para a concretização do programa, onde se 

exige necessariamente que fosse adaptado às realidades atuais e otimizado a 

várias valências – de inclusão, funcionais, formais e espaciais - nele 

incrementado. Por isso, na elaboração da proposta de urbanização e edifício, 

critérios de integração urbana, questões de ordem funcional, formal e 

Espacial, foram a base do Projeto. 

A concretização da proposta, sempre com base num sistema modular, 

começa-se a descrever o espaço público, implantação dos equipamentos e 

dos edifícios de habitação coletiva e todos os espaços verdes. Na 

implantação da nova proposta, teve-se sempre em conta todos os edifícios 

existentes no local de intervenção e a sua conservação, articulando-os 

sempre com a nova proposta. Desta forma, é intensão que a nova proposta se 

insira num território com a maior integração e relação com toda a sua 

envolvente. Não queremos um espaço diferente e á parte da cidade, mas sim 

como um novo espaço, que vai ser uma mais-valia, não só à envolvente mais 

próxima, mas também a toda a cidade de Aveiro. 

O principal “objetivo/estratégia” era tirar partido do espaço tornando-o 

um espaço permeável, fragmentado, acessível para todos e virado para a ria 

– Aveiro, uma cidade que aposta na mobilidade jovem, com um 

desenvolvimento coerente, bem resolvido, profundo e ajustado ao ambiente 

onde se insere. A proposta do edifício é estruturada através de conexão de 

módulos habitacionais, partindo da fragmentação de um bloco, dividindo os 

diferentes espaços, mostrando as principais valências de cada um e ao 

mesmo tempo as relações que os unem. 

O parque urbano é composto por diversos nichos arbóreos que vão 

pontuando e marcando os percursos. Ao longo dos percursos encontramos um 

circuito de treino físico, como incentivo ao exercício físico e promoção 

saudável da saúde jovem. Este parque estende-se ao com um percurso ao 

longo da ria, onde temos diversos momentos de estar, para disfrutar da 

envolvente natural. 
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2.2.1 A proposta urbanística   

A Arquitetura tem capacidade de gerar qualidades genéricas na 

paisagem, por isso deve ser capturada em inter-relação com a dimensão 

cultural e social. Assim sendo, o plano proposto surgiu da interpretação do 

ambiente urbano existente no local, assim como dos componentes que para 

mim definem este terreno. 

Desta forma, afigurou-se pertinente verificar e analisar uma proposta 

existente para o local. Dessa proposta apenas foram realizados cinco edifícios 

importantes para o espaço, mas que não se relacionam com a envolvente. 

Existe uma grande desconecção entre estes edifícios e todo o espaço 

existente, daí a nossa proposta de intervenção recair sobretudo na 

uniformização do espaço. 

Ao longo da pesquisa verifiquei que, as cidades carecem de vivências 

noturnas, contrapondo com o movimento diurno, tudo porque o homem evita 

a cidade, o seu ruído e confusão, ao contrário do espaço da nossa proposta 

que ao se tornar um espaço urbano, temos em perspetiva que este contrarie 

esta tendência, pois, a cidade deve ser projetada para atrair pessoas, como 

os novos nómadas, para assim existir uma regeneração urbana. 

É através desta análise ao território e do estudo da proposta existente 

que surge o conceito de uma nova proposta que se rege através dos 

princípios de um espaço permeável e sustentável onde existem fatores 

preponderantes para a elaboração da proposta. São eles a integração, 

articulação, unificar, impulsionar, suavizar, inovar, transitar, difundir e enaltecer 

o espaço urbano. 

Todos os edifícios do quarteirão e da proposta surgem da assimilação 

de um único módulo que surgiu através da malha criada a partir dos edifícios 

existentes, para que exista uma união e não se romper radicalmente com o 

existente, pois é importante tirar partido da identidade e valores locais. Mas 

não é só de edifícios que se faz a proposta, mas também com tratamento de 

espaço que rodeiam os mesmos. Devido à forma e permeabilidade dos 

quarteirões este espaço surge apresentado como um espaço público-privado, 
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onde existe uma presença do peão, do carro e do facto de nós tentamos 

introverter os espaços dos edifícios para dentro do quarteirão, fechando-os ao 

exterior, para que surja um local que nem é praça nem é parque, mas sim um 

espaço entre esses 2, que sirva para criar uma harmonia e um espaço de 

transição entre o urbano e o espaço interior, para que o peão se sinta bem 

nesse espaço, onde o automóvel tenta passar descaracterizado dando 

importância ao peão. 

Através de um jogo de cheio-vazio criam-se no interior dos quarteirões 

logradouros coletivos, e junto as ruas transversais, espaços para o comércio 

diário com esplanadas, espaços culturais e socais de convívio e lazer. Para 

separar as áreas mais privadas das públicas, utilizando a mesma linguagem, 

criam-se os acessos aos edifícios e zonas de árvores que asseguram a 

privacidade entre as fachadas. Optamos por não eliminar todos os edifícios 

existentes no terreno, pois ao mesmo tempo que queria dar um nova 

linguagem ao local, não podia ignorar completamente a envolvência do 

terreno. Assim estou a redefinir o local, mas sem perder algumas das suas 

características já existentes, como é o caso das histórias de diversas gerações 

que foram habitando este espaço. 

Estando a proposta a seguir uma métrica organizativa, e tendo o peão 

uma enorme importância no tratamento e na criação de vivências, surge a 

necessidade de criar percursos pedonais que ligassem a proposta aos espaços 

verdes como o parque urbano e as áreas verdes criadas ao longo da ria. Dá-

se, com isto, um desenvolvimento lógico ao Polo universitário da Agra do 

Crasto, através da qual surge uma nova forma de utilizar e entender o espaço 

público, quer comum, quer privado, de forma a ir de encontro ao que são as 

exigências existenciais dos novos nómadas. 

Mas não é só deste espaço que os nómadas dos nossos tempos têm 

para usufruir, os espaços verdes vão surgindo ao longo da proposta, mas com 

maior significado junto ao depósito de água, desenhado pelo Arq. Álvaro Siza 

Vieira, com a criação de um parque, dando qualidade ambiental ao espaço 

urbano. É com estes pequenos conceitos, significados e interpretações que se 

baseia a proposta e que surge apresentado em desenho, isto é, um local que 

tenta puxar as pessoas para o interior do espaço urbano. 

FIGURA 30 – Representação tridimensional do programa. 

.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81lvaro_Siza_Vieira
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81lvaro_Siza_Vieira


FIGURA 28 - Plano Urbanização
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FIGURA 29 – Representação tridimensional do programa. 

.  
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2.2.2 A proposta de habitação para os novos-nómadas 

A solução do projeto do edifício de habitação para os novos-nómadas 

responde à articulação no âmbito dos Valores do Lugar, Espaço e Articulação 

Espacial, Forma e Figura, Materiais e Estruturação Funcional.  

Esta solução do plano de edifico que apresento surge em função do 

estudo que já tenho vindo a realizar desde a primeira fase do trabalho, bem 

como toda a pesquisa feita sobre o tema da composição urbana e residência 

que a compõe. 

Desta forma o edifício surgiu da interpretação do ambiente urbano 

(Pólo da Agra do Crasto), ao se insere o edifício, assim como dos 

componentes que o envolvem. 

Nos dias que correm os espaços circundantes aos grandes centros 

urbanos são vistos como um complemento da cidade, ou seja são vistos como 

uma estrutura física da nossa sociedade, um espaço gerador de valores 

cívicos, promotor da nossa economia e divulgador da nossa cultura. Penso 

que cada vez mais os grandes centros urbanos tornam-se no habitat do 

homem, mas esse habitat está a ir em contrassenso às políticas e aos 

pensamentos das pessoas. 

O conceito do edifício é criado através da junção dos espaços de 

circulação, com os módulos e a fachada. O edifício apresenta duas entradas 

principais que dão acesso as zonas comuns do edifico (sala de trabalho, 

ginásio, sala de jogos e lavandaria, estas entradas dão também acesso aos 

pisos superiores de habitação. É ainda composto por dois espaços comerciais, 

em café “artístico” e um mini mercado, que dão apoio diretos aos habitantes.  

Os espaços habitacionais são criados através de um módulo T0 que 

quando se duplica forma um T1+1. Neste segundo os quartos são definidos por 

painéis de madeira rebatíveis, podendo criar flexibilidade no espaço e 

diferentes opções de uso. 

 

 



FIGURA 30 - Fachadas habitação.
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Exteriormente junto à entrada tem uma praça, que ajuda a definir o 

edifício, nas horas de maior movimentação estes espaços tornam-se 

fundamentais para poder concentrar um elevado número de pessoas. Os 

espaços verdes ajudam a definir e a compor o edifício. 

É com a criação de módulos, partindo da fragmentação de um mega 

volume, que se baseia a minha proposta e que surge apresentado em 

desenho, isto é, um local que tenta puxar as pessoas para o interior do espaço 

de forma a estimular os espaços através das vivências geradas, para as 

pessoas se sinta bem em viver em pleno local difundido por linhas de árvores, 

que permitem uma permeabilidade abrindo o espaço a todos. 

 

 

 

Esquema Modular 

FIGURA 31 – Módulos. 

.  
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Uma matriz indiferenciada dos espaços permitem que uma mesma 

habitação tenha varias organizações possíveis, sendo o utente a escolher a 

solução que melhor se vai adequar ao seu modo de vida, ficando no entanto 

preparado para ser alterado, conforme o número de pessoas que o espaço 

acolha. São os habitantes que definem a distribuição e subdivisão interior, 

atribuindo assim funções a cada parte habitável. 

A modulação é uma forma de racionalmente atribuir dimensões a essa 

matriz à qual se poderá chamar malha de projeto, sendo assim a localização 

dos espaços bastante flexível. 

A construção é modular e nela se ligaram diferentes técnicas: estrutura 

de betão e a fachada é finalizada com painéis pré fabricados ligeiros em 

madeira. Tudo isto se reflete na imagem final, na qual esta vai recuando ou 

fica mais saliente conforme as suas tipologias.  

O resultado são habitações personalizáveis, variáveis e flexíveis, 

projetadas a partir de uma base modular simultaneamente adotada ao 

projeto, por elementos modulares abstratos, nomeadamente a malha espacial 

e a malha em planta, que dão as diretrizes ao desenvolvimento do projeto, e 

na construção por componentes físicas, que resulta na construção concreta 

dos edifícios habitacionais. 
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FIGURA 32 – Maqueta Habitação. 

.  
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FIGURA 33 – Representação tridimensional. 

.  
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Conclusão  

 

No âmbito da temática abordada, “Alojamento para os novos 

nómadas: a habitação mínima como resposta”, mostrou-se necessário 

abordar dois temas em separado, mas que em conjunto trabalham para o 

mesmo fim, começamos o estudo através do geral “o habitar", até chegarmos 

ao espaço desejado para os novos nómadas, para conseguir resolver a 

problemática existente. 

Em primeiro lugar foi abordado o tema “habitar”, onde abordamos 

desde o conceito, a novas formas de habitar, espaços de dimensão reduzida 

e a relação que existe entre o homem e a casa. Foi importante começar do 

geral, confrontar ideias de diversos autores, abordar o passado histórico e ver 

a evolução que os espaços habitáveis têm adquirido, para chegarmos à 

sociedade atual e um leque todo de exigências que ao longo do tempo as 

pessoas foram adotando. 

Em segundo é abordado a “habitação dos jovens nómadas e a 

cidade”, neste ponto trabalhamos a apropriação do espaço, as suas funções 

e requisitos, os novos nómadas e o espaço que os recebe, quer a sua relação 

com a cidade, quer com o espaço habitável – habitação. Aqui tentamos 

demonstrar que estas pessoas que têm uma forma de viver bastante peculiar, 

não necessitam de grandes espaços para viver, sendo que aquilo a que 

chama-mos os mínimos é fundamental para um bem-estar físico e psicológico  

 Estes pontos foram abordados no primeiro capítulo, onde a teoria foi a 

base para uma solução pratica caracterizado depois no segundo capitulo. 

Neste demonstramos aquilo que para nós é uma boa solução habitacional 

para os novos nómadas, e todo um espaço envolvente necessário para 

acolher temporariamente pessoas do mundo.  

 Como conclusão deste trabalho, todos os elementos daí retirados que 

serviram como factos de reflexão e mesmo numa forma diferente de encarar 

o espaço urbano. Todas as ações têm um cariz e uma força de orientação, 

resultante de uma pesquisa e investigação que culminaram numa análise da 

área de estudo e do diagnóstico pessoal que recaíram numa estratégia de 
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intervenção e sequentemente numa proposta, que se articularam com o tema 

da dissertação de mestrado – Alojamento para os novos nómadas, a 

habitação mínima com resposta que surgiu agora em argumento. 

Como deverá ser evidente, não há habitat sem ambiente, habitação 

sem cidade. Deste modo, é importante reter as tendências apontadas para a 

cidade futura quando se fala de tendências do habitar, pois não são 

indissociáveis. Podemos entender a Arquitetura como a arte de qualificar o 

espaço através da sua delimitação e conformação física, adequando-o às 

necessidades programáticas, estéticas e psicológicas do habitar. 

Nascida da necessidade de conferir abrigo edificável à espécie 

humana, a Arquitetura define-se como a arte de idealizar, projetar e de 

construir o espaço habitável a partir dos recursos materiais e da evolução dos 

conhecimentos técnicos, fundamentando-se em três princípios elementares: o 

uso ou a função a que o espaço se destina, resultante da necessidade 

pragmática e genérica de habitar aliada a um sentido de adequação 

funcional e de conforto; a técnica ou modo de fazer, que comporta o 

conhecimento dos recursos materiais e tecnológicos, ou seja, dos meios que 

permitem projetar e construir; a estética, que se associa aos aspetos formais, 

conferindo aos edifícios e aos espaços intencionalidades e significados que 

tendem a representar o lado mais poético espiritual da natureza humana. 

A maior aspiração é a de que todas as mudanças físicas aqui pensadas 

e desenhadas, sejam realmente capazes de originar modificações sobretudo 

sociais, proporcionando o gosto aos novos nómadas de habitar a cidade, na 

cidade de Aveiro. 

Esta investigação, pretende-se uma perspetiva de continuidade numa 

tentativa de descobrir se os operadores e as estratégias combinadas de 

formas variadas, têm a aceitação dos habitantes, respondendo positivamente 

às necessidades e aspirações dos mesmos, e até que ponto isso seria 

importante para resolver os problemas de apropriação da habitação por 

parte dos novos nómadas. 
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“Deseja-se aprofundar todos os pontos que foram 

negligenciados, perseguir ideias que nos vieram ao 

espirito mas que tivemos de suprimir, ler outros livros, 

escrever ensaios. E isto é sinal de que a dissertação nos 

ativou o metabolismo intelectual, que foi uma 

experiencia positiva. É ainda sinal de que são agora 

vítimas de uma coação para investigar, um pouco como 

Chaplin dos “Tempos Modernos”, que continuava a 

apertar parafusos mesmo depois do trabalho: e terão de 

fazer um esforço para parar.” 

 

Umberto Eco 



civ 
 

Bibliografia 

ÁBALOS, Iñaki. La Buena Vida: visita guiada a las casas de la modernidade. 

2000. 1ªed. Barcelona: Editorial Gustavo Gili  

BACHELARD, Gaston. A Poética do Espaço. 2008. 2ª ed. São Paulo: Martins 

Fontes 

BANDEIRA, Pedro. Imagem de Casa. 2008. Lisboa. Arq|a 

BAPTISTA, Luís Santiago. Habitar Coletivo – a tensão entre modelo e evento na 

modernidade arquitetónica, Arq./a Arquitetura e Arte, nº57. Maio 2008, p.08-11 

BENEVOLO, Leonardo. História de la arquitetura moderna. 1987. 6ªed. 

Barcelona: Editorial Gustavo Gili   

CABRITA, António M. Reis. O homem e a casa, definição Individual e social da 

qualidade da habitação. 1995. Lisboa: Laboratório Nacional de Engenharia 

Civil 

CARVALHO, Conceição Pereira. O habitar. 1999. Lisboa: Universidade Lusíada  

COELHO, António Baptista. Habitação Humanizada. 2007. Lisboa: Laboratório 

Nacional de Engenharia Civil 

COELHO E CABRITA, António Baptista e António Reis. Habitação evolutiva e 

adaptável. 2003. Lisboa: Laboratório Nacional de Engenharia Civil 

COELHO E PEDRO, António Baptista e João Branco. Do bairro e da vizinhança 

à Habitação. Tipologias e caracterização dos níveis físicos residenciais. 2002. 

Lisboa: Laboratório Nacional de Engenharia Civil. 

CORTÉS ALCALÁ, Luis. La cuestión residencial: bases para una sociología del 

habitar. 1995. Madrid: Fundamentos  

DUARTE, José Pinto. Tipo e módulo, abordagem ao processo de produção de 

habitação. 1995. Lisboa: Laboratório Nacional de Engenharia Civil 

DUNSTER, D. 100 Casas Unifamiliares de La Arquitectura del Siglo XX. 2003. 4ªed. 

São Paulo: Perspetiva. 

http://koha.ulusiada.pt/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=an:126004
http://koha.ulusiada.pt/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=an:126004


cv 
 

ECO, Humberto. Como se faz uma tese em ciências humanas. 1998. 7ªed. 

Lisboa: Editorial Presença  

FERREIRA, Carlos Antero. Aspetos sociais na conceção do habitat. 1958. Binário, 

Nº 17. Lisboa: Editora Sociedade Industrial de Topografia 

GALFETI, Gustavo Gili. Casas Refugio. 2ªed. 1995. Barcelona: Editorial Gustavo 

Gili. 

GALFETTI, Gustavo Gili. Células domésticas experimentais, Pisos Piloto. 1997. 

Barcelona: Editorial Gustavo Gili 

GALFETTI, Gustau Gili. Minha casa, meu paraíso: a construção do universo 

doméstico ideal. 1999. 1ªed. Lisboa 

GAUSA, Manuel. Housing, nuevas alternativas, nuevos sistemas. 2002. 

Barcelona: Actar 

GROPIUS, W. Bauhaus: Novarquitetura. 1997. 5ªed. São Paulo: Editora 

Perspetiva. 

HERTZBERGER, Herman. Lessons for Students in Architecture. 2001. Publishers 

JACOBS, Jane. Morte e Vida das Grandes Cidades. 2000. São Paulo: Martins 

Fontes 

KLEIN, Alexander. La Vivienda Mínima: 1906 – 1957. 1980. Barcelona: Editorial 

Gustavo Gili 

LAMAS, José M. Ressano G. Morfologia Urbana e Desenho da Cidade. 1993. 

1ªEdição. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian 

LE CORBUSIER. Princípios de Urbanismo (La Carta de Atenas). 1973. Barcelona: 

Editorial Ariel 

LE CORBUSIER. Une Petit Maison. 1954. Zurich: Editions Girsberger. 

LYNCH, Kevin. A Imagem da Cidade. 2000. Lisboa: Edições 70 



cvi 
 

MILANO, Maria. Do habitar. 2005. Matosinhos: Edições Esad – Escola Superior de 

Artes e Design   

NEVES, Orlando. Dicionário da Origem das Palavras. 2001. Lisboa: Editorial 

Notícias  

NEVES, Victor. Sebentas D’ arquitetura, Habitar. 1999. Universidade Lusíada de 

Lisboa. 

PINTO, Jorge Cruz. “Oito Ideias de Casa”, Arquitetura e Vida. Nº12, 2001 

POPLE, N. Casas Pequeñas. 2003. Barcelona: Editorial Gustavo Gili 

PORTAS, Nuno. Funções e exigências de áreas de habitação. 1969. Lisboa: 

Laboratório Nacional de Engenharia Civil 

RYBCZYNSKI, W. Casa: pequena história de uma idéia. 1996. Rio de Janeiro: 

Record 

SAVI, Vittorio; MONTANER, Josep M. Less is More. 1996. 1ªed. Barcelona: Colégio 

de Arquitetos de Cataluna y Actar  

SIGFRIED, Giedion. Arquitectura y comunidad. 1957. Buenos Aires: Editorial 

Nueva Visión. 

VILLANOVA, Roselyne de; LEITE, Carolina; RAPOSO, Isabel. Casas de sonhos: 

emigrantes construtores no Norte de Portugal. Edições Salamandra  

WINES, James. Green architecture. 2000. Koln: Taschen 

ZABALBEASCOA, Anatxu; MARCOS, Javier Rodríguez. Minimalismo. 1999. 1ªed. 

Barcelona: Editorial Gustavo Gili 

ZEVI, Bruno. Saber Ver a Arquitetura. 1996. 5ª ed. São Paulo: Martins Fontes 

 

 

 



cvii 
 

Bibliografia eletrónica 

OLIVEIRA PEDRO, J. A. C. B. de – Revisão e áreas mínimas a habitação 

definidas no RGEU. [acedida Novembro 2012]. Disponível em: www, url: 

http://wwwext.lnec.pt/LNEC/DED/NA/pessoal/jpedro/Research/Pdf/Comunica

cao%20revisao%20areas% 20RGE%20QIC2006.pdf 

 

PORTAS, Nuno. Industrialização da Construção – Politica Habitacional. Análise 

Social, Vol. II,1964 (n.º 5), [acedida em Março 2013]. Disponível em: www, url: 

http://analisesocial.ics.ul.pt/documentos/1224161615R0mAQ4vo1Eb47AF3.pdf 

Radical and chic. [acedida em Setembro 2013]. Disponível em: www, url: 

http://www.guardian.co.uk/lifeandstyle/2006/apr/01/homes1 

Rotifer - The Frankfurt Kitchen. [acedida em Junho 2013]. Disponível em: www, 

url: http://www.youtube.com/watch?v=cbV5tUWhpGg 

TAVARES, Maria - Casa Protótipo: afirmação de um caminho experimental em 

arquitectura. [acedida em Outubro 2013]. Disponível em: www, url: 

http://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/56310/2/2863.pdf 

 

VELLOSO, Rita de Cássia - O fracasso da utilidade. Notas sobre o funcionalismo 

na arquitetura moderna. [Em Linha]. [acedida em Junho 2013]. Disponível em: 

www, url: http://vitruvius.es/revistas/read/arquitextos/08.089/201 

 


	parte I
	parte II
	parte III

