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APRESENTAÇÃO 

 

Edifícios Híbridos como geradores de uma nova lógica urbana 

 

Marta Saraiva Resina da Cunha 

 

Na genética, o híbrido é um resultado que provém do cruzamento de espécies 

distintas. Mas enquanto conceito aplicado à arquitetura, reflete-se em edifícios de 

caráter multifuncional, resultantes da pressão urbana e da escassez de espaço. 

Programas diferentes são conjugados numa única estrutura, onde o espaço público e 

o espaço privado se confrontam de maneira complexa e, por vezes, inesperada. 

O edifício híbrido ultrapassa o limite entre o arquitetónico e o urbano, tendo 

consequências, não apenas a nível interno, com também na sua envolvente. Em 

contextos urbanos densos ou pouco desenvolvidos, o híbrido é um potencial 

revitalizador do espaço pelo modo como transforma o sentido morfológico e social da 

cidade. Atua com a finalidade de revitalizar o tecido urbano, como elemento ativo e 

dinâmico. 

O foco principal desta dissertação incide na análise do híbrido enquanto edifício e 

elemento revitalizador, e respetiva relação e conexão com o sistema urbano. 

 
 
Palavras-chave: híbrido, programa, espaço público, revitalização urbana 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

  

  



 

  

PRESENTATION 

 

Hybrid Buildings as generators of a new urban logic 

 

Marta Saraiva Resina da Cunha 

 

In genetics, a hybrid is the result of crossing distinct species. But as a concept applied 

to architecture, it is reflected in buildings of a multifunctional nature, resulting from 

urban pressure and a scarcity of space. Different programs are brought together in a 

single structure, where public space and private space face each other in complex, and 

at times, unexpected ways. 

The hybrid building crosses the line between the architectural and the urban, with 

consequences not only internally, but also in the surrounding areas. In dense or 

undeveloped urban settings, the hybrid has the potential to revitalise the space, 

through the way in which it transforms the morphological features and social role of the 

city. It acts with the purpose of revitalising the urban fabric, as an active and dynamic 

element. 

The main focus of this dissertation is on the analysis of the hybrid as a building and a 

revitalizing element, and its relationship and connection to the urban system. 

 
 
Key-words: hybrid, program, public space, urban revitalization 
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1. INTRODUÇÃO
1 

Em resposta a problemáticas da cidade moderna e à respetiva pressão urbana, surge 

a combinação de diferentes programas num único elemento arquitetónico. Referimo-

nos ao edifício híbrido. 

Híbrido, enquanto conceito associado à genética, entende-se como o resultado de o 

cruzamento de espécies distintas. Em arquitetura, reflete-se no resultado da 

conjugação de programas distintos na mesma estrutura, resultando num edifício ou 

complexo. A hibridez e complexidade do edifício reside na interação de espaços com 

diferentes programas, de naturezas distintas e, consequentemente, no confronto entre 

o universo público com o universo privado. Apesar de, ao longo da história, tomarmos 

conhecimento da combinação de funções, como a “casa sobre a loja”, o edifício 

híbrido, enquanto elemento mais complexo, é originário da cidade moderna, dos finais 

do séc. XIX, estendendo-se até aos dias de hoje, embora com algumas interrupções. 

Foi a elevada densidade e outras problemáticas urbanas, juntamente com a evolução 

da tecnologia, que expandiu o edifício híbrido, possibilitando a sobreposição de 

diferentes usos numa mesma estrutura. Essencialmente as principais funções da vida 

urbana – habitação, trabalho e lazer2. A dinâmica do edifício, vista em corte, é regida 

por essa sobreposição dos programas com diferentes morfologias, originando formas 

imprevisíveis e distorcendo a forma pura do edifício de uso único.  

Mas no híbrido não se altera somente a forma do edifício tradicional, mas também a 

forma do espaço público. “These new hybrid types can shape public space.”3 (Holl, 

2011, p. 7) em que, a interação do espaço público do edifício com o espaço público da 

envolvente, pode ser contínua. Como tal, “El híbrido supera los domínios da la 

arquitectura y se introduce en el campo del urbanismo.”4 (Mozas, 2011, p. 44). 

A dissertação está dividida em três capítulos, em que o primeiro esclarece o conceito, 

a história e as características dos edifícios híbridos, e como transição para os casos 

de estudo, analisamos o impacto dos híbridos, no sistema urbano. No segundo 

capítulo, são analisados três casos de estudo, e no terceiro e último capítulo, 

                                            
1
 A presente dissertação está escrita segundo o novo acordo ortográfico da língua portuguesa. 

2
 Embora nem todos os híbridos contenham as todas estas funções juntas. 

3
 “Estes novos híbridos têm a capacidade de formar espaço público.” (Tradução nossa) 

4
 “O híbrido supera os domínios da arquitetura, introduzindo-se no campo do urbanismo.” (Tradução 

nossa) 
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justificamos a escolha do tema da dissertação através do projeto prático desenvolvido 

ao longo do último ano do curso.  

No primeiro capítulo, além do conceito, história e relação com o contexto urbano, 

enquadrámos um estudo no sub-capítulo da morfologia, estudámos vários tipos de 

programas, cuidadosamente selecionados, por serem os mais utilizados em edifícios 

híbridos, referindo pelo menos um exemplo prático de cada um. 

No segundo capítulo, optámos por casos de estudo que contribuem significativamente 

para a respetiva cidade, e para o seu desenvolvimento urbano, a nível social, 

morfológico e tecnológico. São exemplos de híbridos que possuem espaço público e o 

transportam para a cidade, assim como os próprios espaços públicos da cidade se 

prolongam para o edifício e/ou complexo. Visto isto, organizámo-los segundo uma 

lógica que corresponde ao período de construção, à escala, forma e programa, tendo 

em consideração o respetivo contexto urbano.  

O primeiro caso de estudo é o Barbican Estate, um quarteirão, onde se percebe a 

transição da escala urbana para a escala do edifício. Surge da destruição de uma 

zona que, mais tarde, necessitou de realojamento, o que consequentemente conduziu 

ao desenho de um grande conjunto residencial, que inclui programas culturais, 

educativos, serviços, comércio, entre outros. O segundo caso, baseia-se no estudo de 

Steven Holl, em continuidade com o de Joseph Fenton, sobre edifícios híbridos do séc. 

XXI, juntamente com a criação do seu conceito de porosidade urbana. Escolhemos um 

projeto seu, de 2009, situado em Pequim. É um complexo que veio a influenciar 

profundamente o local, tanto a nível morfológico como social. Assim como o primeiro 

caso, são ambos projetos de grandes dimensões e com grande influência nas 

respetivas cidades. Em comparação, no terceiro caso de estudo, estudámos um 

projeto de Herzog & de Meuron, de 2007. A sua construção é relativamente anterior ao 

projeto de Holl, e a sua escala é de menor dimensão. Mas, com esta análise, o que 

pretendemos evidenciar é o contraste entre a torre híbrida abordada no primeiro 

capítulo, com a criação de espaço público, assim como a sua adaptação a um 

programa pré-existente totalmente distinto, um estádio de futebol. 

No terceiro capítulo apresentamos o projeto do 5º ano do curso, segundo o tema 

desenvolvido na dissertação. Trata-se de um conjunto híbrido localizado em Valência, 

composto por habitação intergeracional, um centro multiusos de bairro e espaço 

público. A habitação é o elemento predominante, mas a hibridez está no centro 
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multiusos de bairro e na sua relação com o espaço público. É este que disponibiliza 

inúmeras atividades aos moradores e pessoas externas ao edifício e que revitaliza a 

envolvente. 

O edifício híbrido, de um modo geral, é de caráter urbano, pelo que procura solucionar 

questões não apenas a nível interno, como também questões da envolvente. O seu 

contributo, não valoriza apenas o interior, mas sim, pelo menos, a envolvente mais 

próxima, em diversos aspetos. Deste modo, em todas os casos procuramos 

compreender, primeiro, – como se desenvolve o edifício híbrido? - enquanto elemento 

independente; segundo - como é que o edifício híbrido transforma o espaço urbano? – 

enquanto elemento pertencente à cidade. Partindo do trabalho desenvolvido na 

disciplina Projeto III, ao longo do último ano do curso, a presente dissertação 

desenvolve uma pesquisa sobre edifícios híbridos e o seu impacto no sistema urbano. 

O estudo visa compreender primeiramente, o modo como funciona um edifício 

multifuncional híbrido, e como este pode contribuir para a dinamização e revitalização 

do sistema urbano, através da junção de programas distintos numa mesma estrutura. 
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2. CONCEITO E CARATERÍSTICAS DO HÍBRIDO 

“I´m interested in the moment when two objects collide and generate a third. The third 

object is where the interesting work is.”5 (Mau apud Monteiro, 2006, p. 20). 

A interceção de elementos opostos, diferentes ou divergentes, gera um resultado que 

não se assemelha a nada que já existe. É algo inesperado que, por vezes, perturba 

mas, também surpreende.  

A palavra “Híbrido”6, no seu significado mais simples, traduz-se como sendo um 

resultado da interceção de antecedentes distintos. De um ponto de vista científico, 

surge do cruzamento entre espécies de naturezas diferentes. É considerado um 

adjetivo, uma caraterística, ao invés de um ato. A ação que gera o procedente híbrido 

designa-se por hibridização (Fenton, 1985, p. 4). 

Enquanto conceito genético, remete-nos para os estudos de Aristóteles7 (384-322 

a.C.) sobre a origem e cruzamento de espécies animais e vegetais (Fenton, 1985, p. 

4). É um confronto entre caraterísticas diversas que gera uma solução híbrida, distinta 

dos seus antecedentes. Nos seus estudos de biologia e zoologia, identificou a girafa 

como sendo uma espécie híbrida, proveniente do camelo com o leopardo. Este 

sistema de genética também pode ser aplicado em plantas. Contudo, as primeiras 

experiências de hibridização foram apenas aprofundadas nos finais do séc. XVIII, 

inícios do séc. XIX. Kölreuter8, um botânico alemão, desenvolveu diversos testes 

relacionados com a reprodução de plantas de espécies diferentes. Através de vários 

estudos, concluiu uma teoria designada por Heterosis, em que o cruzamento de 

espécies animais ou de plantas deveria ser realizado no intuito de criar novas espécies 

mais fortes e que contribuam para o crescimento e desenvolvimento da humanidade, 

ainda mais que os seus antecedentes. Mas foi Gregor Mendel9, um dos grandes 

                                            
5
 “Eu estou interessado no momento em que dois objetos colidem e geram um terceiro. No terceiro objeto 

é onde está o trabalho mais interessante.” (Tradução nossa) 
6
 Híbrido, adj. Proveniente do cruzamento de espécies diferentes; composto de elementos diferentes. 

(Francisco Torrinha com atualização de F. Patrício Lemos, Dicionário Escolar da Língua Portuguesa, 
pág.326). 
7
 Aristóteles foi um filósofo grego discípulo de Platão, nascido em 384 a.c. Desenvolveu diversos estudos 

sobre Física, Metafísica, Zoologia, Biologia, Lógica, Retórica, Poesia, entre outros. 
8
 Kölreuter foi um botânico famoso do séc. XVIII, natural de Karlsruhe, Alemanha. Conhecido como um 

pioneiro da hibridização na espécie vegetal, flora.  
9
 Gregor Mendel foi um monge, botânico e meteorologista nascido a 22 de Julho de 1822, na Áustria. É 

um dos nomes mais importantes e influentes do mundo da genética. Desenvolveu algumas leis da 
hereditariedade entre elas a Lei da Segregação, Lei da Uniformidade e Lei da Recombinação de Genes. 
No conjunto, são conhecidas como as Leis de Mendel. 
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pioneiros da genética do séc. XIX, que através de experimentações em plantas, 

desenvolveu a teoria da hereditariedade. Cruzou espécies naturais com caraterísticas 

diferentes, em tamanho e cor, e constatou a ocorrência de traços alternativos no 

produto híbrido final. Concluiu assim, que o produto final foi originado pela parceria de 

unidades hereditárias, aquilo a que designamos de genes, as caraterísticas dos 

antecedentes (Fenton, 1984, p. 4). E portanto, em termos genéticos, híbrido é o termo 

utilizado para a descendência do cruzamento de plantas e animais de espécies ou 

sub-espécies distintas. O Zonkey10, o Liger11 e a Cama12, por exemplo, são casos de 

resultados híbridos no cruzamento de animais de espécies distintas (Monteiro, 2006, 

p. 20). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 1 – Zonkey no Colchester Zoo, Inglaterra, Dcgi (A-Z Animals, 2012) 

Assim como o híbrido se reflete na espécie animal, também se traduz noutras áreas. 

Os automóveis híbridos divergem dos normais, por possuírem um motor de combustão 

e um motor elétrico, combinados num terceiro tipo de automóvel. Resulta num carro 

elétrico que se alimenta da energia produzida na queima de combustível, com o 

objetivo de reduzir a poluição. 

Por exemplo, o canivete pode considerar-se um objeto simples enquanto faca 

desdobrável. No entanto, o canivete suíço, para além da faca desdobrável, inclui 

tesoura, saca-rolhas, lima, entre outros elementos que o tornam multifuncional. Aquilo 

que seria um simples objeto, com outras funções agregadas, tornou-se mais 

                                            
10

 Zonkey é o resultado do cruzamento da zebra com cavalos, burros ou póneis Shetland.   
11

 Liger é o resultado do cruzamento do leão com o tigre fémea.  
12

 Cama é resultado do cruzamento do camelo com a lama. Foi uma experiência produzida por 

inseminação artificial, num laboratório do Dubai em 1998.  
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interessante e útil (Monteiro, 2006, p. 20). Em arquitetura, podemos referir que a 

junção de funções pode ser útil, mas em contrapartida, complexa. 

2.1. O HÍBRIDO NA ARQUITETURA 

Certamente o edifício híbrido não foi concebido a partir dos conceitos de Kölreuter ou 

Mendel, mas a sua essência pode, de certa maneira, ser justificada segundo esses 

estudos genéticos, mas numa atuação arquitetónica. Isto é, aquilo que designamos 

por antecedentes ou genes diferentes, associamos às funções, os programas, 

diferentes que, quando cruzados e confrontados numa única estrutura, geram um 

edifício ou complexo híbrido (Fenton, 1985, p. 6). Resulta num elemento arquitetónico 

diferente de qualquer edifício singular13. Segundo Pedro Cortesão Monteiro “A 

possibilidade do objeto híbrido pressupõe a existência do seu contrário (o objeto 

puro?).” E o objecto puro será o quê? Admitamos que aquele que desempenha 

estritamente a sua função original.” (Monteiro, 2006, p. 20). O objeto puro é aquele 

que não remete a outro, que se esgota em si próprio. O que não quer dizer que não 

seja complexo. Um edifício de programa único, singular, não se desenvolve para além 

daquilo que é, pois desempenha apenas a sua função original (Monteiro, 2006, p. 20). 

Já o híbrido, ao cruzar os distintos programas, gera um terceiro conceito de edifício, 

distinto de qualquer outro tipo. As suas dinâmicas espaciais são diferentes dos 

singulares, principalmente na vivência do espaço. 

Em arquitetura, podemos designar de híbrida aquela que se traduz em edifícios que 

comportam diversos programas distintos. Possui uma multiplicidade de programas 

coletivos e privados e é essencialmente de caráter urbano, pois procura resolver 

questões não apenas à escala do edifício mas também à escala da cidade (Mozas, 

2011, p. 44). Sujeita-se assim, a novas relações com o sistema urbano onde se insere, 

funcionando como um elemento de transição, em que a própria arquitetura atua como 

ferramenta do urbanismo e o urbanismo intervém na arquitetura, permitindo aos 

usuários, uma nova utilização do espaço público. Relaciona os vários programas tanto 

no interior, como do interior para o exterior, isto é, interliga-os no contexto de um 

edifício e, por outro lado, pretende adaptá-los e configurá-los ao sistema urbano. E, 

portanto, o híbrido traduz-se em edifícios, complexos e até mesmo em quarteirões, 

grandes estruturas (Mozas, 2011, p. 28).  

                                            
13

 Edifício singular é aquele que está predestinado a um único uso. 
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O edifício para se tornar híbrido, assim como na genética, resulta de um processo de 

hibridização. Isto num sentido totalmente conceptual, pois não é um processo físico. 

“Hibridization would be a general consequence in seeking a new unity of dissociated 

elements in architecture.” 14
 (Steven Holl Architects, 2003, p. 2). Resulta na busca de 

uma nova unidade de elementos dissociados na arquitetura, rompendo com as 

barreiras do zonamento racional e proporcionando um novo dinamismo e vitalidade às 

cidades. Os elementos dissociados correspondem aos diversos usos e programas 

arquitetónicos e, portanto, a hibridização é o processo de cruzamento e interação 

desses distintos programas arquitetónicos, originando um edifício ou complexo, 

distinto de qualquer edifício singular.  

Os diferentes programas, conjugados no mesmo edifício, geram assim um confronto 

entre espaços de caráter público e privado, umas das principais caraterísticas do 

híbrido. É isto que confere dinâmica espacial e vivência do espaço durante muito mais 

tempo. O contraste entre o espaço público e privado, numa mesma estrutura, faz com 

que o híbrido seja um edifício permeável, no sentido em que o espaço privado é quase 

invadido pelo espaço público, visto que os dois se cruzam. Essa permeabilidade faz 

com que o híbrido se torne uma espécie de edifício full-time15, em que o uso dos seus 

serviços / programas é frequentado 24 horas por dia (Mozas, 2011, p. 42). 

É um edifício que estimula as relações sociais, mais do que qualquer outro tipo de 

edifício não permite. “La importancia que se otorgaba a la vida pública – ser un 

ciudadano – se simboliza física y espiritualmente en los plurifuncionales.” 16 (Zeidler, 

1985, p. 11). 

Apesar de, ao longo da história, tomarmos conhecimento de combinações de funções, 

como por exemplo, a casa sobre a loja ou oficina, o edifício híbrido apenas ganhou 

destaque a partir dos finais do séc. XIX, inícios do séc. XX (Fenton, 1985, p. 5). A 

estratégia mais frequente era a do edifício de “uso misto”, ou seja, da dualidade de 

funções num único edifício. No entanto, o híbrido exige uma complexidade superior, é 

algo que vai para além da simplicidade de um edifício, tanto a nível funcional como 

                                            
14

 “A hibridização seria uma consequência geral na busca de uma nova unidade de elementos 

dissociados na arquitetura.” (Tradução nossa) 
15

 “Full-time”, em português significa “a tempo inteiro” (Tradução nossa). 
16

 “A importância que se dava à vida pública – ser um cidadão – é caraterizada física e espiritualmente 

nos edifícios multifuncionais.” (Tradução nossa) 
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formal. Possui mais de dois programas, distinguindo-se do edifício misto17. Em ambos 

se presencia um confronto direto programático na mesma estrutura, que por sua vez, é 

visivelmente mais complexo no edifício híbrido. No entanto, o edifício misto é 

caraterizado por aquele que possui habitação e comércio, género que segundo Fenton 

já vem desde o período medieval (Fenton, 1985, p. 5) e que se mantém até aos dias 

de hoje, sendo muito comum nos centros urbanos.  

Desde sempre, o termo “híbrido” tem sido utilizado de um modo banalizado, apenas 

como adjetivo. Só nos anos 80 é que se tornou efetivo como conceito na arquitetura. 

Até ao estudo de 1985, feito por Joseph Fenton em Hybrid Buildings18 o termo ainda 

não tinha sido catalogado (Fenton, 1985, p. 5), e este tipo de edifício era apenas 

referido como edifício de “mistura de usos”19 ou multifuncional. Esta estratégia aplica-

se aos edifícios que agregam diferentes programas, funções, usos, no mesmo edifício. 

E por isso, entender o híbrido, como um organismo multifuncional que está preparado 

para comportar “[…] tanto las actividades previstas, como las imprevistas de una 

ciudad.”20 (Mozas, 2011, p. 44). Estimula as atividades urbanas e relaciona-as entre si. 

Mas para esclarecer de antemão, o edifício híbrido é um edifício multifuncional, mas 

nem sempre o edifício multifuncional é híbrido. Isto, porque Fenton distingue os 

edifícios híbridos dos outros edifícios multifuncionais comuns, pela forma e escala. A 

escala está relacionada com a dimensão do terreno e limitada pela malha urbana, 

enquanto a forma, é definida pelas capacidades das inovações tecnológicas 

estruturais do séc. XIX (Fenton, 1985, p. 5). 

Já Steven Holl21 refere na mesma publicação22, que o híbrido é distinto das mega-

estruturas que não se enquadram na malha urbana, pois o híbrido desenvolve-se 

numa adaptação ao tecido urbano (Holl, 1984, p. 3). Mas também podem existir mega-

estrutura híbridas (Mozas, 2011, p. 44), desde que se enquadrem e contribuam para o 

sistema urbano. O híbrido pode ir desde o edifício ao complexo, mega-estrutura. “tanto 

                                            
17

 Edifícios mistos são aqueles que possuem habitação e comércio. É uma expressão maioritariamente 

utilizada em Portugal. 
18

 Hybrid Buildings é um capítulo da coletânea Pamphlet Architecture 11-20. Trata-se de um estudo feito, 

por Joseph Fenton, nos anos 80, sobre edifícios híbridos. Já a coletânea é da autoria de Steven Holl e 
William Stout. 
19

 “Mixed-Use building” é uma expressão inglesa frequentemente utilizada para edifícios multifuncionais. 
20

 “[…] tanto as necessidades previstas, como as imprevistas de uma cidade.” (Tradução nossa) 
21

 Steven Holl é um arquiteto americano nascido em Bremerton, Washington em 1947. Formou-se pela 

Universidade de Washington, e em 1970 prosseguiu com os seus estudos em Roma. Em 1976 abriu a 
sua própria firma em Nova Iorque. Atualmente, para além de arquiteto, também leciona em Universidades 
de renome e é autor de diversos estudos e obras literárias. 
22

 Hybrid Buildings. 
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el edifício relativamente pequeño como el complejo que alcanza casi las dimensiones 

de un barrio pueden considerar-se construcciones plurifuncionales.” (Zeidler, 1985, p. 

9). 

Em contrapartida, o edifício Seaside Hybrid23 de Steven Holl, funciona com algumas 

contradições em relação ao híbrido, na perspetiva de Fenton. Ao contrário dos híbridos 

descritos por Fenton, este edifício não se enquadra no meio urbano, mas sim numa 

zona costeira, o que não deixa de ser contraditório. Contudo, comporta diversos 

programas, desde a habitação, ao comércio e escritórios.  

Ilustração 2 – Seaside Hybrid, Steven Holl (Steven Holl 
Architects, 2012)          

Ilustração 3 - Seaside Hybrid, Steven Holl (Steven Holl Architects, 

2012) 

Por sua vez, Eberhard Zeidler24 possui uma perspetiva sobre os edifícios 

multifuncionais em geral, não apenas o híbrido. Defende, ao contrário dos 

Modernistas, que a cidade carece de edifícios que conjuguem diferentes funções, para 

que o espaço não perca o dinamismo. “Nuestra labor consiste en volver a reagrupar 

estos fragmentos dispersos para que sus formas y funciones se complementen 

mutuamente e devuelvan el pálpito vital a las ciudades.”25 (Zeidler, 1985, p. 97).  

Portanto, os princípios do edifício multifuncional comum e o Híbrido, são semelhantes. 

Contudo, a definição de edifício híbrido ainda não é uma ideia cem por cento estável, 

pois ainda existem diferentes opiniões sobre a sua definição, embora algumas delas 

tenham conclusões em comum.  

                                            
23

 Edifício construído entre 1984 e 1988, na Flórida. Começou um ano antes da publicação Hybrid 

Buildings, de Joseph Fenton. 
24

 Eberhard Zeidler é um arquiteto nascido em 1926 no Canadá. Formou-se na Universidade de 

Baushaus em Weimar, Alemanha, e posteriormente, na Universidade Técnica de Karlsruhe. A maioria dos 
seus projetos localizam-se no Canadá. 
25

 “O nosso trabalho consiste em voltar a agrupar estes fragmentos dispersos para que as suas formas e 

funções se complementem mutuamente e devolvam o palpito vital às cidades.” (Tradução nossa) 
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Robert Venturi26 tem uma versão mais singela do modo de entender o edifício híbrido. 

Ele encara grande parte dos seus projetos como sendo híbridos, pela capacidade que 

têm de comportar diferentes funções, como por exemplo, o projeto da fonte da 

Fairmount Park Commision27, em Philadelphia, que se revela como arquitetura e 

escultura. Ou a National Football Hall of Fame28, que contrata arquitetura e publicidade 

numa mesma estrutura. São duas funções para um único elemento (Brown, Venturi, 

1971, p. 87). Embora este último inclua na sua estrutura uma biblioteca, serviços 

administrativos e de investigação, restaurantes, bares e espaços para exposições e 

outros eventos. 

 
Ilustração 4 - National Fame, vista interior do 
hall ([adaptado a partir de] Piñon, 1984, p. 45) 

Ilustração 5 - National Collegiate Football Hall of Fame 1967, Maqueta (Piñon, 
1984, p.46)  

Mas Venturi define-o como híbrido apenas pelas suas duas funções principais: 

arquitetura e publicidade (Brown, Venturi, 1971, p. 87). Ele carateriza a expressão 

“híbrido” como um adjetivo. E no fundo é um adjetivo, um conceito, ao invés de uma 

tipologia. 

A avaliação de Fenton é fundamentada com base nas estratégias das cidades 

americanas. Steven Holl29, em continuação ao estudo de Fenton, aplica algumas 

ideias nos seus projetos híbridos do séc. XXI, em cidades de grande densidade 

urbana. Por outro lado, Javier Mozas e Aurora Fernández Per, analisam algumas 

                                            
26

 Robert Venturi é um arquiteto norte-americano, nascido em 1925. Formou-se na Universidade de 

Princeton e em 1991 venceu o prestigiado prémio de arquitetura, Pritzker Prize. Em 1967 fundou a 
empresa Venturi, Scott Brown and Associates, juntamente com a sua esposa Denise Scott Brown e John 
Rauch. 
27

 Projeto para um concurso de 1964. 
28

 Projeto para um concurso de 1967. 
29

 Steven Holl é um arquiteto norte-americano nascido em Bremerton, Washington em 1947. Formou-se 

pela Universidade de Washington, embora tenha realizado diversos estudos posteriormente. Em 1976 
abriu a sua própria firma em Nova Iorque, Steven Holl Architects. Para além da função de arquiteto, 
também leciona em Universidades de renome e é autor de diversos estudos e obras literárias. É vencedor 
de prestigiados prémios incluindo o AIA Gold Medal em 2012, e o Alvar Aalto Medal em 1998. 
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ideias de Fenton, aplicando-as em exemplos de cidades não apenas americanas, mas 

também europeias e asiáticas. Mozas avalia o híbrido da perspetiva de Fenton, como 

um “híbrido metropolitano” (Mozas, 2011, p. 13). 

As ideias dos autores, em parte, são divergentes e contraditórias, mas as causas do 

surgimento do híbrido e a razão pelo qual ele é aderido, são similares. As principais 

causas e problemas urbanos, que se pretendem solucionar com um híbrido são, a falta 

de espaço (Fenton, 1985, p. 5), a falta de alojamento, zonas inutilizadas ou destruídas, 

escassez de equipamentos na zona e especulação de solo. O híbrido é uma solução 

possível para resolver grande parte destes casos. No entanto, dependendo do período 

da história, as necessidades são diferentes. As cidades com falta de alojamento, ao 

longo do séc. XX eram aquelas que foram destruídas pela guerra, ou então atingidas 

por um forte êxodo rural e deslocação para os centros urbanos. Este último exemplo é 

o mais frequente nos dias de hoje, nomeadamente nas grandes metrópoles asiáticas. 

Em parte, é sobre as grandes cidades do séc. XXI, que Steven Holl desenvolve uma 

teoria sobre edifícios híbridos. Mais propriamente nas grandes metrópoles, que 

atualmente se localizam na China, entre outros países economicamente emergentes. 

Perante um desenvolvimento urbano muito denso, com escassez de espaço, como é 

frequente nestas grandes metrópoles, os híbridos passam a desempenhar um papel 

importante na cidade. Propondo algumas soluções, Holl refere que o híbrido do séc. 

XXI é um potencial gerador de espaço público, um elemento fulcral para o meio 

urbano, para além da justaposição programática e dinâmicas de secção, a utilização 

de sistemas sustentáveis e a capacidade de junção as três atividades essenciais 

“living/working/recreating and cultural”30 (Holl, 2011, p. 8).  

Uma das principais vantagens é a gestão e economia de recursos. Através do seu 

principal conceito, a relação de diversos programas no mesmo edifício, consegue 

reduzir deslocação, tempo e em alguns casos, custos, para além de recrutar recursos 

de partes do projeto, com a finalidade de apoiar outras partes. 

Consideramos que, partindo de uma mesma origem, existem diferentes versões para 

os híbridos, compreendidas entre finais do séc. XIX, os do séc. XX e séc. XXI, sendo 

que a arquitetura híbrida adapte-se ao longo dos tempos consoante as necessidades e 

evolução da sociedade (Fenton, 1985, p. 41). A sua inserção no meio urbano surgiu 

                                            
30

 “habitação/trabalho/recreação e cultural” (Tradução nossa) 
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pela escassez de espaço e pela falta de alojamento e/ou equipamentos na zona. 

Posteriormente, com a alteração dos sistemas urbanos, geraram-se outras 

preocupações, entre elas, a criação de espaço público qualificado. 

2.1.1. O QUE NÃO É UM HÍBRIDO 

Tendo em conta os aspetos mencionados anteriormente sobre o híbrido, caímos em 

tentação de atribuir este conceito a inúmeros tipos de edifícios. No entanto, existem 

contradições que estabelecem a diferença entre o que é, ou não, um híbrido. 

Segundo Javier Mozas, os centros comerciais não são considerados híbridos. É certo 

que, cada vez mais, se tende a adicionar outras atividades às grandes superfícies 

comerciais. Essencialmente, são atividades de lazer e escritórios, que servem de 

apoio à atividade comercial (Mozas, 2011, p. 38). Podem ser considerados multi-usos 

mas estão fora dos centros urbanos e não se inserem na malha urbana.  

Fenton refere que os híbridos são uma resposta à pressão urbana, da especulação e 

do elevado preço do solo (Fenton, 1985, p. 5). Logo, a primeira razão para os centros 

comerciais se distanciarem dos centros urbanos, é fugir a essa tensão. Mesmo 

permitindo economizar espaço e tempo à população, fazem-no por uma questão 

económica e não pela valorização do espaço público urbano. Atualmente, e desde a 

sua existência, as grandes superfícies comerciais, têm vindo a prejudicar os pequenos 

comércios de rua, estabelecidos nos centros urbanos. Aqui, a atividade comercial, 

quando conjugada com outros usos, serve de apoio, e dá dinamismo à cidade e gera 

valor económico. Quando se distancia de outros usos, o contributo passa a ser para 

ele31 próprio, que é o que acontece nos centros comerciais isolados.  

[…] allí
32

 la ausência de este sistema de transporte va en perjuicio de los comércios del 

centro en contraposición a los centros comerciales, hecho muy de lamentar, pues 

ambos están en la misma ciudad, aun cuando los últimos no colaboran en absoluto a 

mantenerla saludable.”
33

 (Zeidler, 1985, p. 113) 

 

                                            
31

 “Ele” refere-se ao centro comercial. 
32

 “allí”, em português “alí”, o autor refere-se às pequenas cidades americanas com falta de sistemas de 

transporte público. 
33

 “alí, a ausência de este transporte, prejudica os comércios do centro em contraposição aos centros 

comerciais, o que é lamentável, já que ambos estão na mesma cidade, e os últimos não contribuem em 
nada para mantê-la saudável.” (Tradução nossa) 
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O arquiteto John Portman34, de John Portman e Associates, atua essencialmente em 

projetos multifuncionais, com intuito especulativo, em que a empresa de arquitetura 

desempenha um papel de promotora imobiliária (Mozas, 2011, p. 40). Geralmente os 

seus projetos possuem como base programas de hotéis, centros comerciais, com 

apoio de equipamentos culturais, entre outros. Os edifícios funcionam, principalmente 

com fins especulativos, ao invés de pretenderem criar relações com o sistema urbano, 

gerar dinâmica espacial, entre outros contributos do híbrido. 

2.2. HISTÓRIA E INFLUÊNCIAS 

A origem do híbrido remonta a finais do séc. XIX, por volta de 1880. No entanto, o 

confronto entre múltiplas funções num único edifício, tem sido uma estratégia 

recorrente ao longo da história, desde as termas romanas, à “casa sobre a loja”, a 

conjugação de diferentes atividades sempre esteve patente (Fenton, 1985, p. 5). As 

termas, para além de serem espaços de lazer, com fins médicos e terapêuticos, 

também eram local de reuniões e debates. As suas plantas geralmente eram 

simétricas e, por vezes, incluíam bibliotecas, auditórios, ginásios, teatros e 

restaurantes. Numa única estrutura, distribuem-se diversas atividades, tornando-se 

num local dinâmico (Zeidler, 1985, p. 10). 

Remetemos também à cidade medieval, um exemplo de densidade e desorganização 

urbana, onde todos os edifícios se concentravam sob o limite de uma muralha que, 

para além de ser um elemento de defesa, comportava funções destinadas aos 

respetivos habitantes. Entre a muralha desenvolvia-se toda a cidade e, com a 

escassez de espaço, o ambiente tornava-se demasiado denso, pois tudo acontecia ali. 

As ruas eram locais de comércio, tanto no meio das mesmas como incluídos nos 

edifícios, que consequentemente concentravam áreas de trabalho e habitação, exceto 

as funções de caráter religioso ou civil, que estavam destinadas a edifícios 

específicos. O comércio distribuía-se no piso térreo, enquanto a habitação se geria 

nos pisos superiores (Zeidler, 1985, p. 11). 

Por outro lado, com a escassez de espaço, alguns habitantes viram-se obrigados a 

transferir a habitação para fora da muralha. As principais funções quotidianas 

(habitação, trabalho e lazer) começaram a se segregar, originaram-se zonas 
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 John Portman é um arquiteto e promotor imobiliário americano. 
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suburbanas, onde havia atividade para além dos centros das cidades (Zeidler, 1985, p. 

11). 

Inclusive na Idade Média, manteve-se esta estratégia de “casa sobre a loja”35, apesar 

de nem sempre o trabalhador habitar na casa sobreposta à sua loja. A falta de espaço 

e, a sua adaptação, feita de forma ocasional, originou casos de certa maneira 

caricatos, como a “casa sobre a ponte”36. A ponte Vecchio em Florença, Itália, 

organiza habitações sobre comércio que por sua vez, se apoiam numa ponte 

estruturante da cidade. Esta obra de Taddeo Gaddi, foi reconstruída em 1345, após as 

cheias de 1333. Crê-se que já existia desde a época romana, numa versão construída 

em madeira. Em 1442, as autoridades ordenaram a transferência dos açougueiros 

para os espaços comerciais sobre a ponte, com vista em preservar a imagem da 

cidade. Para além de evitarem condensar demasiado comércio cerca de palácios e de 

zonas residenciais do centro. Deste modo, a ponte tornou-se um local para mercado 

de carne, entre outros negócios. No seu interior, para além de se realizarem trocas 

comerciais, também existiam habitações, e, para além do mais, a ponte, por si só, 

servia de acesso à cidade. Só por isto, podemos destacar a multifuncionalidade da 

construção. 

 
A hibridez já estava, de certo modo, patente na vivência do edifício. A concentração de 

diferentes funções na mesma estrutura, no entanto, não gera edifícios que 

                                            
35

 “The house over the store […]” (Fenton, 1985, p. 5) 
36

 “[…] the apartment above the bridge […]” (Fenton, 1985, p. 5) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 6 - Gravura de um cenário 
urbano de uma cidade inglesa no séc. XIV 
(Zeidler, 1985, p. 97) 

 
   Ilustração 7 - Ponte Vecchio, Florença, 1345 (Fenton, 1985, p. 5) 
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correspondam exatamente aos parâmetros anteriormente estipulados37. Trata-se de 

edifícios multifuncionais, não híbridos. Os edifícios híbridos, da análise de Fenton, 

ainda não estavam ao alcance das cidades medievais tanto a nível morfológico, como 

tecnológico. A influência está na capacidade de misturar as funções no mesmo 

edifício, em função das necessidades da época. Nas cidades medievais, a estratégia 

mais utilizada, era o uso misto. 

2.2.1.          CIDADE AMERICANA
38

 VERSUS CIDADE EUROPEIA 

Em meados do séc. XIX, com a Revolução Industrial, a sociedade sofreu uma 

mudança drástica do ponto de vista social, económico e tecnológico. 

Consequentemente, as cidades obtiveram transformações significativas, devido à 

deslocação de população rural para o meio urbano, um fator importantíssimo no 

desenvolvimento da cidade europeia e que, posteriormente se traduziu na cidade 

americana.  

O avanço tecnológico, a melhoria dos meios de transporte, propositaram um súbito 

aumento de núcleos industriais, onde foram atribuídos novos postos de trabalho, o que 

levou a um repentino aumento demográfico nos núcleos urbanos (Zeidler, 1985, p. 12).  

Nos finais do séc. XIX, a América do Norte e a Europa deparavam-se com os mesmos 

problemas consequentes da Revolução Industrial, pobreza, delinquência, falta de 

higiene e salubridade. O tecido urbano crescia sob resposta aos problemas da 

Revolução Industrial e, por isso, as condições das cidades tornavam-se cada vez mais 

degradantes.  

“As primeiras tentativas para corrigir os males da cidade industrial polarizaram-se em 

dois casos extremos: ou se defendia a necessidade de recomeçar do principio, 

contrapondo à cidade existente novas formas de convivência ditada exclusivamente 

pela teoria, ou se procurava resolver os problemas singulares e remediar os 

inconvenientes isoladamente, sem ter em conta as suas conexões e sem uma visão 

global do novo organismo citadino.” (Benevolo, 1987b, p.9) 

 
A revolução industrial promoveu alterações na configuração da cidade, nos problemas 

de mobilidade, escassez de habitação e problemas de colocação de equipamentos. 

Por outro lado, procuravam aproximar as zonas residenciais das laborais, e qualquer 
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 P.27. 
38

 Sempre que mencionamos a cidade americana, referimo-nos às cidades dos Estados Unidos da 

América. 
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uma delas perdia qualidade, quando tudo se encontrava condensado (Zeidler, 1985, p. 

12).  

Como tal, era necessário criar um novo modelo de cidade ideal. Foi então que atuaram 

algumas ideias por parte de utopistas, no intuito de criar uma comunidade, fora dos 

parâmetros urbanos, do caos. Aquela que se isolasse no meio do espaço natural e 

que se distanciasse de uma cidade industrializada dominada por conflitos sociais. Era 

necessário mais alojamento, e através de ideologias socialistas, começou-se a 

idealizar pequenos núcleos fora dos centros urbanos, afastados do caos da cidade. 

Charles Fourier39 encarava este sistema como um caminho dirigido a uma teoria de 

coletividade entre a vida e a propriedade - existiria uma maior proximidade entre a 

casa e o trabalho. Os trabalhadores deslocar-se-iam para a periferia, para habitar em 

phalanges40 de 1620 pessoas, situadas perto das fábricas. De modo a tentar resolver 

os supostos problemas da sociedade, Fourier projetou o edifício designado de 

“Falanstério”. Aquilo que seria um núcleo habitacional destinado a operários, e 

respetiva família, situado perto da zona industrial, das fábricas onde os mesmos 

trabalhavam. O próprio edifício em si tinha um caráter auto-suficiente sendo que 

dispunha de espaços comuns partilhados e áreas de apoio residencial, introduzidas 

nesse mesmo edifício. Por outro lado, as áreas de serviços geravam empregos aos 

moradores, visto que eram os mesmos que se ocupavam dessas funções. Este facto, 

conferia assim uma auto-suficiência e gerava uma pequena comunidade, 

independente da sociedade exterior, dentro de um único edifício.  

 

Ilustração 8 - Falanstério de Charles Fourier, séc.XIX (Curtis, 1987, p. 121) 

                                            
39

 Charles Fourier nasceu em 1772 em Besançon, França. Foi um filósofo e economista que obteve um 

papel importante nas teorias do socialismo utópico do séc. XIX. Tais pensamentos levaram-no a 
desenvolver o Falanstério. 
40

 Local residido por um número de indivíduos unidos em comunidade. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Phalanst%C3%A8re.jpg
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Para Fourier, o Falanstério deveria ser sustentado por ação voluntária dos seus 

habitantes e não deveria suportar mais de mil e seiscentas pessoas. Cada habitante 

deveria escolher um trabalho associado ao falanstério, e em troca do trabalho 

efetuado recebia comida, alojamento e vestuário (Benevolo, 1987b, p. 68). Os 

habitantes prestavam favores mutuamente, como um serviço à comunidade  

Do ponto de vista da auto-suficiência e independência do edifício, esta obra seria o 

início de uma transformação social. A filosofia do Falanstério foi uma grande influência 

para o Movimento Moderno do séc. XX, nomeadamente em projetos de habitação 

social. Assim como, para o CIAM41 na perspetiva da criação de cidades funcionais, 

cuja estratégia urbana, contrariava a junção de funções e edifícios multifuncionais 

(Zeidler, 1985, p. 13). No entanto, este sistema não teve grande sucesso na Europa, 

sendo mais utilizado na América, salvo a exceção do Familistério42 de Godin43, que 

ainda se manteve até aos anos 60. 

Perante a revolta social em reação às consequências da cidade industrial, Inglaterra e 

França puseram em prática uma reforma geral em algumas cidades, ao contrapondo 

as teorias utópicas e dos ideais socialistas. As funções começaram a segregar-se por 

zonas específicas para cada função, como é o caso da cidade jardim de Ebenezer 

Howard44, onde as zonas comerciais e administrativas localizavam-se no centro da 

cidade, a zona industrial ao redor desta e, em redor, a cidade agrícola. No centro, a 

superfície residencial deveria ser equivalente aos espaços livres, na zona industrial, o 

dobro, e na agrícola, o triplo (Zeidler, 1985, p. 14). 

 No plano de renovação de Paris, realizado por Haussmann45, entre 1853 e 1870, 

foram criadas novas condições de higiene e de trabalho (Benevolo, 1987b, p. 103). 

Mas o mais importante a focar é o seu sistema morfológico e o respetivo modo como 

se estruturavam os quarteirões e se cruzavam os diversos usos da cidade, 

consequências da escassez de espaço. Foram projetados quarteirões em que o piso 

térreo se destinava a comércio, teatros, restaurantes, cafés entre outros. Sobre este, 

                                            
41

 O CIAM I (Congresso Internacional de Arquitetura Moderna) foi um evento de arquitetura, iniciado em 

1928 na Suíça, onde foram debatidos aspetos de nível estético, social, económico e artístico, desde a 
escala da cidade á escala do edifício. Foi fundamental para o desenvolvimento da arquitetura da primeira 
metade do séc. XX. No total foram realizados dez congressos, até 1956. 
42

 O Familistério é um edifício baseado na mesma estratégia do Falanstério. Foi construído em Guise, 

França. 
43

 Jean- Baptiste André Godin foi um utópico do séc. XIX, discípulo de Fourier.  
44

 Ebenezer Howard foi um urbanista inglês nascido em Londres em 1850. 
45

 Georges Eugène Haussmann foi um urbanista francês nascido em 1908, e o autor da restruturação e 

reconstrução da cidade de Paris. 
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criou quatro a cinco pisos de habitação, que por vezes se adaptavam para escritórios 

(Zeidler, 1985, p. 11). No entanto, o piso térreo era aquele que conferia uma maior 

dinâmica à cidade, com restaurantes, cafés, teatros e comércios.  

O sistema de galerias cobertas tornou-se uma potencial estratégia urbanística, por 

criar zonas cobertas, de circulação pedonal, que ao mesmo tempo fazem parte do 

espaço público envolvente (Zeidler, 1985, p. 11). É um espaço de transição entre os 

programas de caráter público, do edifício, e a rua. 

Já em Portugal, o plano de reconstrução da Baixa Pombalina em Lisboa, dirigido por 

Manuel da Maia entre 175546 e 1758 e terminado em 1811, organizava os seus 

quarteirões em edifícios de altura não superior a cinco pisos. O piso térreo era 

comercial e os restantes pisos eram destinados a habitação. No entanto, consoante as 

necessidades, os pisos habitacionais eram adaptados a oficinas, escritórios, entre 

outras funções, e por sua vez, tornavam-se edifícios multifuncionais. Mas, neste caso, 

pela adaptação do espaço e não pelo programa inicialmente estipulado, o que de certo 

modo, remete à estratégia de bairro e edifícios, de Paris47. 

Posteriormente, no início do séc. XX, logo após a Primeira Guerra Mundial, a Áustria 

deparava-se com uma situação instável marcada pelo período de uma rápida 

expansão industrial48 (Steiner, 1986, p. 11), quando uma nova classe proletária se 

sediou em Viena. Com ascensão dos sociais-democratas ao poder, e em conflito com 

um poder central mais conservador, a Viena Vermelha pôs em prática estratégias 

urbanas necessárias à fixação da nova classe proletária, do alojamento da mesma. 

Definiu-se assim, uma passagem de uma cultura tradicional rural para uma cultura 

proletária da cidade. Durante esse período foram construídos sistemas de habitação 

coletiva, onde o uso residencial era apoiado por outros serviços entre eles: lavandarias 

coletivas, creches, clínicas dentárias, bibliotecas de bairro, teatros, lojas, instalações 

desportivas; tudo conjugado num ambiente com espaços públicos ajardinados. 

                                            
46

 Ano do grande terramoto de Lisboa. 
47

 Comparação feita pela estratégia implementada nos edifícios, e não pelo Plano de Paris ser fruto de 

uma era industrial. O Plano da Baixa não se identifica, diretamente, com a Revolução Industrial. 
48

 (1857-1814). Um dos mais emblemáticos projetos de habitação da Viena Vermelha. 
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O conjunto Karl Marx Hof49, projetado por Karl Ehn50, simbolizava a afirmação de uma 

vida em comunidade. Possui cerca de mil e trezentos apartamentos, apoiados por 

lavandarias comunitárias, um infantário, uma biblioteca e um teatro de bairro.  

Este projeto, assim como outros posteriores, destaca algumas influências dos ideais 

utópicos de Fourier, pela criação de uma comunidade, afastada dos centros urbanos, 

no intuito de criar uma proximidade entre as principais atividades diárias - habitação, 

trabalho e lazer - e, com isto, permitir uma melhor qualidade de vida à sociedade, com 

instinto comunitário. Embora as épocas se descrevam por contextos históricos 

diferentes, estes ideais eram semelhantes. E foram ainda mais importantes para a 

criação dos condensadores sociais51, originados pela Revolução Soviética. Aqui, a 

única caraterística híbrida, é o confronto dos diferentes usos na mesma estrutura, no 

entanto, não é um edifício híbrido, é uma influência.  

 
 

Ilustração 9 – Edifício de habitação social Karl Marx Hof ([adaptado a partir de] French, 2009, p. 42) 

Entretanto, em contextos diferentes, mas épocas semelhantes, desenvolvia-se a 

cidade norte-americana. As estratégias urbanas da cidade norte-americana e da 

europeia são bastante distintas, e deste modo, o híbrido atua de maneira diferente em 

cada uma delas, pelas suas caraterísticas sociais, culturais, morfológicas, históricas e 

físicas.  

O coração da cidade europeia é testemunho de uma história vivida ao longo dos 

séculos, possui uma identidade reveladora do tempo. A própria forma da cidade é uma 

                                            
49

 “Quarteirão Karl Marx” (Tradução nossa) 
50

 Karl Ehn foi um arquiteto austríaco, discípulo de Otto Wagner. Nascido em Viena em 1884. Foi o autor 

do projeto de habitação social Karl Marx Hof. 
51

 P. 43. 
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consequência de diversos acontecimentos históricos. A sua vertente histórica era, e 

continua a ser, muito forte, e portanto resistiu persistentemente às ameaças do 

urbanismo moderno, que, por sua vez, se traduziu em propostas de conservação de 

modelos urbanos (Zeidler, 1985, p. 143). 

A cidade americana, mesmo não sendo fruto de um passado histórico tão marcante 

quanto a cidade europeia, tem o seu desenvolvimento principalmente devido à 

Revolução Industrial e respetivas consequências. 

Após a Guerra Civil, terminada em 1865, os Estados Unidos da América passam por 

um período de ascensão, comandado pela era da Industrialização e, 

consequentemente, exercendo uma grande influência no resto do mundo (Giedion, 

2004, p. 363). O início do séc. XX foi marcado por grandes níveis de emigração de 

povos vindos essencialmente da Europa, em busca de melhores condições de vida. 

Nesse período conseguiram-se grandes fortunas e potenciais investidores. Por sua 

vez, as cidades depararam-se com um crescimento populacional significativo, 

resultante da elevada emigração, vinda das zonas rurais. 

A melhoria dos sistemas de transporte conduz a uma sociedade cada vez mais 

dependente desses meios, encorajando a deslocação para os centros urbanos. As 

novas tecnologias de construção, caraterísticas do período industrial, permitiram a 

construção vertical de estruturas. Aquilo que se designa de “arranha-céus” foi uma 

expressão da modernidade (Frampton, 2007, p. 220). Começou por ser um tipo de 

estrutura que simbolizava imponência e poder. Anos depois, a construção vertical já 

seria uma solução para economizar espaço. Este tipo de construção seria propício à 

formação de híbridos. Isto é, a construção ilimitada no sentido vertical, seria vantajosa 

para a sobreposição de programas distintos, numa única estrutura, pela escassez de 

espaço e pela necessidade de conjugar as diferentes atividades, perto umas das 

outras. 

Os Estados Unidos da América sofreram uma dramática transformação nos finais do 

séc. XIX, quando a revolução industrial chegou ao país, e consequentemente, grande 

parte da população rural, se deslocou para os centros urbanos. As cidades sofreram 

alterações morfológicas dramáticas, tendo de se adaptar às novas condições. A 

escassez de espaço provocou grande pressão urbana, aumentando os custos do solo, 

entre outros problemas. É aqui que entra a perspetiva de Joseph Fenton. As suas 

conclusões são feitas com base na transformação das cidades norte-americanas. Os 
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edifícios híbridos surgiram neste contexto, em que, com a escassez de espaço e 

aglomeração populacional, os edifícios começavam a adotar o crescimento por 

extensão vertical, e a sobrepor diversos usos na mesma estrutura (Fenton, 1985, p. 5). 

A escassez de espaço e as tecnologias estruturais levaram à construção dos primeiros 

arranha-céus, à construção em altura, incentivando à sobreposição programática 

numa estrutura. Já nos planos europeus, os quarteirões ultrapassavam seis pisos de 

altura. 

A conjugação de usos diferentes era cada vez mais frequente. Para permitir um maior 

conforto para os trabalhadores de empresas do centro da cidade, começaram por 

associar espaços de lazer aos espaços de trabalho. Poupava-se tempo, deslocação e 

dinheiro. Geraram-se então, edifícios multifuncionais, onde se combinavam escritórios, 

apartamentos, comércios, hotéis, espaços de lazer, teatros, etc. A ideia avançava de 

época para época, enquanto a situação económica a suportava (Mozas, 2011, p. 16). 

Durante o período de prosperidade, entre a Primeira Guerra Mundial, nos anos 10, e a 

grave recessão económica vivida nos Estados Unidos da América em 1929, a 

construção de edifícios intensificava-se cada vez mais. Numa fase inicial, as 

dimensões dos arranha-céus eram desmesuradas, mas com a implementação da Lei 

de Zonamento de 191652, os edifícios de construção em altura e de grande porte, 

passaram a conter regras na dimensão e, consequentemente na morfologia 

(Koolhaas, 2008, p. 134). O arquiteto foi induzido a rejeitar tradições do passado, ao 

ser deparado com novas regras de configuração (Mozas, 2011, p. 13). 

Nos anos 30, paralelamente à grande depressão, Raymond Hood53, projetou um 

conjunto híbrido, o Rockefeller Center. Foi um projeto que contrariou a doutrina do 

Movimento Moderno, por conjugar diversas funções, ao invés de separar os usos por 

zonas. Era quase uma afronta aos princípios estipulados no CIAM (Zeidler, 1985, p. 

16). No entanto, respeita a ideia tradicional da rua, que se deve manter ativa e 

dinâmica, através dos espaços comerciais e da grande praça (Mozas, 2011, p. 14). 

                                            
52

 A Lei de Zonamento de 1916 é uma lei aplicada nos Estados Unidos da América, mais especificamente 

em Manhattan. Define e limita a configuração dos edifícios na malha urbana. Nenhuma estrutura podia 
ultrapassar as dimensões estipuladas. Deste modo, era possível controlar o retorno financeiro máximo de 
cada quarteirão (Koolhaas, 2009, p.135). 
53

 Raymond Hood foi um arquiteto norte-americano, nascido em 1881 em Rhode Island. Formou-se pela 

escola de arquitetura do MIT e pela École de Beaux-Arts de Paris. Foi autor de consagrados e famosos 
projetos tais como o edifício do Chicado Tribune e o Rockefeller Center, ambos nos Estados Unidos da 
América. 



Edifícios híbridos como geradores de uma nova lógica urbana 

 

Marta Saraiva Resina da Cunha   43 

Este complexo é composto por dezanove edifícios, que formam um conjunto 

multifuncional, com um centro comercial, um auditório, escritórios e espaços de 

recreação e lazer. O projeto cria um sistema de ruas internas, que definem uma 

retícula dentro da retícula de Nova Iorque. Prolonga a trama urbana para dentro do 

complexo, e portanto, influencia toda a cidade. Este projeto seria o resultado daquilo a 

que designamos de “cidade dentro da cidade”. Gerava-se um pequeno mundo, no seu 

interior, como vários elementos da cidade. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ilustração 10 – Rockfeller Centre (Frampton, 2007, p. 221) 

2.2.1.1. CONDENSADOR SOCIAL VERSUS EDIFÍCIO HÍBRIDO 

Enquanto o híbrido se desenvolvia como consequência de um sistema capitalista, os 

Condensadores Sociais surgiam como estratégias, baseadas nos ideais do Movimento 

Construtivista soviético. O híbrido foi uma estratégia utilizada com a finalidade de 

revitalizar a cidade norte-americana e rentabilizar a ocupação do solo, ao passo que o 

condensador social foi uma solução para o realojamento de população, no seio de 

uma guerra (Fernández Per, 2011, p. 48). Os contextos são distintos, mas os modelos, 

todavia possuem caraterísticas comuns.  
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Nos anos 10 e 20 do séc. XX, a Rússia deparava-se com uma situação de fraqueza e 

insucesso económico, pelo seu papel na Primeira Guerra Mundial. Foi necessário criar 

alojamento, mas ao mesmo tempo mudar de filosofia de vida. O Condensador Social 

tal como menciona a expressão, provém da iniciativa pública de criar alojamento em 

zonas escassas de habitação, dentro da ideologia Construtivista de transformar as 

relações do homem, nos três âmbitos do estado socialista: a habitação coletiva, 

recreação e trabalho (Fernández Per, 2011, p. 48). O seu desenvolvimento sucedeu 

na altura da Primeira Guerra Mundial em que a situação económica da Rússia 

regrediu de tal modo, que se carecia de uma transformação mental e social que lhe 

garantisse futuro. A sociedade precisava de evoluir e reformular um novo modo de 

vida e, portanto, a mudança de pensamento na arquitetura iria ser um princípio para 

uma nova vida consistente e promissora de crescimento social e económico. Os 

princípios arquitetónicos tentaram desligar-se dos valores tradicionais para dar lugar a 

uma estética industrial e uma nova conceção de carácter maioritariamente funcional e 

que satisfizesse as necessidades da sociedade. O objetivo era formar uma arquitetura 

socialmente justa e que quebrasse com a hierarquia social, mas nunca descurando da 

funcionalidade do espaço.  

Os condensadores sociais provêm de iniciativas públicas54 e em geral situam-se fora 

da trama urbana, ao contrário do híbrido, que é um edifício que se desenvolve no seio 

do espaço urbano e é promovido por iniciativas públicas e privadas, assim como 

também se destinam a qualquer público. O condensador era apenas destinado aos 

moradores, tanto nos espaços residenciais, como nos restantes usos (Fernández Per, 

2011, p. 44). 

Pela necessidade de realojamento, criaram então edifícios que coordenassem a 

habitação com espaços comuns compostos por lavandarias, escolas, teatros, entre 

outras áreas de lazer. As zonas comuns eram os potenciais espaços de socialização 

do edifício. Nos condensadores, o programa residencial é o mais importante e 

principal, enquanto os restantes serviços e usos servem apenas para complementar e 

auxiliar a habitação. Já o Híbrido não inclui necessariamente o usos residencial, 

embora na maioria dos casos inclua.  

Nos condensadores sociais, os acessos às habitações e serviços eram potenciais e 

incentivadores espaços de socialização. Estes acessos, conjugados com os serviços, 

                                            
54

 A expressão “Iniciativas públicas” refere-se aos promotores públicos. 
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formam o ambiente propício à socialização da comunidade. No entanto, o acesso às 

zonas comuns do condensador social é apenas destinado aos residentes das 

respetivas habitações, enquanto o híbrido é de utilização pública, qualquer pessoa 

pode aceder, exceto a áreas privadas.  

Enquanto o condensador social se concentra numa comunidade fechada, o híbrido 

adapta-se à cidade, estimula o contacto com pessoas que não habitem no edifício. 

Moisei Ginzburg55, pioneiro do construtivismo russo, pretendeu romper com as formas 

tradicionais, tanto a nível morfológico como espacial. Desenvolveu alguns projetos de 

habitação duplex e triplex de dimensões reduzidas acedidas por galerias e ruas 

internas, que se organizavam em grandes blocos comunitários dom-komuna56.  

Este sistema enquanto sistema de habitação coletiva, economia de espaço e 

agregação de serviços remete às ideologias do falanstério de Fourier e filosofias de 

união da sociedade em edifícios de concentração de proletariado (Frampton, 2007, p. 

168). Isto é igualmente refletido no edifício Narkomfin (1928-1932), projetado por 

Moisei Ginzburg e Ignaty Milinis na Rússia.  

Situava-se perto da zona industrial, e alojava a classe proletária e respetivas famílias. 

Inicialmente foram projetados quatro blocos, mas apenas dois foram executados. O 

bloco residencial era o maior e estava assente sobre pilotis, deixando o piso térreo 

livre para jardins e espaços recreativos. Esse mesmo bloco era composto por 

cinquenta e quatro apartamentos distribuídos por um sistema de dois corredores, em 

cujas extremidades se situam as caixas de escadas. Ginzburg estipulou três módulos 

de habitação de dimensões variáveis para alojar diferentes famílias, pela respetiva 

dimensão (Fernández Per, 2011, p. 49). Na cobertura do bloco existe um jardim que 

servia de ponto de encontro entre vizinhos. No entanto este não teve grande efeito 

devido à escassa utilização por parte dos moradores.  

Como apoio à habitação existiam diversos serviços comuns entre os quais; uma 

biblioteca, uma cozinha com sala de refeições comum, um ginásio, uma sala de estar 

comum, uma creche, lavandaria e uma enfermaria, todos concentrados no segundo 

edifício, que está conectado através de uma ponte ao edifício principal. Com o tempo, 

o edifício veio a sofrer diversas modificações que não respeitavam o projeto original. 
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 Moisei Ginzburg foi um arquiteto do Movimento Construtivista Soviético, nascido em 1892 na Rússia. 

Em 1925, em parceria com outros arquitetos, fundou o OSA, Association of Contemporary Architects 
(Associação de Arquitectos Contemporâneos). 
56

 “Dom Komuna” significa casa comunitária.  
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Ilustração 11 – Edifício Narkomfin, Moscovo, Rússia, 1928-32 
(Bonfati, 1979, p. 48) 

     
Ilustração 12 - Edifício Narkomfin, Moscovo, Rússia, 1928-32 
(Bonfati, 1979, p. 49) 

A estratégia do condensador social remete-nos à filosofia do Falanstério de Fourier e à 

estratégia da Karl Marx Hof de Viena, na criação de uma comunidade formada por um 

único edifício, onde habitavam e tinham à disposição as principais atividades da vida 

diária.  

Posteriormente, características destes três modelos, refletiram-se no projeto de Le 

Corbusier, a Unité d´Habitación57, assim como outros conjuntos habitacionais na 

Europa, numa tentativa de mudar o sistema de vida social existente. Embora distinta 

do edifício Narkomfin, a Unité é considerada um condensador social (Fernández Per, 

2011, p. 91), pela capacidade de acolher alguma população, onde esta pode conjugar 

a sua vida privada com a social e laboral no mesmo edifício. O edifício é 

essencialmente de uso residencial e os seus restantes programas subsistem, apenas, 

para o complementar.  

Estes arquitectos concentram o seu trabalho na definição de um espaço para peões no 

interior dos edifícios, habilitado a acolher, na proximidade dos alojamentos e em vários 

planos, todas as funções – de ligação, de encontro, de troca, de jogos das crianças – 

normalmente desenvolvidas nos espaços urbanos exteriores. (Benevolo, 1987a, p. 96)  

 

A Unité é o resultado de um estudo de células habitáveis, desenvolvido desde os anos 

20, destinado a diferentes núcleos familiares de classe média, desenvolvido por Le 
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 Projeto construído entre 1947 e 1972, em Marselha. 
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Corbusier. Comparando com os modelos russos, a diferença reside na junção das 

zonas comuns aos módulos habitacionais (Fernández Per, 2011, p. 91). Le Corbusier 

pôde demonstrar aquilo que designava por “machine à habiter”58 e como se 

desenvolvia um elemento que completasse e satisfizesse toda a rotina do homem. O 

edifício é composto por trezentas e trinta e sete habitações, uma galeria comercial, um 

hotel e uma zona de estar na cobertura, uma pista de corrida, um ginásio, uma piscina 

e um infantário. Le Corbusier aplicou uma planta intermédia, adotada também pelos 

construtivistas, mais aberta ao exterior, com comércio e restaurantes acedidos através 

de um corredor. No último piso e cobertura distribuíam-se o infantário, o ginásio, uma 

zona ajardinada e a piscina, entre outros serviços e áreas lúdicas. Toda a área 

restante destinava-se às habitações, e mais ou menos a meio dos respetivos pisos, 

situavam-se as áreas comuns designadas por youth club59.  

 

 
 

                                            
58

 “Máquina de habitar”. (Tradução nossa) 
59

 “Clube Jovem” (Tradução nossa), é uma zona de convívio. 

Ilustração 13 - Unité d´Habitación, Marselha, 1947-52, corte transversal e fachada (Giedion, 2004, p. 575)  
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 Ilustração 14 - Unité d´Habitación, Le Corbusier 1945 (Giedion, 2004, p. 575) 

O edifício assenta num sistema de pilotis, deixando que o espaço verde envolvente 

penetre o piso térreo do edifício e se prolongue para o seu interior. Origina-se assim, 

um espaço semi-público de acesso a qualquer pessoa, mas sendo que o edifício se 

encontra isolado do meio urbano, a sua frequência é maioritariamente dos moradores. 

Apesar de esta obra fazer parte do histórico de influências do híbrido, não partilham os 

mesmos objetivos, pois é definida como um condensador social (Fernández Per, 2011, 

p. 91). Rem Koolhaas interpreta os condensadores socias como uma “Programmatic 

layering60 upon vacant terrain to encourage dynamic coexistence of activities and to 

generate through their interference, unprecedented events.”61
 (Koolhaas, Mcgetrick, 

2004, p. 73). O condensador, ao relacionar a habitação com serviços e áreas de lazer, 

portanto, diferentes usos, origina diversas atividades, que ao se cruzarem, provocam 

efeitos que nunca antes foram conseguidos. No fundo, é quase uma designação que 

se pode atribuir ao híbrido. 

Em contrapartida, como o híbrido estava associado a um contexto essencialmente 

americano, embora com exceções, não deixava de ser um edifício que, por origem, a 

sua inserção estava adaptada a uma trama urbana (Fernández Per, 2011, p. 60). Mas 

                                            
60

 Layering é uma expressão inglesa referente à sobreposição de várias camadas. 
61

 “Layering programática em terreno baldio que encoraja a dinâmica coexistente de atividades e gera, 

através das suas interferências, eventos sem precedentes.” (Tradução nossa) 
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em parte, não podemos negar que, aspetos do híbrido e do condensador social, se 

possam conjugar num único edifício, como é o caso do Downtown Athletic Club62. 

Construído nos anos 30, em Nova Iorque, neste projeto estão patentes, aspetos do 

híbrido e do condensador social, no modo como são conjugadas as diferentes 

atividades, típico de um híbrido, gera relações sociais, que se pretendiam criar nas 

vanguardas europeias do início do séc. XX. 

[…] with the Downtown Athletic Club the American way of life, know-how and initiative 

definitively overtake the theoretical lifestyle modifications that the various 20
th
century 

European avant-gardes have been insistently proposing, without ever managing to 

impose them.
63

 (Fernández Per, 2011, p. 37) 

O Downtown Athletic Club é um clube privado, que ocupa meio quarteirão em 

Manhattan. O edifício desenvolve-se na vertical, limitado pela sua “pegada”, pela 

dimensão do terreno. A área dos seus pisos vai diminuindo à medida que o edifício 

ascende e, também, em função do programa. Nos primeiros pisos do edifício situava-

se o clube desportivo, que compreende pistas de squash, andebol, uma sala de 

bowling, um ginásio, uma piscina com balneários, e salões de jogos. Os pisos são em 

sistema de duplo pé direito. Sobrepostos ao clube, situavam-se o restaurante, a 

cozinha e lounges. Estes elementos serviam de zona intermediária para o clube 

desportivo e o hotel, que se distribuía pelos últimos pisos. Inicialmente, o edifício era 

de acesso público no piso térreo, destinado ao hall e aos escritórios do clube (Mozas, 

2011, p. 15). 

Rem Koolhaas descreve o Downtown Athletic Club, como sendo um arranha-céus 

“usado como um «condensador social» construtivista: uma máquina empregada para 

gerar e intensificar formas desejadas de contacto humano.” (Koolhaas, 2008, p. 180). 

Foi o primeiro edifício híbrido em que a estratégia de transformação dos 

condensadores sociais foi imposta e desenvolvida, não no sentido da habitação 

comunitária, mas sim pela forma de lazer e socialização dos trabalhadores, pelas 

relações sociais que gera no confronto entre os distintos programas, ginásio, hotel e 

restaurante.  

                                            
62

 Projeto de Starrett & Van Vleck, construído em 1931. O edifício sofreu alguns danos com o desastre de 

11 de Setembro de 2001. 
63

 […] com o Downtown Athletic Club, o modo de vida americano, com conhecimento e iniciativa, 

ultrapassou definitivamente as mudanças de estilo de vida teórico que, os modelos da vanguarda 
europeia do séc. XX têm proposto insistentemente, mesmo sem ter que as impor. (Tradução nossa) 
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Por outro lado, seguindo a lógica de Fenton, o Downtown Athletic Club é considerado 

um híbrido, pela conjugação dos três programas diferentes: um hotel, um restaurante e 

um clube desportivo64 (Fenton, 1985, p. 20). É o confronto de distintos usos e a 

utilização partilhada por ambos os frequentadores do hotel e do ginásio, para além de 

o incluir na avaliação formal dos híbridos65.  

 

           

Recentemente, o hotel foi transformado num condomínio residencial privado, uma 

reconversão feita pelo The Moinian Group (The Moinian Group, 2012). O clube foi 

mantido, mas como ginásio e spa, lounges e um cibercafé. Neste sentido existe um 

maior contraste entre espaço público e privado, do que anteriormente, mas a hibridez 

e diversidade espacial que existia anteriormente não é tão intensa. 

Posteriormente, num contexto europeu, os BBPR66 projetaram um híbrido de influência 

americana, onde a sobreposição e conjugação de funções era feita em altura. 

                                            
64

 Os clubes desportivos americanos eram espaços de acesso a um determinado tipo de usuário. 

Geralmente são frequentados por trabalhadores de empresas locais, onde estes podiam usufruir de 
ginásio, piscina, courts de squash, andebol, entre outras atividades físicas.  
65

 P. 60. 

Ilustração 16 – Downtown Athletic Club ([adaptado a partir de] 
Koolhaas, 2008, p. 181) 

Ilustração 15 – Downtown Athletic Club, Corte e Planta 
([adaptado a partir de] Koolhaas, 2008, p. 182)  
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Referimo-nos à Torre Velasca67, construída em 154, em Milão. O projeto original 

continha habitação, escritórios e comércio. O comércio distribui-se pelo piso térreo, 

seguido dos escritórios e na parte mais larga e elevada da torre, as habitações 

(Fernández Per, 2011, p. 63). É uma estratégia muito frequente, colocar as habitações 

nos topos das torres, para conferir uma maior privacidade e distanciamento do espaço 

público. 

 
 

Ilustração 17 – Torre Velasca, Milão ([adaptado a partir de] Fernández Per, 2011, p. 65) 

Nos últimos oitenta anos, as tentativas de construir condensadores sociais, têm vindo 

a fracassar devido à pressão imposta na vida dos usuários. Isto é, existia um elevado 

controle na programação da rotina e modo de vida dos moradores (Fernández Per, 

2011, p. 58). Tomando em atenção este fato, poderemos pressupor como sendo uma 

das razões para o desenvolvimento crescente de edifícios híbridos. 

  

                                                                                                                                
66

 Os BBPR é uma empresa de arquitetura, fundada em Milão em 1932. Os seus representantes 

principais são Gianluigi Banfi (1910-1945), Lodovico Barbiano di Belgiojoso (1909-2004), Enrico Peressutti 
(1908-1976) e Ernesto Nathan Rogers (1909-1968). Algum do seu trabalho foi desenvolvido durante o 
período da Segunda Guerra Mundial, e foram autores da Torre Velasca, desenvolvida posteriormente. 
67

 Projeto concluído nos anos 50. 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Gianluigi_Banfi&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Lodovico_Barbiano_di_Belgiojoso&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Enrico_Peressutti&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Ernesto_Nathan_Rogers
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2.2.2. A QUEDA E O REGRESSO DO HÍBRIDO  

Desde o seu início, nos anos 1880, o edifício híbrido teve grande expansão devido à 

situação económica da época68. Tanto o condensador social como o híbrido se faziam 

notar. O híbrido começou a ter algum destaque na cidade e, de certo modo, era útil ao 

sistema urbano, até que em 1929, quando o mundo veio a sofrer uma grande 

depressão - o Crash de Wall Street - a capacidade económica decresceu ao ponto de 

não se suportar qualquer investimento da envergadura de um edifício de grande 

escala (Fenton, 1985, p. 5). Paralelamente a esse período, no início dos anos 20, com 

o surgimento do CIAM69, o caráter multifuncional do edifício, foi posto em causa 

(Zeidler, 1985, p. 13).  

“A comienzos del siglo XX se abandono por completo la idea de que las ciudades 

existentes eran hábitats sociales operativos y dinámicos.”70 (Zeidler, 1985, p. 14). A 

filosofia urbanística dos utópicos sobre a criação de comunidades como o Falanstério, 

foi contrariada pelos Modernistas, com vista na criação de novas cidades de visão 

funcional, que levariam à segregação de funções por zonas respetivas.  

Igualmente na década de 20 e após algum contacto com urbanistas internacionais Le 

Corbusier começa a trabalhar em projetos de planeamento urbano. A proposta da Ville 

Radieuse71 foi o resultado daquilo que seria o modelo ideal de cidade modernista. Era 

uma representação de uma sociedade diferente da sociedade comunitária imposta até 

então. Le Corbusier criou um sistema de segregação de funções por zonas 

específicas, destinadas a cada uma delas, mediadas por espaços verdes. Sub-dividiu 

o plano em: cidades satélite destinadas à educação, centros de negócios, zonas 

residenciais, zonas verdes, zonas industriais leves, zonas industriais pesadas, zonas 

de armazéns e linhas ferroviárias. Os programas eram distribuídos de modo 

hierarquizado, interligados a um sistema de separação da circulação pedonal com a 

viária. Esta separação era feita através de uma rua pedonal a uma cota superior, 

enquanto a circulação viária ficava adstrita ao piso térreo (Frampton, 2007, p. 180). 

A Ville Radieuse, embora contraditória para os edifícios híbridos, serve também de 

influência na separação da circulação viária da pedonal, valorizando o espaço público. 

                                            
68

 No contexto da cidade norte-americana, na perspetiva de Joseph Fenton. 
69

 CIAM (Congresso internacional de arquitetura moderna) 
70

 “No começo do séc. XX abandonou-se por completo a ideia de que, as cidades existentes eram 

habitats sociais operativos e dinâmicos.” (Tradução nossa) 
71

 Proposto em 1925. 
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No entanto, este sistema não era novidade, visto que Harvey Wiley Corbett72, já o 

aplicava em propostas para aliviar o congestionamento em Manhattan, onde concebia 

ruas pedonais a uma cota superior ao nível da estrada (Koolhaas, 2008, p. 150) 

 
Ilustração 18 – Ville Radieuse, Le Corbusier (Projets urbains et 
realisations architecturales, 2010)                                             

 
Estas ideias foram ainda mais aprofundadas no evento CIAM IV, onde realmente se 

pôs em causa o confronto entre diferentes funções no mesmo edifício. Na fase IV, cujo 

tema se designava por The Functional City73, realizado em 1933, foram discutidos 

novos modos de segregação de espaços de lazer, habitação e trabalho (Frampton, 

2007, p. 270). Deste modo, a existência do edifício multifuncional, inclusive o híbrido, 

foi posta em causa, sendo que o que se estipulou no congresso foi a separação das 

principais atividades quotidianas74, por zonas individuais, na cidade (Zeidler, 1985, p. 

102). 

Neste evento foram discutidas estratégias para a cidade moderna, estipuladas sob a 

Carta de Atenas, um manifesto artístico onde, entre outros assuntos, se colocou em 

questão a separação de usos, através de um sistema de zonamento racional. A 

arquitetura estaria comprometida com o planeamento urbano através de: um rígido 

zonamento funcional, com linhas de vegetação entre as áreas reservadas a outras 

funções e, por outro lado, deveria existir uma única tipologia de habitação urbana, em 

blocos de apartamentos, de grandes dimensões (Frampton, 2007, p. 270). Estes 

fatores interromperiam a construção de edifícios multifuncionais (Zeidler, 1985, p. 13), 

                                            
72

 Harvey Wiley Corbett (1873 – 1954) foi um arquiteto americano mais conhecido pelo seus projetos de 

arranha-céus americanos. 
73

 “A Cidade Funcional” (Tradução nossa). Neste evento foram discutidas as condições da cidade, 

segundo os seguintes fatores: habitação, recreação, trabalho, transportes e edifícios históricos  
74

 Habitação, trabalho e lazer. 

Ilustração 19 – Plano Voisin, Le Corbusier (Koolhaas, 2008, p. 
266) 
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inclusive do edifício híbrido, pois defendia que, cada programa deveria ocupar 

diferentes zonas da cidade, a habitação distribuía-se por bairros residenciais, 

enquanto os equipamentos ficariam adstritos a zonas de lazer e laborais (Zeidler, 

1985, p. 15). Opondo-se ao caráter denso das cidades tradicionais, propunha que os 

edifícios se desenvolvessem em altura e se distribuíssem em áreas verdes pouco 

densas. A Carta de Atenas definia soluções para as condições da cidade, com 

especial análise nas seguintes áreas: habitação, trabalho, recreação, transportes e 

edifícios históricos (Frampton, 2007, p. 270). A intenção era criar um modelo de cidade 

“[…] that will satisfy man´s emotional and material needs.” 75 (Frampton, 2007, p. 271). 

The chaos of the towns of the nineteenth and twentieth centuries has falsified the 

conditions of life for the townsman. The type of planning solution by this problem is 

known in England as zoning and in France as “zonage”. In fact, however, the 

determination of precise specialized zones corresponding to the complex functions of 

the town still remains to be studied.
76

 (Le Corbusier apud Mozas, 2011, p.18) 

 

Do ponto de vista de Eberhard Zeidler, a separação das funções essenciais da vida, 

habitação, trabalho e lazer, levaria à perda de algumas qualidades da vida urbana.  

En un análisis aislado de los prototipos que surgieron de la arquitectura moderna – la 

torre de apartamentos, de oficinas, el centro comercial o la vivenda unifamiliar - podría 

firmarse que satisfacen los requisitos funcionales internos, pero, reunidos 

irreflexivamente, no crean una ciudad coherente.77 (Zeidler, 1985, p. 97). 

Neste sentido, o Híbrido possibilita, ao conter diversos programas, que todos eles 

ofereçam dinâmicas diferentes ao edifício e ao espaço público, ao longo do dia, 

permitindo que o espaço se mantenha “vivo” a maior parte do tempo. 

Contrapondo-se aos idealistas do Movimento Moderno, em 1924, Ludwig 

Hilberseimer78 propôs um projeto designado por Cidade Vertical, cujas prioridades 

seriam a redução da mobilidade e deslocação. Para diminuir estes parâmetros, 

propunha reduzir ao mínimo o tráfego, unificando a residência com trabalho e 

                                            
75

 “[…] que satisfará as necessidade físicas e materiais do Homem.” (Tradução nossa) 
76

 “O caos das cidades dos séculos XIX e XX tem falsificado as condições de vida do habitante urbano. O 

tipo de solução de planeamento, evocado por este problema, é conhecido em Inglaterra por zoning e em 
França por “zonage”. Contudo, a determinação de zonas específicas correspondentes a funções 
complexas da cidade, ainda se encontra em estudo.” (Tradução nossa) 
77

 “Numa análise isolada dos protótipos que surgiram da arquitetura moderna – a torre residencial, de 

escritório, o centro comercial ou a moradia unifamiliar – podia afirmar-se que satisfazem os requisitos 
formais internos, mas se, reunidos impensadamente, não criam uma cidade coerente.” (Tradução nossa) 
78

 Ludwig Hilberseimer (1885–1967) foi um arquiteto e urbanista alemão natural de Karlsruhe. Colaborou 

com Peter Behrens. Pertenceu à escola da Bauhaus e colaborou com Mies van der Rohe em alguns 
projetos. 
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comércio. O modelo em questão colocava em causa alguns critérios estipulados na 

Carta de Atenas, principalmente por se contrapor ao rígido zonamento racional 

(Hilberseimer, 1999, p. 18). Com um limite estipulado de cerca de um milhão de 

habitantes, a funcionalidade era fulcral na Cidade Vertical, para se poder alcançar uma 

sociedade organizada. Hilberseimer sugeriu um sistema de quarteirões compostos por 

edifícios longitudinais conectados por uma parte inferior de cinco pisos, onde se 

dispunham comércios e escritórios. A habitação, distribuída por quinze pisos, 

sobrepunha-se nos blocos superiores. Ao implicar a união das áreas residenciais a 

áreas de trabalho, o plano gerava assim, construções de elevada escala e densidade. 

A separação dos programas através de sistemas de zonamento tem vindo a ser posta 

em causa desde então (Hilberseimer, 1999, p. 18). 

Ilustração 20 – Esquema da cidade vertical de Ludwig Hilberseimer, rua norte-sul (Hilberseimer, 1999, p. 18) 

Mas em 1953, no CIAM IX, em Aix-en-Provence, a estratégia da cidade Moderna foi 

posta em causa uma nova geração liderada por Alison and Peter Smithson e Aldo van 

Eyck. O planeamento urbano racional adotado, pelos representantes do CIAM, foi 

questionado e desvalorizada, pelo que surgiram novas propostas e perspetivas que 

iriam mudar a vida das cidades. Essa geração, designada de Team 10, evidenciou nas 

suas ideias, estratégias para uma nova vivência urbana. A equipa representada por 

Alison e Peter Smithson79, Aldo van Eyck80, Giancarlo De Carlo81, Shadrach Woods82 e 

                                            
79

 Alison (n.1928) e Peter Smithson (n. 1923) foram um casal de arquitetos ingleses representantes da 

escola inglesa brutalista. Em 1953 participaram no nono congresso CIAM em Aix-en-Provence, como 
membros representantes do grupo inglês do CIAM. Mais tarde juntaram-se ao Team 10, em oposição aos 
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George Candilis83, desenvolveu projetos essencialmente utópicos, no entanto, os 

conceitos e ideias que implementaram, foram bastante influentes para projetos 

posteriores. Um dos objetivos era, devolver uma nova vida à cidade, liquidando os 

ideais de segregação e zonificação racional (Mozas, 2011, p. 26). Para tal, 

propuseram conceitos como células, espinha, malha, ligações e conexões, entre 

outros elementos que incentivavam o cruzamento de programas e, por sua vez, 

poderiam produzir uma maior dinâmica espacial.  

Em 1959, o CIAM e os seus ideias, declaram o seu fim em 1959, com o Congresso de 

Otterlo, e seria sucedido pela geração do Team 10, com os novos princípios 

estruturais do crescimento urbano (Frampton, 2007, p. 271). 

Paralelamente, ainda nos anos 50, começaram a surgir núcleos de cidades, conjuntos 

de edifícios, onde conjugavam diversos usos, em contraste com elementos da cidade, 

que se enquadram numa fase de mutação do edifício híbrido. São designados por 

quarteirões híbridos que continham uma grande variedade programática, desde 

habitação, a centros comunitários, a espaços públicos ajardinados, a estacionamento. 

Todos os elementos da cidade se condensavam num único quarteirão, sendo um 

exemplo marcante o Barbican Estate84 (Fernández Per, 2011, p. 58). Este projeto 

reflete a transição entre o que é plano urbano e edifício. 

Chegou-se à conclusão de que o urbanismo não deveria persistir apenas pelas 

ferramentas da cidade jardim ou da cidade racional. A cidade é um organismo 

complexo e, deste modo, o Team 10 procurava introduzir novas maneiras de a 

vivenciar, novas hierarquias e limites, e a indeterminação do planeamento urbano 

(Mozas, 2011, p. 28). Alison e Peter Smithson, queriam renovar a vida nas cidades, 

propondo ruas a vários níveis de altura, no intuito de representarem “[…] the true 

complexity of human associations […]”85 (Smithson apud Mozas, 2011, p. 28). A 

mudanças e inovações impostas pelo Team 10, introduziram noções de planeamento 

                                                                                                                                
ideiais do Movimento Moderno. Algumas da suas obras mais reconhecidas são, o edifício da revista The 
Economist (1959-64) e a Sugden House (1956). 
80

 Aldo van Eych (1918-1999) foi um arquiteto holandês pioneiro do Estruturalismo e um dos principais 

membros do Team 10. 
81

 Giancarlo De Carlo (1919-2005) foi um arquiteto italiano que possuía uma componente social muito 

forte nos seus projetos. Foi um dos membros da Team 10. 
82

 Shadrack Woods (1923-1973) foi um arquiteto americano que trabalhou com Le Corbusier. Juntamente 

Candilis e Schieldhelm projetou uma propostas para a Universidade Livre de Berlim. 
83

 George Candilis (1913-1995) foi um arquiteto e urbanista grego que trabalhou com Le Corbusier. 

Juntamente Woods e Schieldhelm projetou uma propostas para a Universidade Livre de Berlim. 
84

 Caso de estudo I, p. 93. 
85

 “[…] a verdadeira complexidade das relações humanas [ …]” (Tradução nossa) 
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urbano e novos modos de viver a cidade. “Se concluyó que la vida en la ciudad, por 

sus mecanismos ocultos y por sus lentas transformaciones, era más enriquecedora 

que la suma de sus partes.” (Mozas, 2011, p. 28). 

Nos anos 60, o avanço da tecnologia, da mobilidade e de sistemas de pré-fabricação, 

permitiram um desenvolvimento no planeamento urbano e na forma e rapidez de 

conceção das cidades. A mobilidade, o uso do automóvel e respetiva velocidade, 

levou à introdução de redes de circulações separadas. Yona Friedman desenvolveu 

um projeto, a Cidade Espacial em 1960, que nunca foi construído. Era uma cidade 

modular, em que os módulos assentavam em torres de betão, onde se distribuíam os 

acessos. Os blocos mais elevados continham habitação, espaços de recreio, culturais 

e circulação pedonal, enquanto os inferiores se destinavam a comércios, trabalho 

entre outros (Mozas, 2011, p. 23). A cota do solo ficava destinada às circulações 

viárias. Trata-se de uma rede de relações urbanas representada num sistema utópico. 

         

           
 

 

 

 

 

 
Ilustração 21 – Esquisso da Cidade Espacial, de Yona Friedman, 1960 (Mozas, 2011, p. 23) 

Nessa mesma década chegaram a projetar-se estruturas megalómanas utópicas, 

como a Plug-in city86 do Archigram87, ou as mega-estruturas de Fumihiko Maki88 que 

não passavam estruturas independentes. Exemplos de pontes no espaço, cidades 

                                            
86

 O Plug-in city é um projeto do grupo Archigram que compreende 
87

 Archigram foi um grupo de arquitetos ingleses formado em 1961 e sediado na Architectural Association. 

Dele faziam parte Peter Cook, Dennis Crompton, Michael Webb, Warren Chalk, David Greene, e Ron 
Herron. Utilizavam a tecnologia como veículo para testar a arquitetura e contrariar as premissas da 
arquitetura moderna. 
88

 Fumihiko Maki é um arquiteto japonês nascido em Tóquio, em 1929. É formado pela Universidade de 

Tóquio e pela Graduate School of Design da Universidade de Harvard. Nos anos 60 trabalhou nos 
Skidmore, Owings and Merrill em Nova Iorque, e mais tarde fundou o Maki and Associates. Em 1995 foi 
galardoado com o prestigiante prémio de arquitetura, Pritzker Prize. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Peter_Cook_(arquiteto)
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Dennis_Crompton&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Michael_Webb&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Warren_Chalk&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/David_Greene
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ron_Herron&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ron_Herron&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Skidmore,_Owings_and_Merrill
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ambulantes, transmitiam um caráter lúdico, e a importância deste para a cidade 

(Mozas, 2011, p. 30).   

Outra das preocupações na época era a integração das circulações, do espaço 

público, com a própria arquitetura. Esta relevância do espaço público/arquitetura, 

deve-se às influências dos ideias do Team 10, o que na época não deixaria de ser 

uma ideia um tanto utópica. Como tal, possibilidade de interação com a envolvente 

seria a integração dos fluxos de circulação, no próprio edifício.  

Foram, então, concebidas propostas que, ao serem representadas por malhas 

estruturais, integrassem sistemas de circulação. Apresentavam-se como retículas e 

malhas estruturais que consideravam, em primeiro plano, as infraestruturas e a 

mobilidade. Nisto resultou aquilo a que se designa por Mat building, uma proposta de 

1963 para a Universidade Livre de Berlim, da autoria de Candilis, Josic e Woods89, em 

parceria com Schiedhelm, onde um recinto universitário é intercalado com circulações, 

pátios, e outros elementos pertencentes ao espaço público urbano (Zeidler, 1985, p. 

18). 

Os anos 50 e 60 foram uma fase muito importante para a urbanismo e para a 

arquitetura. Começou-se a dar valor à interação dos dois temas e a projetar híbridos 

que introduziam espaço urbano no próprio edifício e/ou complexo. Pelos ideais do 

Team 10, começou-se a cruzar usos nos edifícios e por, vezes, a descriminar a função 

única do edifício. Este sistema era um ponto de partida para uma nova valorização dos 

edifícios multifuncionais e, consequentemente, dos híbridos (Zeidler, 1985, p. 17). 

Em contrapartida, eram uma crítica ao plano da Ville Radieuse de Le Corbusier, por 

agregarem as funções da cidade – habitação, trabalho, recreação e transporte 

(Frampton, 2007, p. 272). 

Nos últimos anos o híbrido tem sido testado e a estratégia de condensador social 

desvalorizou-se. Steven Holl tem sido um dos arquitetos que mais tem testado o 

cruzamento de funções nos edifícios, assim como Rem Koolhaas, entre outros 

arquitetos contemporâneos. Procuram sistemas versáteis de interação entre diferentes 

atividades (Mozas, 2011, p. 58). 

                                            
89

 Georges Candilis, Alexis Josic, Shadrach Woods, e Manfred Schiedhelm foram uns arquitetos, 

membros do Team 10. Schiedhelm tinha-se juntado ao escritório de Candilis, Josic e Woods, nos anos 
60, onde posteriormente, desenvolveram uma proposta para a Universidade Livre de Berlim. 
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2.3. MORFOLOGIA 

A morfologia é um conjunto de caraterísticas, que define a presença do híbrido no 

contexto urbano. A forma, a escala e o programa, são os três elementos essenciais 

que caraterizam o híbrido morfologicamente e que o distinguem dos restantes 

edifícios. 

Desde os primórdios dos híbridos, passando pelos primeiros híbridos, até aos híbridos 

do séc. XXI, a noção de forma e escala mudou, em função dos avanços tecnológicos e 

dos usos caraterísticos de cada época, assim como as necessidades ao longo dos 

anos mudam, a perspetiva sobre a arquitetura e a sua forma de conceção altera-se. 

“Concentration of many social activities within an architectural form distend and warp a 

pure building type. Certain previously neglected forms of associations have been 

wrenched together in the modern city so as to generate buildings which might stand as 

an anti-typology, if examined under current theoretical preoccupations.”
90

 (Holl, 2011, p. 

7)  

 
Com o passar do tempo a morfologia tornou-se mais arrojada e, em parte arriscada. O 

que Steven Holl refere, são as possibilidades que os híbridos permitem, na projeção 

de novas formas e liberdade de criação. 

“Freedom of invention is a particular potential of hybrid buildings. Unprecedented ideas 

may drive the design of new building types.  In certain ways, these new buildings might 

illuminate the unique character of the site and city they arise in.”
91

 (Holl, 2011, p. 8) 

A sua conceção permite ao arquiteto uma amplitude de opções projetuais muito maior 

que um edifício singular. Implica complexidade na estrutura, escalas e formas 

variadas, uso de sistemas sustentáveis. Embora a sustentabilidade, seja um conceito 

atual, não estava presente no início dos híbridos. 

  

                                            
90

 “A concentração de várias atividades sociais, numa forma arquitetónica, distende e deforma o edifício 

puro. Certas formas de associação, anteriormente negligenciadas, foram arrancados da cidade moderna, 
para gerar edifícios que se definem como uma anti-tipologia, se forem analisados segundo as atuais 
preocupações teóricas.” (Tradução nossa) 
91

 “Liberdade de invenção é um potencial particular dos edifícios híbridos. Ideias sem precedentes podem 

conduzir à conceção de novos tipos de edifícios. De certo modo, estes novos edifícios podem iluminar o 
caráter único do sítio e da cidade de onde germinam.” (Tradução nossa) 
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2.3.1. FORMA  

O híbrido é, sem dúvida, fruto da modernidade e só foi conseguido através de novas 

tecnologias estruturais do séc. XXI, em parte, devido à sua escala. Mas a forma do 

edifício híbrido, não é apenas conseguida pela evolução dos sistemas construtivos. 

Aquilo que define o potencial da forma é o confronto entre diferentes programas numa 

única estrutura. O arquiteto tem a possibilidade de criar e inovar formalmente quando 

o edifício combina diferentes atividades, o que pode gerar um resultado imprevisível. 

“The resultant forms are as numerous as the potential combinations of program.”92 

(Fenton, 1985, p. 7)  

No contexto geral, essencialmente no americano, a forma está relacionada com os 

avanços tecnológicos de finais do séc. XIX, nomeadamente, a structural framing93, a 

eletricidade, telefone, o elevador, aquecimento central e sistemas de ventilação 

(Fenton, 1985, p. 5). Atualmente, o híbrido permite desenvolver formas complexas, em 

que a flexibilidade dessas formas nunca será atingida por qualquer tipo de edifício 

singular. No entanto, nos projetos analisados por Fenton, a forma é definida antes da 

inserção das funções. Só depois de se estabelecer uma forma é que se decide a 

função do edifício (Fenton, 1985, p. 6). 

In the face of rising land values, the construction equation became the maximum 

allowable built form, restrained only by zoning regulations. With the external volume 

determined, functions had only to be selected and combined and recombined until the 

volume was filled.
94

 (Fenton, 1985, p. 6) 

 

Nos híbridos, a forma poderá revelar a função de maneira implícita ou explícita 

(Mozas, 2011, p. 42).  

The expression or repression of program refers to the communication of the building 

parts through its external treatment. Expression can occur through the direct 

combination of established single function building types, thus creating a functional 

expression.
95

 (Fenton, 1985, p. 7) 

 

                                            
92

 “As formas resultantes são tão numerosas quanto as potenciais combinações de programas.” 

(Tradução nossa) 
93

 Joseph Fenton atribui a expressão Structural Framing à moldura estrutural típica da Escola de Chicago. 

Uma estrutura inovadora que permitiu a construção em altura. 
94

 Face à crescente valorização do solo, a construção tornou-se a forma máxima construída, restringida 

apenas pelos regulamentos do zonamento. Com o volume exterior determinado, as funções têm apenas 
de ser selecionadas e combinadas e recombinadas até o volume estar decidido. (Tradução nossa) 
95

 A expressão ou repressão do programa refere-se à comunicação das partes do edifício através do seu 

tratamento exterior. A expressão pode ocorrer por meio da combinação direta de tipos de construção de 
função simples, criando assim uma expressão funcional. (Tradução nossa) 
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Fenton avalia assim, o híbrido em três tipos formais e funcionais, através de exemplos 

dos séculos XIX e XX: os Fabric96, Draft97 e Monolith98 (Fenton, 1985, p. 8), em que a 

forma é o resultado da expressão funcional do edifício. Isto é, a maneira de conjugar e 

cruzar os diferentes programas do edifício, é que definem a própria forma.99  

Os Fabric Hybrids são edifícios que, geralmente, estão em conformidade com o 

espaço envolvente, e o seu exterior poderá apenas fazer referência à variedade 

funcional interna. Apesar da rigidez e austeridade patentes nas fachadas, podem ser 

objetos de soluções programáticas mais inovadoras. O edifício procura estabelecer 

uma harmonia com a envolvente e o exterior do mesmo faz apenas referência á 

variedade funcional interna (Fenton, 1985, p. 8). 

O Centro de Arte Britânica de Yale, de Louis Kahn e Pellechia & Meyers, construído 

em 1977, é apenas composto por um museu com biblioteca de pesquisa, um auditório, 

laboratórios, escritórios e lojas. O projeto é dividido em dois courts, em que um deles 

possui um átrio de entrada rodeado por três níveis de galerias de exposição. O 

segundo confere o auditório do piso térreo ao primeiro piso, rodeado por dois pisos de 

biblioteca e galerias no topo. A zona comercial encontra-se no piso térreo, provedora 

de uma dinâmica de rua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Ilustração 22 - Centro de Arte Britânica de Yale 1977, Richard Caspole (Yale Center for British Art, 2012) 

Os Graft Hybrids expressam claramente o seu conteúdo programático, é mostrado de 

modo explicito. O edifício final surge como um resultado da adição de programas a um 

                                            
96

 Híbridos de Tecido único. (Tradução nossa) 
97

 Híbridos Enxertados. (Tradução nossa) 
98

 Híbridos Monolíticos. (Tradução nossa) 
99

 Segundo Joseph Fenton, esta avaliação serve apenas para compreender o edifício híbrido, visto que, a 

classificação pode ter algumas limitações (Fenton, 1985, p. 7). 
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edifício pré-existente. Partindo de um edifício de programa simples, são enxertados, 

inseridos, outro(s) programa(s), tornando-o assim multifuncional. Mesmo já sendo 

multifuncional, a sua funcionalidade torna-se ainda mais variada. Os programas já não 

se admitem independentes, pois estabelecem uma relação entre eles. Fenton encara 

este género como uma consequência da expansão urbana das cidades americanas no 

início do séc. XX, visto que os arquitetos foram obrigados a prolongar edifícios pré-

existentes para se adaptarem aos novos requerimentos da construção em altura 

(Fenton, 1985, p. 8).  

A Braddock Carnegie Library é um centro cultural que foi produzido em duas fases. 

Inicialmente foi construída a biblioteca, o ginásio e os banhos públicos, situados na 

zona este do edifício e passados cinco anos, foram adicionadas a casa de ópera e a 

piscina. Apesar da sua composição ser de “tecido único”, o edifício ganhou um caráter 

enxertado. É um modelo de renovação de pequenas cidades periféricas. 

O valor programático tinha como objetivo principal a dinâmica comunitária e a 

renovação de pequenas cidades, consequentes da dispersão suburbana.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 23 - Biblioteca Braddock Carnegie, 1888 (Fenton, 1985, p. 30) 

O conceito de Monolítico é associado à forma e à escala. Os Monolith Hybrids, no 

sentido arquitetónico, caracterizam-se por um bloco simples, rígido e impenetrável, um 

elemento único homogéneo. Fenton considera esta tipologia, uma consequência da 

cidade industrial do séc. XX (Fenton, 1985, p. 8). 

Diferem dos Fabric Hybrids, principalmente em termos de escala, que por serem 

imponentes, pelo que, produzem um impacto significativo na cidade. Definem-se por 

serem “cidades dentro da cidade”, gerando um pequeno mundo dentro do edifício, em 

que as respetivas funções são implícitas. A dinâmica interna quase não interage com a 

envolvente. Estas cidades monumentais, dentro da cidade, expressam-se mais para o 
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seu interior, que para a área envolvente. São edifícios independentes pela capacidade 

de se abstraírem e distanciarem da própria cidade.  

Concentram todas as necessidades da vida metropolitana num único bloco 

arquitetónico. São edifícios introspetivos e pouco expressivos, no entanto com uma 

grande versatilidade interior (Fenton, 1985, p. 8). 

O John Hancock Center em Chicago, projeto de Skidmore, Owings and Merril, revela-

se como uma cidade monumental dentro de Chicago - a city within a city100. Dentro de 

si mesmo origina-se uma cidade em pequena escala. Este edifício maciço e imponente 

quase não estabelece relação com a envolvente, fechando-se para o interior onde cria 

todas as relações programáticas.  

No seu interior distribuem-se, pela sequência de baixo para cima, os seguintes 

programas: comércio, estacionamento, escritórios, apartamentos, Health Club, um 

observatório, restauração e no topo, estúdios televisivos / escritórios (Fenton, 1985, p. 

32). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    

Ilustração 24 - John Hancock Center 1969, Skidmore, Owings and Merrill (John Hancock Center, 2012) 

Noutra perspetiva, Javier Mozas também analisa os híbridos, conferindo-lhes um 

nome, mas não lhes identifica como um tipo de híbrido. Isto porque menciona que os 

edifícios híbridos não devem ser definidos por tipologias, pois são uma consequência 

                                            
100

 Expressão utilizada por Steven Holl em Urbanisms, Working with Doubt, p.137. 

http://en.wikipedia.org/wiki/John_Hancock_Center
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Hancock_Center
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do corte com a tradição e, por sua vez, das tipologias (Mozas, 2011, p. 44), sendo que 

a definição de híbrido é apenas um conceito, ao invés de uma tipologia, apenas lhes é 

atribuído um nome, segundo a sua forma. 

Mozas refere-se a propostas, que são apenas casos de estudo, mas nunca chegaram 

a ser construídos. Geralmente são criações utópicas, que no respetivo período seriam 

impossíveis de conceber. Nos anos 60, surgiram alguns projetos cujo objetivo era 

prolongar a paisagem natural para uma paisagem artificial e vice-versa. Um dos 

exemplos corresponde aquilo a que designa por “híbrido topográfico” (Mozas, 2011, p. 

34). 

Ilustração 25 – The Mound de Peter Cook (Mozas, 2011, p. 35) 

Mas o conceito de topografia do edifício, não se verifica apenas em estudos. Em 2007 

iniciou-se a construção de um projeto em Copenhaga do escritório BIG101. Situado 

num terreno no centro da cidade, com dimensões bastante limitadas, o projeto cresce 

em sistema de torre, cuja base forma um plano topográfico, de acesso pedonal, 

estendido até ao topo da torre. A torre comporta diversos programas, entre eles, 

comércio, habitação, hotel, estacionamento, espaços culturais e cívicos (Fernández 

Per, Mozas, 2011, p.158). Desde a sua base, até ao topo, cria um plano topográfico 

que acompanha a forma do edifício. Com isto, permite uma ligação com a envolvente 

pela sua forma, onde a própria topografia, ao ser acedida, cria o seu próprio espaço 

público. O espaço público interage com o restante programa do edifício.  

                                            
101

 BIG (Bjarke Ingels Group) é um escritório de arquitetura sediado em Copenhaga, Dinamarca. O 

elemento principal é o arquiteto Bjarke Ingels. 
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Ilustração 26 – Scala Tower, BIG (BIG: Bjarke Ingels Group, 2012) 

Os primeiros projetos híbridos, eram essencialmente de crescimento vertical, pelo 

pouco espaço que tinham para ser construídos. Falamos dos híbridos de 1880, típicos 

das cidades norte-americanas, estudados por Fenton (Fenton, 1985, p. 5), como por 

exemplo, as torres e arranha-céus híbridos, contidos pela pouca área de implantação. 

Foi necessária a alteração da malha urbana para a criação de híbridos horizontais e 

criar novos tipos de trama urbana, para conseguir outras soluções híbridas. E portanto, 

também existem híbridos cuja conjugação de programas se produz na horizontal. São 

estes considerados “híbridos horizontais”, por ser um edifício que se projeta 

horizontalmente na cidade102. 

Ironicamente, Steven Holl adaptou recentemente a ideia de arranha-céus, uma 

estratégia de híbrido. O Vanke Center, mais conhecido por Horizontal Skyscraper103, 

foi terminado em 2009. É um edifício híbrido que tem uma semelhante dimensão ao 

Empire State Building, mas na horizontal. O edifício situa-se sobre um jardim tropical 

em Shenzhen, China. O seu corpo horizontal alongado é suportado por umas 

pequenas torres, onde são os acessos, deixando-o suspenso a trinta e cinco metros 

de altura. O conteúdo programático inclui escritórios, apartamentos e hotel. Nos 

escritórios está sedeada a empresa Vanke Co. Ltd, a responsável pela sua 

construção. Por baixo do jardim e espaço público, situam-se um spa, um centro de 

conferências e o estacionamento (Holl, 2009, p. 169). Embora de maneira diferente, 

                                            
102 O híbrido horizontal é analisado na publicação A+T : revista independente de arquitectura + tecnologia 

(primavera-otoño 2009) nº32.  
103

 “Arranha-céus Horizontal” (Tradução nossa). Steven Holl associa esta definição ao edifício, na 

publicação: Urbanisms, working with doubt p. 169. 
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este arranha-céus horizontal, interceta os diferentes programas ao longo do seu 

elemento contínuo, com tanta complexidade como o Linked Hybrid104. Do nosso ponto 

de vista, o maior contributo do projeto para o sistema urbano, foi o facto de o edifício 

ser elevado do solo, apenas apoiado em alguns pontos e suportado pelas torres de 

acesso, o que permitiu que todo o piso térreo se transformasse num grande parque 

urbano de caráter público, livre de construção, mas que, ao mesmo tempo, 

pertencesse ao edifício. No fundo, o edifício é uma metáfora do arranha-céus norte-

americano. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Ilustração 27 – Escala do Vanke Center em esquema (Mozas, 2011, p. 184) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 28 – Vanke Center (Steven Holl Architects, 2012) 

                                            
104

 Caso de estudo II, p. 112. 
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2.3.2. ESCALA 

“But in fact, only Bigness instigates the regime of complexity that mobilizes the full 

intelligence of architecture in its related fields.” (Koolhaas, 1997, pág. 497)105. 

Fenton menciona que, a escala é estabelecida pela dimensão do quarteirão onde se 

insere, tendo em conta a malha urbana (Fenton, 1985, p. 5). No entanto não é apenas 

este aspeto que define a escala do híbrido, visto que a teoria se aplica principalmente 

nas cidades norte-americanas. A escala do híbrido também depende da quantidade de 

programas que o edifício comporta, tendo em conta o espaço de que cada um 

necessita. Segundo Javier Mozas, a escala do híbrido e a relação com a envolvente 

“se mide por la yuxtaposición de las secciones programáticas.”106 (Mozas, 2011, p. 44). 

Consequentemente, a escala do híbrido, é, na maioria dos casos, de carácter 

monumental ou apenas de grande escala, visto que é impossível conceber um edifício 

de dimensões reduzidas com uma vasta diversidade de programas. “Smallness and 

diversity, to be sure, are not synonyms.”107 (Jacobs, 2000, p. 159). Ele é sempre 

marcado pela grandeza e imponência. O próprio edifício adquire um significativo 

impacto visual no meio envolvente, a que qualquer edifício de outra tipologia não 

estaria tão apto.  

Na prática, “Los híbridos tienen el carácter de superedificios, de supermanzanas, de 

megaestruturas, de edificios-ciudad.”108 (Mozas, 2011, p. 44). Quando o edifício é um 

elemento isolado ou quando se enquadra numa envolvente física de baixa escala, a 

sua presença torna-se mais evidente. Nos casos, em que o híbrido se desenvolve 

como um pequeno plano urbano e/ou quarteirão, a sua escala continua a ser 

monumental, no entanto, o impacto poderá não ser tão marcante, visto não nos 

apercebermos que aquele quarteirão é apenas um único edifício, ou uma única 

estrutura, como é o caso do Barbican Estate109. 

Por outro lado, consideramos que a escala de um edifício depende sempre do 

contexto em que este se insere. Se nos remetermos aos híbridos da cidade 

americana, observamos que a sua escala se enquadra no ambiente existente, visto 

                                            
105

 “Mas, na verdade, apenas a grandeza instiga o regime de complexidade que mobiliza a inteligência 

completa da arquitetura e dos campos relacionados com a mesma.” (Tradução nossa) 
106

 “mede-se pela justaposição das secções programáticas.” (Tradução nossa) 
107

 “Pequenez e diversidade, com certeza, não são sinónimos.” (Tradução nossa) 
108

 “Os edifícios híbridos têm o caráter de superedifícios, quarteirões, de megaestruturas, de “edifícios-

cidade.” (Tradução nossa) 
109

 Caso de estudo I, p. 93. 
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que, grande parte dos edifícios em redor, possuem escala semelhante. Pelo contrário, 

o impacto é maior nas cidades europeias, cuja arquitetura se desenvolve 

principalmente no sentido horizontal, havendo exceções. 

O Hyperbuilding de Rem Koolhaas, define claramente a expressão - city within a city. 

Trata-se de um estudo do OMA110, que pela gigantesca escala, funciona como uma 

contradição à cidade (Koolhaas, Mcgetrick, 2004, p. 423). Este projeto, pela sua 

escala e por criar uma cidade dentro de si, acaba por se relacionar com a cidade 

envolvente, apenas pontualmente. Portanto, a relação do híbrido com o contexto 

urbano, não é visível neste exemplo. É um elemento independente, que gere o seu 

próprio sistema Quase que podemos entender como uma alusão aos estudos 

utópicos, feitos nos anos 60, onde eram testadas escalas megalómanas, 

nomeadamento o projeto Plug-in-city111.  

Em contrapartida, os OMA referem que uma das vantagens do Hyperbuilding está 

associada ao facto de ser uma enorme massa urbana controlável (Office for 

Metropolitan Architecture, 2012). O projeto tem capacidade para 120,000 pessoas. 

Contem vários elementos da cidade, desde o programa às circulações, tanto viária 

como pedonal, onde todos estão concentrados numa estrutura, que atinge cerca de 

mil metros de altura. Estabeleceram uma estratégia, onde são traçadas quatro 

diagonais, que conectam o edifício com o sistema urbano, com transporte de 

teleférico, gôndolas e elevadores. Isto tudo, em cruzamento com 12 km de caminhos 

pedonais que se relacionam com o programa do edifício. Os usos correspondentes 

são, comércio, jardins, escolas e fábricas (Koolhaas, Mcgetrick, 2004, p. 424). 

Quando os programas são aglomerados no sentido vertical, a sua escala tende a 

interferir com o skyline da cidade e, pela sua diversa componente programática, 

atingirá uma altura significativa. Neste caso, referimos como exemplo o híbrido 

desenvolvido em torre ou conjunto de torres. O edifício “De Rotterdam”112 é um 

exemplo de um híbrido de escala monumental. Esta cidade vertical, atualmente em 

fase de construção, é composta por três torres interconectadas, cuja altura atinge os 

150m de altura, sendo a área de implantação de 160 000m2. O seu programa é 

                                            
110

 OMA, Office of Metropolitan Architecture, é uma parceria que desenvolve projetos de arquitetura, 

urbanismo e estudos culturais, atualmente com sete sócios - Rem Koolhaas, Ellen van Loon, Reinier de 
Graaf, Shohei Shigematsu, Iyad Alsaka, David Gianotten e Victor van der Chijs. Foi formada em 1975 e 
atualmente é reconhecida por diversos projetos, entre eles, a Casa da Música (2005) no Porto. 
111

 P.57. 
112

 O projeto De Rotterdam, da autoria do OMA, foi projetado em 1997, embora a sua construção tenha 

sido iniciada em 2009. Prevê-se que termine em 2013. 
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variado, contendo apartamentos, hotel, escritórios, comércio, ginásio, restauração e 

instalações para conferências. O projeto faz parte da reconstrução do bairro 

Wilhelminapier de Roterdão, onde antigamente existia um porto. O projeto pretende 

estabelecer uma relação urbana de “comércio-lazer-transporte” (Office for Metropolitan 

Architecture, 2012). A grande maioria dos edifícios envolventes, são de pequena 

escala. No entanto, existem também alguns edifícios em torre, equilibrando um pouco 

o impacto do edifício.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 29 – Hyperbuilding, OMA (Office for Metropolitan Architecture, 2012) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustração 30 - Edifício De Rotterdam, Roterdão, 1997-2013, OMA (Office for Metropolitan Architecture, 2012) 
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2.3.3. PROGRAMA 

“New concentrations of activities would invigorate the towns socially as well as 

providing the physical architecture to rebuild common spaces.” 113 (Fenton, 1985, p. 3) 

O programa, como definição, “[…] apresenta um conjunto de princípios e diretivas que 

devem orientar uma determinada tarefa.” (Baptista, 2007a, p. 8), “[…] é o campo 

privilegiado de emergência de novos modos sociais e culturais. Neste sentido, a 

exploração programática em arquitectura não tem de responder simplesmente às 

necessidades do presente, mas também potenciar radicalmente as expectativas do 

futuro.” (Baptista, 2007b, p. 6). A visão sobre o programa que se tinha aquando a 

construção dos primeiros híbridos, é diferente da visão atual. As culturas e modos de 

vida alteram-se, consoante a época e o local. O híbrido reflete algumas dessas 

transformações. 

Segundo Joseph Fenton, o híbrido assume duas possibilidades de programa: o 

programa temático e o programa díspar, na qual o programa temático visa a interação 

dos diferentes elementos e cultiva a dependência entre eles. O programa díspar, um 

programa diverso, em que os distintos elementos, claramente diferentes entre si, se 

apoiam mutuamente. Valorizam o crescimento económico, mais especificamente, 

exemplificando, um teatro beneficia contendo espaços comerciais. Por outro lado, o 

programa temático valoriza a função, tende a enfatizar um programa em específico, 

como por exemplo o New York Hospital, cujo programa principal é o hospital, mas 

também contem, habitação para internos, ginásio e lounges. Ambos os tipos, 

contrastam as diferentes partes programáticas (Fenton, 1985, p. 6).  

Em termos morfológicos, o programa influência profundamente o edifício híbrido. A 

sua multifuncionalidade interna, ao confrontar entre si diversos programas, torna o 

híbrido potencial na pesquisa de novas formas.  

                                            
113

 “Novas concentrações de atividades fortaleceriam as cidades socialmente, assim como estimulariam a 

arquitetura a proporcionar espaços comuns.” (Tradução nossa) 
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Nos anos 1880, quando surgiu o edifício híbrido, os programas eram algo distintos dos 

programas convocados atualmente. As necessidades dos vários períodos ao longo da 

história são diferentes, assim como o conteúdo programático do híbrido. No entanto, 

ainda se mantêm as funções essenciais da vida urbana, estipuladas no Movimento 

Moderno - a habitação, o ofício e o espaço de lazer e recreio. Embora, não signifique 

que o híbrido possua sempre todas estas funções. Em alguns casos atuais, o híbrido 

cruza-as e relaciona-as de forma irreverente e, por vezes, arriscada. 

No híbrido, cada programa complementa outros, e/ ou pode complementar-se com 

outro(s). Tanto os programas internos, entre eles, ou com programas da envolvente. 

Eberhard Zeidler constatava que “La proximidad fisica de varias funciones asiste al 

desarrollo de cada una de ellas.”114 (Zeidler, 1985, p. 98).  

Nesta perspetiva, por exemplo, os estudantes e funcionários de uma escola carecem 

de cafés, lojas perto da escola; quem consome teatro necessita de cafés, 

restaurantes, entre outros. Existe uma certa dependência entre programas. O edifício 

híbrido coloca diversos programas num único edifício tentando recuperar distâncias e 

cruzar os seus diversos e distintos usos. 

Em certas situações, é necessária a construção de edifícios híbridos de modo a 

contextualizar outras atividades a programas públicos, e compete-lhes fornecer 

equipamentos que estão em falta na envolvente de onde se insere (Scalise, 2004, p. 

                                            
114

 “A proximidade física de várias funções assiste ao desenvolvimento de cada uma delas.” (Tradução 

nossa) 

Ilustração 33 – Museum Plaza, REX 
(REX, 2012) 
 

Ilustração 32 - Esquema programático 
do Museum Plaza, REX, 2005-2013 
(REX, 2012)  
 

Ilustração 31 - Esquema programático 
do Museum Plaza, REX, 2005-2013 
(REX, 2012)  
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13). Poderá ser uma opção para que os usos extras adquiram mais visibilidade, ou 

seja, por vezes um café torna-se mais movimentado se estiver localizado num edifício 

com um teatro ou escritórios, do que se estiver isolado (Zeidler, 1985, p. 102). São 

programas que se complementam, e em determinadas situações tornam-se 

dependentes. 

Es primordial fomentar la construcción de edifícios plurifuncionales a fin de ubicar 

funciones anejas a atividades públicas, de manera que su accesibilidad y visibilidad 

sean máximas, procedimiento que puede garantizar la pervivencia de la vida 

ciudadana.
115

 (Zeidler, 1985, p. 153) 

 
Aurora Fernández Per refere que, o edifício híbrido, para além de ser composto por 

diferentes usos, inclui o uso residencial (Fernández Per 2011, p.60). No entanto, esta 

afirmação foi feita em comparação com os condensadores sociais, e refere-se a 

híbridos construídos entre 1945 e 1975. Por outro lado, alguns exemplos que Joseph 

Fenton refere, são híbridos sem o uso residencial, como por exemplo, o edifício Civic 

Opera116, composto apenas por uma casa de ópera, um teatro e escritórios (Fenton, 

1985, p.37). Portanto, numa conclusão geral, o híbrido pode, ou não, conter o uso 

residencial, ainda que a maioria dos projetos, desenvolvidos no séc. XX e no séc. XXI, 

contêm este uso, simplesmente pela razão, que muitos Híbridos surgem pela 

necessidade de realojamento. No entanto, não é um fator obrigatório.  

Inevitavelmente, o programa híbrido depende da situação económica do respetivo 

período. Quando nos primórdios da história do híbrido até ao séc. XX, se juntavam 

diferentes usos, por necessidade, atualmente, em alguns casos, o objetivo é a 

especulação (Fenton, 1985, p. 6).  

 
 
 

                                            
115

 “ É essencial incentivar a construção de edifícios multifuncionais, com o objetivo de conjugar funções 

anexas a atividades públicas, de maneira que a sua acessibilidade e visibilidade sejam máximas, um 
procedimento que pode garantir a sobrevivência da vida urbana.” (Tradução nossa) 
116

 O edifício “Civic Opera” foi construído em 1929, em Chicago. É da autoria de Graham, Anderson, 

Probst & White. 
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2.3.3.1. COMÉRCIO 

“A residential population would stimulate the development of shopping facilities, 

restaurants, places of entertainment, and garage facilities which would prove highly 

desirable for use by the day-time working population as well.”117 (Jacobs, 2000, p. 168). 

O comércio gera socialização, adquirindo grande importância para o desenvolvimento 

humano, cultural e económico. É um modo de expandir as culturas e definir 

identidades locais.  

Na cidade medieval qualquer espaço livre era potencial local de trocas comerciais, 

sem limites e restrições espaciais. Sendo uma atividade de rua e localizada no centro 

das cidades, tem vindo a desvalorizar-se desde que se propagaram os bairros 

periféricos, uma das principais causas para a construção de grandes superfícies 

comerciais (Zeidler, 1985, p. 113). 

O comércio é um elemento que mantém ativo o espaço do híbrido. São, ao mesmo 

tempo, áreas sociais que contribuem de forma significativa para uma maior vivência do 

edifício, para além de que apoiam incondicionalmente outros equipamentos. Como tal, 

não deve ser uma atividade isolada, devendo adequar-se a outros equipamentos e 

relacionar-se com a malha urbana. A existência de áreas comerciais distribuídas num 

híbrido, pode ser estimulante para a circulação pedonal. Segundo Zeidler, uma das 

problemáticas é a irreflexiva distribuição dos espaços comerciais nas cidades, assim 

como, as grandes superfícies foram os principais motores de degradação do comércio 

de rua (Zeidler, 1985, p. 112). 

Como as grandes superfícies comerciais são afastadas do centro das cidades, apenas 

se pode aceder de automóvel ou outro meio de transporte rodoviário. Abrangem 

inúmeros comércios, áreas de restauração e por vezes outras atividades, num único 

edifício. São atrativas pela facilidade de estacionamento e pela proximidade de 

variados comércios num mesmo espaço, para além de que, geralmente são 

superfícies fechadas, atribuindo algum conforto pela proteção ao clima. Possuem 

exclusivamente circulação pedonal, deixando o usuário mais livre de circulação e sem 

contacto direto com o sistema viário. Os impostos e os preços de construção são mais 

                                            
117

 “A população residente estimularia o desenvolvimento de estabelecimentos comerciais, restaurantes, 

locais de entretenimento, e oficinas, que também são altamente desejáveis para uso da população ativa.” 
(Tradução nossa) 
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baixos que os das lojas do centro da cidade, pois o preço por metro quadrado é mais 

barato (Zeidler, 1985, p. 113). Deste modo, existe uma constante competição entre as 

grandes superfícies e os pequenos comércios locais. 

Podemos referir o complexo Amoreiras118, da autoria do arquiteto Tomás Taveira, 

como exemplo de um híbrido com evidência na área comercial. 

Trata-se de uma mega-estrutura composta por três torres paralelepipédicas e um 

bloco em forma de L, assentes num elemento horizontal, que serve de base para as 

torres e distribui os seus acessos, intercalando com o espaço comercial. Nas torres 

situam-se os escritórios, as habitações no bloco em L e a zona comercial e 

estacionamentos no elemento horizontal.  

O espaço comercial é conhecido por Centro Comercial Amoreiras, o primeiro centro 

comercial de grande escala construído em Portugal e que por conseguinte, veio 

influenciar o conceito de superfície comercial em Portugal.  

Todo o complexo se enquadra num quarteirão e está devidamente conectado ao 

sistema viário consoante os programas. O centro comercial possui acesso direto à 

Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, uma “artéria” estruturante da cidade de Lisboa, 

enquanto o bloco de habitação se expõe para o lado oposto onde se situa um bairro 

residencial. O centro comercial, por se localizar nesse lado do quarteirão, serve 

igualmente de apoio a edifícios de escritórios e de educação da zona. A sua escala 

veio contrapor-se aos dos apologistas do small is beautiful (“pequeno é bonito”) 

reconhecidos no início dos anos 80, os quais condenavam algumas obras pós-

modernas de grande escala, por motivos estéticos e urbanísticos pela falta de 

recursos económicos (Bártolo, Baltazar, 2011, p. 32). 

O centro comercial, enquanto equipamento, não pode ser identificado como um 

edifício híbrido, visto que a sua principal função centra-se apenas no comércio. O 

edifício poderá eventualmente conter espaços de restauração, ginásios entre outros, 

mas sempre no intuito de apoiar as áreas comerciais. Tudo está dependente do 

comércio e subsiste em função do mesmo. Como foi mencionado119, os centros 

comerciais não são edifícios híbridos, porque são agentes independentes e todas as 

                                            
118

 Obra construída entre 1980 e 1986. Representa um marco importante da arquitetura pós-modernista 

em Portugal. 
119

 P.33. 
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funções complementares neles incluídas, servem de dinamizadores da atividade 

principal, o comércio. 

2.3.3.2. HABITAÇÃO 

“El hábitat debe responder a la necesidad que siente el hombre de poseer un hogar 

propio y corresponder a su herencia sentimental y cultural.”120 (Zeidler, 1985, p. 105) 

Como já foi referida anteriormente121, uma das diferenças entre edifício híbrido e 

condensador social, é que no último, a habitação é o programa central e o mais 

importante. Apesar de na maioria dos casos, a habitação estar presente nos híbridos, 

os restantes programas não dependem dela. Aurora Per afirma que o híbrido inclui o 

uso residencial (Fernández Per, 2011, p. 60), no entanto, Joseph Fenton refere alguns 

exemplos de projetos, sem este uso. Deste modo, supomos que não seja obrigatório o 

uso residencial. 

A inserção da habitação, num edifício híbrido, exige um estudo mais intensivo e 

complexo, pelo que é confrontada, diretamente, com áreas públicas.  

Tendo em conta que as áreas residências são as mais privadas do edifício, 

consideramos que, através de vários exemplos, elas distribuem-se quase sempre em 

zonas mais resguardadas e afastadas, e raramente se misturam com programas de 

caráter mais público. 

O Brunswick Centre122 em Londres, é um projeto dos anos 70, que possui habitação, 

comércio, escritórios e estacionamento interior. São quinhentos e sessenta 

apartamentos, situados sobre os restantes usos. Existe um distanciamento entre o 

espaço privado, das habitações, o espaço público, correspondente ao comércio, e o 

semi-público, correspondente aos escritórios. No entanto, os acessos para os 

programas, situam-se em locais diferentes.  

Por outro lado, em alguns projetos123 híbridos de Steven Holl, a habitação é 

confrontada de forma mais irreverente e arriscada com os restantes usos, onde 

                                            
120

 “O habitat deve responder à necessidade que o homem sente ao possuir um lugar próprio, que 

corresponda à sua herança sentimental e cultural.” (Tradução nossa) 
121

 P.38. 
122

 O Brunswick Centre é um projeto da autoria de Patrick Hodgkinson. Foi construído entre 1971 e 1974, 

e localiza-se no bairro Bloomsbury, em Londres. 
123

 Referimo-nos aos projetos: Linked Hybrid e Vanke Centre, ambos localizados na China. 
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partilham os mesmos acessos. É um modo mais exposto, mas ao mesmo tempo 

dinâmico, de projetar a habitação. 

Geralmente a habitação é projetada em sistema de apartamento, e em alguns casos 

com dimensões reduzidas, nomeadamente em habitação social.  

 
Ilustração 34 – Praça central do Brunswick Centre (Ilustração nossa) 

 
 
Ilustração 35 – Brunswick Centre, Londres (Ilustração nossa) 

 

 
Ilustração 36 – Entrada para o Brunswick Centre (Ilustração 
nossa) 

2.3.3.3. ESCRITÓRIOS 

O programa de escritórios, é dos mais comuns num edifício híbrido e até mesmo num 

edifício multifuncional comum. A associação da função residencial com a laboral, tem 

permanecido ao longo da história. Até mesmo, posteriormente, os escritórios eram dos 

programas mais predominantes nos edifícios dos grandes centros urbanos 

americanos. O mais comum são as torres de escritórios desenvolvidas nas cidades 

americanas. Remetendo aos primórdios de 1880 do edifício híbrido, referimos o 

Auditorium Building124, em Chicago, o edifício maior e mais complexo da época. É 

                                            
124

 Projeto construído em 1887 em Chicago, da autoria de Adler and Sullivan. 
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composto por escritórios, um hotel e um auditório, perfeitamente encaixados num 

elemento limitado ao terreno (Fenton, 1985, p. 12). Naquele período a junção de 

programas culturais, a laborais, era inovador. Até mesmo, Adler se referiu ao 

programa do edifício como “ […] these overlapping and interpenetrations form a 

Chinese puzzle.”125 (Adler apud Fenton, 1985, p. 12), pela complexidade, e, em parte, 

pela irreverência que seria para a época. 

 
 

 

            
Atualmente, de um modo geral, os centros urbanos estão contaminados com torres de 

escritórios isoladas. No entanto, cada vez mais, num contexto atual, se pretende 

complementar os espaços de trabalho com outros usos, nomeadamente comércio.  

2.3.3.4. CULTURAL 

Desde o início dos híbridos, que é frequente a introdução do programa cultural nos 

edifícios. O Schiller Building126, em Chicago, é composto por um teatro, lojas, 

escritórios e um clube social. Todos os programas se encontram devidamente 

cruzados, sendo que o teatro se encaixa entre o piso térreo de comércio e os 

escritórios nos pisos superiores. A zona do palco do teatro direciona-se para o interior 

do quarteirão, enquanto o extremo oposto do auditório não possui fachada. Desse 

lado, localiza-se ainda alguns escritórios, que se direcionam para a rua principal, de 

entrada. Os acessos para o teatro são feitos por meio dos espaços comerciais, através 

de um hall. No último piso, do bloco horizontal, encontra-se o clube social (Fenton, 

                                            
125

 “[…] estas sobreposições e interpenetrações formam um puzzle chinês.” (Tradução nossa) 
126

 Datado de 1892, o projeto é da autoria de Adler e Sullivan. 

Ilustração 38 – Auditorium Building, 1887, corte longitudinal 
(archIN Form, 2012) 
 

Ilustração 37 – Auditorium Building, 1887, Chicago Illinois 
(Fenton, 1985, p. 12)  
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1985, p. 14). Na sua época, constituiu um projeto irreverente, funcionando até aos dias 

de hoje, e tendo-se tornado uma influência. 

Atualmente, o programa cultural é um dos usos mais usuais nos edifícios híbridos, no 

intuito de complementar zonas urbanas com falta de programas culturais, 

principalmente nas pequenas cidades. Por outro lado, servem de apoio a outros 

equipamentos na envolvente. Por exemplo, o Centro de Arte Britânica de Yale127, 

funciona como apoio à Universidade de Yale. Mesmo sendo um híbrido, subsiste em 

função de outra entidade. 

O Centro Cultural de Belém128, assim como o Centro de Arte Britânica de Yale, associa 

ao centro cultural, espaços de comércio e restauração. Embora estes usos funcionem 

independentemente, o comércio e a restauração servem de apoio ao centro cultural. 

Assim sendo, associamos esta estratégia ao tipo de programa temático, onde o 

programa cultural é o mais enfatizado, quando os restantes apenas servem de apoio. 

Já no Schiller Building, o programa cultural tinha tanto ênfase quanto os restantes. 

                                            
127

 P.54. 
128

 Projeto de Vittorio Gregotti e Manuel Salgado, em Lisboa. Foi construído entre 1988 e 1993. 

              
Ilustração 39 - Schiller Building, Chicago (Hilberseimer, 1999 
p. 66) 

Ilustração 40 - Schiller Building, Chicago, corte longitudinal  (Fenton, 
1985, p. 15)  
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2.3.3.5. LAZER E ÁREAS DE RECREIO 

A atividade de recreio é uma das principais atividades humanas estipuladas pelo CIAM 

– habitação, trabalho e recreação (Zeidler, 1985, p. 111). São espaços em que o 

usuário tem utilização livre e pode aproveitar com espaço de lazer e descanso.  

Em geral, os projetos americanos de início do séc. XX, são edifícios mais fechados 

para a envolvente, como por exemplo os híbridos monolíticos. Atualmente pretende-se 

contrariar essa ideia, fazendo com que os edifícios se abram mais para a cidade. As 

áreas de lazer e recreio são os principais agentes que fazem a ponte entre o contexto 

urbano e o edifício. Conferem permeabilidade ao edifício, pois são essencialmente de 

caráter público ou semi-público.  

As áreas de lazer e recreio refletem-se em parques, jardins, equipamentos 

desportivos, culturais, entre outros de caráter lúdico. Todos estes usos, contribuem 

para a requalificação do espaço urbano, em termos programáticos e espaciais. 

Mesmo ainda estando em desenvolvimento de desenho, referimos o projeto do OMA, 

o Bryghusprojektet129, em Copenhaga. É composto por habitação, escritórios, espaço 

cultural, instalações desportivas, espaços livres, comércio entre outros. O que é 

essencial para contextualizar este projeto no contexto urbano é a sua morfologia em 

contraste com os usos que comporta. A sua estrutura abre-se para a ruas e praças 

envolventes, estimulando o seu desenho, e para o rio que atravessa a cidade. 

O resultado formal do projeto permite que o espaço público da cidade penetre no 

edifício, pelas suas aberturas e “poros”, que se podem destinar a espaços recreativos, 

em contraste com os programas públicos e semi-públicos.  

 

          
                                            
129

 O projeto teve início em 2008, e encontra-se em fase de estudo. O projeto acima demonstrada é uma 

proposta. 

Ilustração 42 – Corte Bryghusprojektet, OMA, Copenhaga (Office for 
Metropolitan Architecture, 2012) 

Ilustração 41 – Bryghusprojektet, OMA, Copenhaga 
(Office for Metropolitan Architecture, 2012) 
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2.3.3.6. SAÚDE  

Hoje em dia existem, cada vez mais, pequenas instalações de saúde associadas a 

programas residenciais e laborais. Na maioria dos casos, são escritórios adaptados a 

clínicas e consultórios privados, conceito que não nos é distante.  

Mas enquanto programa construído de raiz, são requisitados cada vez mais para 

solucionar este tipo de equipamentos no local. A densidade das grandes metrópoles é 

cada vez maior, e por vezes, devido a questões de espaço e de infraestruturas, os 

hospitais situam-se fora dos centros urbanos, no limite com a periferia. Portanto, são 

necessárias pequenas instalações de saúde inseridas nos centros urbanos (Zeidler, 

1985, p. 115). Como exemplo destacamos o projeto do atelier francês Hamonic + 

Masson, que consiste em trinta e seis apartamentos mais centro médico, e espaço 

comercial, localizado em Pantin, França. O centro médico situa-se no piso térreo 

juntamentos com alguns espaços comerciais. O acesso para o centro é feito de 

maneira direta, a partir da rua. 

No entanto, existem algumas exceções, de hospitais de grandes dimensões, situados 

nos centros urbanos. E nesse caso, adotam outro tipo de programas para 

complementar o de saúde. Fenton refere como exemplo o New York Hospital, que 

para além de ser hospital, ainda inclui residências para os utentes e ginásio (Fenton, 

1985, p. 34). Esta grande estrutura comporta diferentes usos, embora sejam todos de 

apoio ao hospital. 

  

  
  

Ilustração 44 - Projeto dos Hamonic + Masson (Fernández Per, 
2009, p.49) 

 

Ilustração 43 - New York Hospital, Charles Manley, 2007 (The 
New York Times, 2012) 
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2.3.3.7. ENSINO  

São raros os híbridos que contêm programas educativos. As escolas, geralmente, são 

equipamentos que não se relacionam com a habitação por motivos de ruído e de 

infraestruturas. São edifícios que necessitam de espaço aberto envolvente, para zona 

de recreio.  

Analisando o projeto Block 11, finalizado em 2009 em Nantes, França, pelos Block 

Architects130, verificamos que existem possibilidades de conjugar este tipo de 

equipamento com outros programas. Quarenta e dois por centro da área do edifício 

contem programa educacional, interrelacionado com habitação, comércio e 

estacionamento. Ao situar-se numa zona em crescimento da cidade, o projeto veio a 

proporcionar algum reconhecimento ao local e também a complementá-lo com um 

equipamento de ensino. Contendo como principais elementos, a escola primária e a 

creche, o edifício também comporta uma zona desportiva que serve de apoio à escola. 

A habitação encontra-se no extremo oposto do quarteirão e a uma cota mais elevada, 

juntamente com comércio no piso térreo. Entre a parte habitacional e a educacional, 

existe um distanciamento, criado por uma pequena rua interna pedonal que dá acesso 

a um pátio comum, o que é favorável, a nível de ruído e privacidade, mas que pode 

ser partilhada pelos moradores e pelos utilizadores da escola. 

 

Ilustração 45 – Esquema tridimensional do edifício (Fernández Per, 2009, p. 72) 
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 Block Architects é um atelier de arquitetura sediado em França. Foi criado em 2000 pelos arquitetos 

Denis Brillet, Benoît Fillon e Pascal Riffaud. 
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2.3.4. MANUTENÇÃO, RENTABILIDADE E SISTEMAS SUSTENTÁVEIS NO 

HÍBRIDO 

Esta questão é um pouco duvidosa, pois aquilo que julgamos ser um edifício que 

poupa espaço, tempo e recursos, também nos sujeita, por vezes, a grandes gastos. 

Um edifício, com as dimensões de um híbrido, requer um elevado orçamento. Por 

vezes, os orçamentos podem ser maiores, mas por outro lado, nos híbridos atuais, têm 

vindo a ser criados sistemas de rentabilização que podem manter a sua 

autossuficiência durante bastante tempo. 

A sustentabilidade é um termo relativamente atual, que se adequa aos híbridos do séc. 

XXI. Consiste na capacidade de gerir os gastos e os recursos dos diversos programas. 

Por sua vez, a rentabilidade foi sempre um fator fulcral na funcionalidade do híbrido, 

no sentido de que, este visa poupar tempo, espaço e dinheiro. A junção de várias 

atividades numa única estrutura permite que não haja grande distância entre elas, 

trazendo inúmeros benefícios para o visitante ou morador (caso contenha habitação), 

do edifício. 

Em primeiro lugar, uma das causas do híbrido é a escassez de espaço e, neste 

sentido, ele cruza diferentes funções na estrutura, para que, as pessoas possam 

aceder a todas estas funções mais rapidamente, ou para as diferentes funções se 

manterem nos centros urbanos, ao invés de serem transferidas para a periferia ou 

serem segregadas.  

As cidades com bairros estritamente destinados a um único uso, por vezes acabam 

por estar vazios durante bastante tempo, ao longo do dia. Este aspeto é muito 

frequente no caso de edifícios com escritórios em que, em 70% do tempo (exceto das 

9h às 19h) o espaço está vazio (Zeidler, 1985, p. 154). Ao passo que, quando os 

edifícios de escritórios contêm habitação, hotel, por exemplo, a utilização do espaço é 

mais permanente. Não querendo referir que seja uma desvantagem ou uma vantagem, 

apenas analisamos este aspeto no híbrido, no sentido em que, quando existem 

funções conjugadas com outras, o espaço é vivenciado durante muito mais tempo. “At 

their highest goals these structures purified the city by reducing urban congestion, 

increasing efficiency, and improve human life.” 131 (Fenton, 1985, p. 33). 
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 “Nos seus objetivos principais, estas estruturas purificam a cidade, por reduzirem o congestionamento 

urbano, aumentarem a eficiência e melhorar as condições de vida.” (Tradução nossa) 
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A rentabilidade económica, por sua vez, é relativa. Primeiro, pelo que se mencionou 

no primeiro parágrafo deste sub-tópico, e segundo, porque a redução da mobilidade, 

pode não ser aderida. Por exemplo, nem todos os híbridos contêm habitação, então 

nas horas após o trabalho, não existe grande vivência de espaço. A não ser que, o 

edifício contenha hotel, eventualmente. 

Referimos como exemplo, o projeto Sail Hybrid132. Este edifício, localizado numa frente 

marítima, cruza um centro de congressos, com hotel, habitação, spa, um café e um 

restaurante (Márquez Cecilia, Levene, 2008, p. 167). Todos estes programas 

pressupõem períodos de utilização de espaço distintos, contudo, estando conjugadas 

entre si, o edifício nunca perde a dinâmica de uso do espaço. 

 
Ilustração 46 – Sail Hybrid (Steven Holl Architects, 2012)  Ilustração 47 - Sail Hybrid (Márquez Cecília, Levene, 2008b, p. 

167) 

A introdução e o uso de novas tecnologias permitem uma maior sustentabilidade no 

edifício. Os edifícios híbridos de finais do séc. XX e séc. XXI, possuem como 

vantagem uma variada utilização de tecnologias avançadas, o que lhes permite 

aproveitar recursos de uns espaços, ou programas, para outros. Nos projetos híbridos 

de Steven Holl, este fator está quase sempre presente (Holl, 2011, p. 8), 

principalmente nos projetos construídos na China. As condições atuais das cidades, 

requerem uma gestão de recursos para que se aumente a durabilidade e qualidade 

dos projetos, de modo a que este tenha um leve impacto ambiental.  

                                            
132

 Sail Hybrid é um projeto de Steven Holl, localizado em Knokke-Heist, na Bélgica. Ainda se encontra 

em processo de construção desde 2005. 
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2.4. O HÍBRIDO NO CONTEXTO URBANO  

“To understand cities, we have to deal outright with combinations or mixtures of uses, 

not separate uses, as the essential phenomena.”133 (Jacobs, 2000, p. 155). Este 

pensamento deve refletir-se, não apenas na cidade em geral, mas também no híbrido. 

A combinação de usos é um dos grandes contributos do híbrido para a cidade, na 

medida em que tem implicações, não apenas a nível interno, mas também a nível 

externo. “El híbrido supera los domínios de la arquitectura y se introduce en el campo 

del urbanismo.” 134 (Mozas, 2011, p. 44).  

É um edifício essencialmente urbano, que se pode desenvolver segundo a pressão 

urbana da escassez de espaço e elevados preços do solo (Fenton, 1985, p. 5). 

Atualmente o panorama é diferente, embora em algumas grandes metrópoles135, se 

mantenha esta filosofia. No entanto, em algumas cidades europeias os híbridos são 

uma solução para a poupança de espaço e por estabelecerem os usos muito perto uns 

dos outros, não necessariamente pela escassez de espaço. Muitos localizam-se na 

transição para a periferia, ou em cidades médias.  

Mas o híbrido pode contribuir mais para a cidade, do que apenas economizar espaço. 

Baseando-nos nas caraterísticas morfológicas e históricas dos híbridos, anteriormente 

mencionadas, o híbrido pode: potenciar a criação de espaço público (Holl apud Mozas, 

2011, p. 7), conferir equipamentos em falta no local, conferir dinamismo espacial entre 

espaço público e privado, entre outras vantagens136. 

Os edifícios híbridos, para se definirem como tal, correspondem quase sempre aos 

mesmos parâmetros, referidos ao longo do trabalho. No entanto, cada um possui uma 

identidade diferente, dependendo do contexto urbano onde se inserem, “[…] las 

necesidades internas de cada edifício provienen de su situación en la ciudad.”137 

(Zeidler, 1985, p. 134). Ele dá um contributo à cidade, e a cidade dá um contributo ao 

híbrido. Gera-se assim uma troca mútua, com a qual se pode estimular a vida urbana.  

                                            
133

 “Para compreender as cidades, temos de temos de lidar abertamente com combinações ou misturas 

de usos, não usos separados, como um fenômeno essencial.” (Tradução nossa) 
134

 “O híbrido vai para além dos domínios da arquitetura e introduz-se no campo do urbanismo.” 

(Tradução nossa) 
135

 Cidades de grande densidade física e populacional. Atualmente localizam-se em países 

economicamente emergentes, nos Estados Unidos da América e na Ásia. Com algumas exceções na 
Europa. 
136

 E, por vezes, desvantagens. 
137

 “[…] as necessidades internas de cada edifício provêm da sua situação na cidade.” (Tradução nossa) 
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O contributo do híbrido é feito não apenas a nível morfológico, como social, pois para 

além de alterar a morfologia da cidade, em termos de forma e escala, também pode 

alterar os usos das zonas e, criar mais espaço público em continuação do espaço 

público pertencente à cidade. Contribui para a recuperação da paisagem urbana e, por 

conseguinte, de espaços com grandes potencialidades físicas, ou não, mas que são 

espaços que necessitam de ser revitalizados (Scalise, 2004, p. 12).  

O impacto urbano do híbrido afeta desde a escala regional, à escala da cidade e à do 

próprio edifício. Apesar do edifício híbrido ser essencialmente urbano, Bruno Scalise 

afirma que, o híbrido possui uma vocação periférica, como “instrumento que atua na 

multiplicação de centralidades.” (Scalise, 2004, p. 14). E, portanto, o contributo passa 

a ser a nível regional, e não apenas à escala da cidade. A criação de novas 

centralidades em zonas periféricas, e sua possível multiplicação, deve-se à 

multifuncionalidade do híbrido, ao gerar um núcleo atrativo e marcante para a cidade. 

Esses núcleos podem surgir, também, pelo modo como o híbrido pode completar a 

zona com novos equipamentos ou outros programas em falta no local. Daí que, a partir 

do híbrido, possa surgir uma nova centralidade. 

Mas o impacto do híbrido à escala da cidade é diferente, no sentido em que visa 

revitalizar uma zona e não criar uma de novo. Poderá ser uma solução para zonas 

com carência de equipamentos, habitação, fraca atividade económica. “Las ciudades 

más atrayentes son aquellas que trenzan una red compleja y rica de actividades y 

funciones diversas.”138 (Zeidler, 1985, p. 9). O híbrido surge como rompimento dos 

sistemas de zonificação, estipulados no Movimento Moderno, na medida em que cruza 

diferentes atividades no mesmo edifício ou complexo. Ao invés de se estabelecer 

numa cidade zonificada, mistura vários usos nos locais, compensado com uma 

dinâmica espacial maior.  

A relação entre um híbrido e o meio urbano implica, a sua inserção na própria malha, 

no sentido de perspetiva e morfológia139, no diálogo com outros pontos marcantes da 

cidade (Mozas, 2011, p. 44), nomeadamente edifícios, espaços ou elementos naturais. 

Ajuda a criar um espaço urbano vivo (Zeidler, 1985, p. 136) e dinâmico. Mas quando 

se fala em espaço público, não nos referimos apenas aos espaços ao ar livre. O 

híbrido quebra com a noção tradicional de espaço público (Scalise, 2004, p. 12) 

                                            
138

 “As cidades mais atraentes são aquelas que traçam uma rede complexa e rica de atividades e 

funções diversas.” (Tradução nossa) 
139

 Segundo as características morfológicas estipuladas. 
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conferindo o seu próprio espaço em continuação com o espaço urbano, através do 

próprio programa de uso público, ou mesmo pelo espaço que origina, como 

consequência da sua morfologia. Deste modo, ao contrário dos híbridos monolíticos 

que Fenton analisa, que se fecham para o exterior, criando o seu próprio mundo 

interior, os híbridos do séc. XXI visam pertencer mais à cidade, penetrando no tecido 

urbano e enriquecendo-o, como por exemplo alguns projetos de Steven Holl. 

Do ponto de vista de Steven Holl, o futuro dos edifícios híbridos, no séc. XXI adequar-

se-à principalmente às grandes cidades de elevada densidade nomeadamente 

Shanguai, Pequim, Shenzhen, e Chengdu (Holl, 2011, p. 7). A distribuição do 

programa, nestas cidades, inclusive Pequim tem sido sempre zonificada, onde 

predominam bairros com grandes edifícios residenciais desprovidos de outros 

equipamentos e serviços (Holl, 2011, p. 7). Quando mencionamos as grandes 

metrópoles chinesas, não significa que o híbrido seja uma solução apenas para as 

cidades deste país, mas sim, para cidades de natureza semelhante a estas, tanto a 

nível morfológico, como social. 

2.4.1. POROSIDADE URBANA 

Joseph Fenton revê o híbrido como um edifício que se rege pela dimensão do 

quarteirão que lhe é confinado (Fenton, 1985, p. 5). Contudo, os híbridos de Steven 

Holl são edifícios que não se limitam apenas à dimensão do quarteirão. Isto reflete-se 

nomeadamente nos seus projetos da China. Nestes casos, os edifícios não ocupam 

toda a área de implantação, deixando áreas livres para espaço público. O que confere 

à cidade uma espécie de “bolsa de ar” onde os espaços públicos ao ar livre se 

conjugam com os programas públicos, do edifício.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 48 – Estudo de porosidade (Steven Holl Architects, 2012) 
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Tomamos como exemplo o projeto Sliced Porosity Block, de Steven Holl, em Chengdu, 

China. O negativo do edifício desconfigurado, cria um espaço destinado à circulação 

pedonal, onde o peão pode atravessar o edifício por meio de jardins, espaços de 

recreação, e afastar-se do caos da cidade. O objetivo é aliviar o espaço urbano 

densificado, e proporcionar novos percursos para o peão, a diferentes cotas (Holl, 

2009b, p. 22). 

Ilustração 49 – Esquissos do projeto Sliced Porosity Block ([adaptado a partir de] Fernández Per, 2009, p. 260) 

 
Como exceção, referimos o Vanke Center140 que, ao desenvolver-se num bloco 

horizontal semi-suspenso do solo, a respetiva área de implantação não possui quase 

nenhum espaço construído, onde o peão pode andar livremente sem restrição de 

percursos. 

Desde os anos 50 que se estabelecia a separação da circulação pedonal, da viária em 

alguns projetos, inclusive os edifícios híbridos. Esta diferenciação de circulações, vem 

desde o surgimento do Team 10, que testava novos modos de vida urbana, através da 
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 P. 58. 
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arquitetura e urbanismo. Contudo, este aspeto é ainda mais importante nos dias de 

hoje, pelo facto de existir um maior número de meios de transporte, e as grandes 

cidades estão cada vez mais afetadas com a circulação viária. O peão necessita de 

espaço para circular livremente, e é aqui que Steven Holl se impõe. A questão de 

porosidade urbana, adaptada ao edifício híbrido, pode ser uma solução para a 

reorganização do espaço público urbano. “Urban porosity is a key intention for large 

hybrid buildings with the aim of pedestrian oriented urban places.”141 (Holl, 2011, p. 9). 

Tal como designa a expressão “porosidade urbana”, é um conceito relativo ao sistema 

de criação de “poros” no edifício ou complexo, ou seja, gerar espaços vazios, bolhas 

de ar, interstícios, que aliviem a densidade da cidade e o percurso do peão. “[…] 

building and action interpenetrate in the courtyards, arcades and stairways […] to 

become a theater of new unforeseen constellations […] Porosity is the new exaustible 

law of life of this city, reappearing everywhere.”142 143 (Benjamin apud Holl, 2009b, p. 

22). 

Isto na prática, reflete-se em entradas, passagens, praças, ruas, que possibilitam a 

penetração do espaço público urbano, nos edifícios. “[…] it is the experimental 

phenomena of spatial sequences […]” 144 (Holl, 2009b, p. 22). Pode ser, também, uma 

sequência de espaços públicos ou semi-públicos, pois poderão servir de espaços de 

transição entre zonas ou programas. É uma sequência de espaços livres, onde o peão 

não está limitado a percursos ou direções restritivas, não é bloqueado por grandes 

construções, e assim, é livre de circular sem qualquer imposição.  

A porosidade urbana é cada vez mais desenvolvida em cidades de elevada densidade, 

pela necessidade de mobilidade e acessibilidade urbana, promovendo mais áreas 

pedonais e facilitando o tráfego viário. Segundo Steven Holl, é um método essencial 

para a vitalidade do meio urbano (Holl, 2009b, p. 22).  

O negativo da arquitetura é o espaço urbano. É nas ruas, praças, entre outros 

elementos urbanos, que se gera a socialização. Quando o híbrido inclui alguns destes 

                                            
141

 “A porosidade urbana é a chave para grandes edifícios híbridos originadores de espaços urbanos de 

orientação pedonal.” (Tradução nossa) 
142

 […] cada edifício e ação penetra nos pátios, arcadas e escadas […] para se tornar um teatro de novas 

constelações imprevisíveis […] Porosidade é a nova lei exaustiva da cidade, reaparecendo em toda a 
parte. (Tradução nossa) 
143

 Nesta citação, Walter Benjamin refere-se à cidade de Nápoles, em Itália. A citação foi retirada do livro 

“Reflections”, de Walter Benjamin. 
144

 “[…]  são fenómenos experimentais de sequências espaciais […]” (Tradução nossa) 
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elementos na sua estrutura, está a transportar o próprio espaço urbano envolvente 

para dentro de si. Muitas vezes, quase que passa despercebido como sendo um 

edifício, definindo-se como uma “cidade dentro da cidade”. 

2.4.2. ESPAÇO PÚBLICO VS ESPAÇO PRIVADO 

In a more absolute sense you could say: 

public: an area that is accessible to everyone at all times; responsibility for upkeep is 

held collectively. 

private: an area whose accessibility is determined by a small group or one person, with 

responsibility for upkeep. 
145

 (Hertzberger, 2005, p. 12)
 
 

É neste sentido que se revela o caráter social do híbrido, no confronto da esfera 

pública com a esfera privada (Mozas, 2011, p. 42). O híbrido pode conter desde o 

programa habitacional, em confronto com o cultural, educativo e/ou comercial, entre 

outros equipamentos e serviços. Vai desde o espaço mais íntimo, ao espaço mais 

intrusivo e, no seu confronto, reside a complexidade do edifício. É, por assim dizer, um 

elemento, onde se transita, direta ou indiretamente, do espaço público para o privado, 

pois cruza programas, tanto públicos como privados e semi-públicos / privados. 

Por outro lado, não é só na relação interior entre os programas, que está a 

complexidade. O híbrido, sendo um edifício permeável, permite que o espaço público 

da envolvente urbana interfira no próprio edifício. O conceito tradicional de espaço 

público é, assim, alterado (Scalise, 2004, p. 14). Aquilo que seria uma continuidade de 

praças e ruas, passa a introduzir-se também no próprio edifício.  

O espaço totalmente público, da envolvente, entra em confronto com áreas semi-

públicas e semi-privadas, os equipamentos e serviços do edifício. Estas por sua vez, 

fazem a transição para o espaço totalmente privado, as áreas residenciais do edifício. 

A hibridez do programa arquitetónico, está assim, na distinção entre vários níveis de 

privacidade.  

Por outro lado, o híbrido também tem o seu próprio espaço público, correspondente às 

zonas de lazer e recreação, jardins, praças, ruelas internas, que origina. Estes, 
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 “Num sentido mais absoluto, podemos dizer: 

pública: é uma área acessível a todos a qualquer momento; a responsabilidade pela sua manutenção é 
assumida coletivamente. 
privada: é uma área cujo acesso é determinado por um pequeno grupo ou por uma pessoa, que tem a 
responsabilidade de mantê-la.” (Tradução nossa) 
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geralmente, estão associados a espaços comerciais e de restauração. São os espaços 

públicos do híbrido que surgem como continuação dos espaços públicos da 

envolvente urbana, que fazem com que esta invada o híbrido.  

Por sua vez, o espaço privado, corresponde às partes residenciais, e também alguns 

equipamentos, depende de quem os gere, se forem entidades privadas, que 

restringem o acesso, embora mesmo assim, tenham um caráter mais público do que 

as habitações. 

2.4.3. CONTRIBUTO PROGRAMÁTICO 

Para além do contributo morfológico, o híbrido tem a capacidade de revitalizar zonas 

urbanas com carência de equipamentos, habitação, vida económica local e áreas de 

lazer e recreação (Scalise, 2004, p. 13). 

A complexidade programática não se verifica apenas a nível interno, mas também a 

nível externo. Os programas apoiam-se entre si mas também apoiam o espaço público 

envolvente. O comércio é um programa de caráter público que suporta quase todos os 

restantes em volta e do edifício. Mantém o dinamismo do espaço. 

Por outro lado, a inserção de novos usos a locais com falta de diversidade 

programática, pode alterar completamente a sua essência em termos de 

funcionalidade. Exemplo do projeto de requalificação do complexo Löwenbräu146 em 

Zurique, na qual, uma antiga fábrica foi adaptada a um centro cultural, e onde 

introduziram também, habitação e escritórios. Aquilo que era uma zona 

maioritariamente industrial, passará a ser considerada um ponto cultural da cidade. 

Portanto, neste caso, o contributo do híbrido, não é apenas morfológico, é também 

funcional e social. E por outro lado, também poderá estimular a economia local.  

Mais do que um objetivo especulativo, o híbrido é visto como um edifício que pretende 

revitalizar e economizar espaços, que pretende dinamizar a vida urbana (Scalise, 

2004, p. 12), embora atualmente, a grande maioria dos híbridos do séc. XX sofram de 

especulação, principalmente pela sua localização, e pela variedade programática, 

quando não existe habitação. Em contrapartida, nem sempre é atrativo morar num 

                                            
146

 Projeto de Gigón y Guyer, cuja construção teve início em 2003 e ainda está por finalizar. O projeto é 

mais aprofundado na p.133. 
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edifício com várias funções, por vezes as pessoas optam por edifícios estritamente 

residenciais ou mistos. 

De um modo geral, são estes os pontos principais do contributo do híbrido para ajudar 

a manter um tecido urbano mais dinâmico, completo e favorecedor para a circulação 

do peão. 

Seguidamente, introduzimos os casos de estudo, em que um dos aspetos mais 

importantes que pretendemos justificar através deles, é o contributo do híbrido para o 

meio urbano. O primeiro caso, embora não sendo um híbrido tradicional, representa 

aquilo a que Aurora Per designa por “manzana híbrida”147 (Fernández Per, 2011, p. 

58). É uma megaestrutura híbrida, que faz a ponte entre a escala da cidade e a escala 

do edifício. Comporta diversos programas, cruzados com elementos do espaço público 

urbano e transporta esse mesmo espaço para o seu interior, alterando 

significativamente o tecido urbano envolvente. O segundo caso de estudo, num 

contexto urbano totalmente distinto do primeiro, representa um complexo híbrido que 

cria porosidade urbana e, assim como o primeiro caso, o seu próprio espaço público. 

Já o terceiro e último caso de estudo trata-se de um edifício híbrido, que possui uma 

praça, que conecta o edifício a outro pré-existente. É um ponto marcante na cidade 

pela sua escala e função.  

Os três projetos dão, definitivamente, um contributo à cidade onde se inserem, pela 

respetiva morfologia e introdução de espaço público, assim como o projeto pessoal 

abordado no último capítulo. Para além de originarem porosidade urbana, confrontam 

complexamente o espaço público com o espaço privado, e conferem uma variedade 

programática e dinâmica espacial, ao local. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
147

 “quarteirão híbrido” (Tradução nossa) 
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3. CASOS DE ESTUDO 

3.1. BARBICAN ESTATE 

O primeiro caso de estudo desenvolvido é o Barbican Estate, ou complexo Barbican. 

Localizado em Londres, o projeto atual é da autoria do grupo Chamberlin, Powell and 

Bon148, embora tenha sido alvo de várias propostas ao longo dos anos, desde 1954. A 

sua construção começou em 1963, estendendo-se até aos anos 80. 

Este projeto é referido como caso de estudo no intuito de mostrar um exemplo de um 

quarteirão híbrido que comporte uma vasta diversidade de programas, não sendo 

apenas um simples edifício, mas sim, uma mega-estrutura. Trata-se de um projeto que 

atua ao nível da escala urbana, entre a arquitetura e o urbanismo, entre o edifício e o 

plano urbano. Como tal, justificamos a transição desde a escala monumental até à 

média escala, dentro dos parâmetros da escala do híbrido, e o seu impacto no meio 

urbano.  

O projeto é caraterístico de uma cidade europeia e foi construído num período anterior 

à definição do conceito de híbrido. Nessa época uma das maiores preocupações para 

a cidade era atribuir mais habitação, pela necessidade de realojamento, o que se vai 

verificar igualmente no caso de estudo seguinte, embora por diferentes razões.  

A construção de um projeto desta dimensão decorre da reconstrução da cidade de 

Londres e não da pressão urbana e contenção de programas para economizar tempo 

e espaço, caraterística dos híbridos. 

Na proposta definitiva, Chamberlin, Powell & Bon planearam uma espécie de “mini-

cidade” dentro da própria cidade, sendo encarada em termos sociais, como um bairro 

(Cement and Concrete Association, 1971, p. 2). É um quarteirão híbrido que se insere 

na malha urbana, assim como transfere o espaço urbano envolvente para dentro de si. 

Por ser uma única estrutura, e não um bairro comum, entende-se como um conjunto 

edificado, em que alguns programas são dependentes, de apoio mútuo e conexão 

coesa. Existe uma única administração central, que gere todo o complexo, no entanto, 

uns programas são de posse pública, e outros de posse privada, nomeadamente as 

                                            
148

 Chamberlin, Powell & Bon era um grupo de arquitetos ingleses formado por Peter Chamberlin (1919), 

Geoffry Powell (1920) and Christof Bon (1921). Os três conheceram-se na Kingston School of Art em 
1949, enquanto professores. Em 1952 formaram a sociedade. Alguns dos seus projetos mais conhecidos 
são, o Barbican Estate e o Golden Lane. 
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escolas; por exemplo, o Barbican Arts Centre pertence à City of London 

Corporation149.  

Embora alguns programas150 tenham sido construídos posteriormente, a maioria já 

fazia parte das propostas iniciais, o que faz com que a ideia de misturar programas 

permaneça desde o início. O projeto foi pensado como um todo.  

Pelo facto de ser um projeto construído a meio do séc. XX, revela-se como uma 

espécie de protótipo, pelo que representou naquele período e pelo modo como veio a 

influenciar os híbridos posteriores (Fernández Per, 2011, p. 61). 

 

Ilustração 50 - Vista superior do Barbican Estate, 2009 (Fernández Per, 2011, p. 68)  

 
 
 
 
 
 

                                            
149

 City of London Corporation, até 2006 designada por Corporation of London, corresponde àquilo a que 

designamos por Camara Municipal, da cidade de Londres. 
150

 Por exemplo o Barbican Arts Centre, cuja construção terminou em 1982. 
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3.1.1. CONTEXTO HISTÓRICO E FASES DE PLANEAMENTO 

Ao longo dos anos, Londres passou por diversos acontecimentos que foram deixando 

marcas e acentuando a personalidade da cidade. Em 1666, foi vítima de um grande 

incêndio, que destruiu a cidade quase por completo. Consequentemente foi sujeita a 

um plano de reconstrução da autoria de Christopher Wren151 e, já no séc. XIX, era 

considerada uma das maiores cidades do mundo, a nível de dimensão e população, 

em consequência de um forte êxodo rural e desenvolvimento industrial, em que 

Inglaterra foi pioneira. 

Mas foi no início dos anos 40, quando Londres se encontrava envolvida na Segunda 

Guerra Mundial, que ocorreu o facto que haveria de levar, mais tarde, à construção do 

Barbican. Entre o Verão e o Inverno de 1940, Londres foi profundamente atingida com 

bombardeamentos alemães, que provocaram a destruição maciça de várias zonas da 

cidade. Entre elas, Cripplegate, onde atualmente se situa o Barbican Estate. Em 1951, 

apenas cinquenta e oito pessoas vivam na zona, quando catorze mil chegaram a viver 

e a trabalhar ali, antes dos bombardeamentos. Os únicos elementos que 

permaneceram, no local, foram a Igreja de St.Giles e uma ruína de uma parede de 

construção romana.  

Um dos impulsos para a reconstrução da cidade foi o Grande Plano de Londres152 da 

autoria de Sir Patrick Abercrombie153 e J.H. Forshaw154 (plano cidade jardim) em 1944. 

Uma das suas principais preocupações era aliviar a cidade do congestionamento 

excessivo e das condições de vida insalubres. Foi assim que propuseram a criação de 

cidades satélite nos arredores de Londres, de apoio a indústrias e população 

deslocada. O centro da cidade deveria ser apenas o destino de trabalho. Este facto foi 

decisivo para a posterior reconstrução do Barbican.  

Em 1947, os consultores de planeamento da empresa Holford and Holden, 

apresentaram um plano de reconstrução do local, baseados no sistema do Grande 

                                            
151

 Christopher Wren foi um arquiteto inglês, nascido em 1632. Formou-se em Física Aristotélica na 

Universidade de Oxford. É o autor da St. Paul´s Catedral, em Londres. 
152

 O Grande Plano de Londres, da autoria de Sir Patrick Abercrombie, foi um plano de desenvolvimento e 

regeneração de Londres, em consequência do grande incêndio de Londres. Defendiam que o centro era 
destinado ao trabalho, e a parte residencial se devia transferir para a periferia. 
153

 Sir Patrick Abercrombie foi um urbanista inglês, nascido em 1879. Foi o autor do Grande Plano de 

Londres e fundador da County of London Plan (grupo se destinava, estritamente, para o desenvolvimento 

do plano de Londres) juntamente com John Henry Forshaw, nos anos 40. 
154

 J. H. Forshaw é um arquiteto inglês nasceu em 1895. Formou-se pela Universidade de Liverpool e em 

1939 entrou para a London County Council, como arquiteto adjunto. Em 1945, juntamente com Sir Patrick 
Abercrombie, foi recrutado, para desenvolverem o Grande Plano de Londres. 
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Plano de Londres, que consistia na construção de uma zona maioritariamente 

comercial, intercalada com blocos de escritórios. As ruínas seriam aproveitadas para 

parques, espaços de lazer e de tempos livres dos trabalhadores locais. Contudo, a 

zona do Barbican ainda foi submetida a sete propostas de planos entre 1954 e 1968, 

em que cada um desses planos pretendia atender às necessidades de uma sociedade 

com aspirações otimistas e complexas do futuro (Heathcote, 2009, p. 23). Em 1954, o 

New Barbican Committee155, juntamente com os arquitetos Kadleigh, Horsburgh & 

Whitfield, desenharam um complexo, segundo estratégias do Comprehensive 

Planning156, que compreendia dois pódios de diferentes níveis, em que, abaixo do solo 

ficariam os espaços comerciais, e acima do solo distribuíam-se mais espaços 

comerciais, escritórios, habitação, serviços comunitários e estacionamento (Heathcote, 

2009, p. 80). De longe seria a proposta mais radical para o Barbican, e mesmo tendo 

sido rejeitada, serviu de base para propostas posteriores (Heathcote, 2009, p. 33), 

nomeadamente as de Chamberlin, Powell & Bon. Um dos objetivos era a criação de 

“[…] a new town on the site […]”157 (Heathcote, 2009, p. 76), quase que, uma cidade 

dentro da cidade. 

 
Ilustração 51 – Plano de Kadleigh, Whitfield e Horshburg, proposta de 1954 (Heathcote, 2009, p. 32) 

                                            
155

 New Barbican Comittee foi um comité de arquitetos que planearam aquilo a que designavam de “New 

Barbican”, um novo modelo para a região do Barbican. 
156

 Comprehensive Planning “[…] was generally understood as a method of regulating the form and style 

of new building over a large area.” (Heathcote, 2009, p. 73). Ou seja, o Comprehensive Planning “era 
entendido como um método de regular a forma e o estilo de novos edifícios numa grande área.” 
(Tradução nossa) 
157

 “[…] uma nova cidade no local […]” (Tradução nossa) 
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Já o plano que os arquitetos do LCC158 lançaram em 1956, pretendia conferir um maior 

uso comercial à área. A proposta compreendia espaços comerciais e residenciais. As 

diversas torres e blocos eram unidos por um passadiço a uma cota superior.  

Os blocos residenciais eram assentes em arcadas de espaços comerciais (Heathcote, 

2009, p. 76), uma estratégia muito comum na altura, “a casa sobre a loja”. O único 

sistema deste plano que permaneceu nos seguintes foi a utilização dos passadiços a 

uma cota superior, que uniam os vários blocos (Heathcote, 2009, p. 30). No entanto, o 

caráter unitário do Barbican de hoje (enquanto estrutura única), não está patente neste 

plano. 

Mas a maior necessidade da altura era realojar, e não prolongar os espaços de 

trabalho. Foi então que a Corporation of London propôs a criação de uma zona 

residencial para cinco mil residentes, na zona sul do Barbican, aos arquitetos 

Chamberlin, Powell and Bon, autores do projeto Golden Lane159, construído pouco 

tempo antes. Entre 1954 e 1968, desenvolveram quatro propostas. A última proposta 

veio a sofrer algumas alterações, originando um quinto plano. Na época foi 

considerada a maior área de reconstrução urbana da Europa. 

The Barbican designs of CP&B were based on a different notion of Comprehensive 

Planning which meant that each part though different in design was a coherent element 

of the whole. South Barbican was a result of the policing of design, whereas the CP&B 

Barbican had a more evolutionary unity.
160

 (Heathcote, 2009, p. 76) 

 

Em 1955, lançaram o primeiro relatório de proposta, que previa grandes blocos de 

escritórios encadeados com pátios residenciais161. No entanto, foi uma carta enviada 

em 1956 pelo Minister of Housing and Local Government para o Lord Mayor a propor 

para o Barbican uma zona residencial que incorporasse comércio, escolas, espaços 

públicos abertos entre outros programas (Heathcote, 2009, p. 29 e 97). A zona seria 

destinada à classe trabalhadora, onde se pudesse juntar a habitação, às atividades 

diárias, lazer e trabalho, paralelamente com usos educativos e outros serviços de 

apoio (Heathcote, 2009, p. 29).  

                                            
158

 London County Council foi um corpo governamental respetivo à zona da grande Londres, que existiu 
entre 1889 e 1965. Posteriormente, foi substituída pela Greater London Council. 
159

 Golden Lane é um projeto de desenvolvimento residencial situado em Londres, perto do Barbican 

Estate. Foi uma das primeiras obras de Chamberlin Powell & Bon.  
160 “Os planos de CP&B para o Barbican foram baseados numa noção diferente do Planeamento Global, 

o que significa que cada parte, mesmo sendo de desenho diferente, é um elemento coerente de um todo. 
O Barbican Sul foi uma consequência das leis de construção, enquanto CP&B tinham uma ideia de 
unidade evolucionária.” (Tradução nossa) 
161

 Residential courtyards. 
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Na proposta desse mesmo ano, 1956, CP&B162 introduziram um hotel de cento e 

quarenta quartos e blocos residenciais de trinta andares, para compensar a falta de 

espaço que deveriam ceder para as escolas. Isto juntamente a uma grande pirâmide 

de vidro, onde se situaria o auditório, rodeada de um jardim. Todo o complexo seria 

interligado por um passadiço a cota superior, ideia que se tem mantido, embora com 

alterações, desde a proposta do LCC. Em 1957, foram-lhes pedidas alterações, nas 

quais tiveram de excluir a City of London School e a Igreja de St.Giles, acrescentar um 

teatro e um auditório para a Guildhall School, e integrar espaços comerciais na zona 

Este. Posteriormente, a Igreja St. Giles voltou a ser integrada no plano. O centro de 

artes, que atualmente existe, já tinha sido uma ideia conceptual, desse mesmo plano. 

No entanto, só foi implementado no plano seguinte, de 1959. 

A 19 de Setembro de 1957 foi aceite a proposta. Em cerca de 15,2 hectares, entre a 

Igreja St.Giles a Sul e a Fann Street a Norte, a Este desde a rua Aldersgate até 

Moorgate, gerava-se uma megaestrutura de caráter residencial com habitações para 

6500 residentes, distribuídas por blocos horizontais e torres, com comércio, 

restauração, espaços ao ar livre, culturais e educacionais.  

Nesse mesmo período, o projeto já transparecia diversas tendências modernistas, a 

nível estético, funcional e tecnológico, principalmente a nível interno. Em contrapartida, 

a mistura de usos na mesma estrutura, ameaçava os princípios da zonificação, 

estipulados pelo CIAM e Carta de Atenas.  

O plano Voisin, de Le Corbusier163, uma proposta de 1925 para Paris, estabelecia uma 

estratégia de zonificação urbana164, que foi contrariada ao se estabelecer a junção de 

programas no Barbican. Por outro lado, a mistura de usos defendia o sentido 

comunitário entre o homem na cidade, valorizado pelo Team 10. Isto foi conseguido, 

pela junção das principais atividades quotidianas – habitação, trabalho e recreação – 

que o CIAM visava segregar (Fernández Per, 2011, p. 67). 

                                            
162

 Sigla para Chamberlin Powell & Bon. 
163

 A obra de Le Corbusier foi uma influência marcante na arquitetura do Barbican, em questões 

estruturais e funcionais, principalmente a nível interno no desenho de alguns edifícios do complexo. 
164

  A zonificação urbana é uma estratégia de planeamento urbano, que implementa a separação de usos 

por zonas. São, por sua vez, zonas independentes e destinadas exclusivamente ao respetivo uso. 
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 Ilustração 52 - Barbican, plano de 1956 (Mozas, 2011, p. 29) 

Mas foi a proposta de 1959 que permaneceu até hoje. Embora tenham existido 

pequenas alterações até aos anos 60, o plano incluía: 2113165 apartamentos para 

6500 pessoas, estacionamento para 2500 carros e uma estação de serviço, um Hostel 

para estudantes e jovens trabalhadores locais, as escolas - City of London School for 

Girls e Guildhall School of Music and Drama. Assim como um teatro, uma galeria de 

arte, um grande auditório para concertos e conferências e uma biblioteca municipal, 

que servissem não apenas os residentes, mas também pessoas de toda a cidade 

(Cement and Concrete Association, 1971, p. 2). 

Como apoio aos usos culturais, adicionaram lojas, restaurantes e pubs. Estes eram 

acessíveis aos residentes, trabalhadores locais e visitantes do Barbican Arts Centre, 

ou seja, a qualquer pessoa. Ao contrário da Unité d´Habitación de Le Corbusier, a 

ideia base do Barbican parte da criação de usos de acesso aos residentes mas 

também a público externo, o que o diferencia dos condensadores sociais. O híbrido 

revela-se como um conceito de edifício que se pode definir como “cidade dentro da 

cidade”. E a cidade confronta constantemente o espaço público com o privado. 

Para além de espaços de lazer e culturais, o plano continha serviços públicos por todo 

o complexo - uma central de bombeiros da London Fire Brigade, uma sub-estação da 

London Electricity Board166, uma casa mortuária, uma estação de desinfestação, um 

pequeno tribunal e escritórios167. Em Abril de 1971 foi aprovada uma fase V do plano 

                                            
165

 Os apartamentos organizavam-se nas seguintes tipologias: 237 unidades de T1, 665 unidades de T2, 

679 unidades de T3, 90 unidade de T4, 174 unidades de T5, 247 unidades de T6 e 7 unidades de T7. 
Restam 13 unidades em duplex. Cada bloco possui um nome distinto que o carateriza. 
166

 Posteriormente foi transferida para outro local da cidade. 
167

 Weights and measures offices é uma empresa de medições e orçamentos. 
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de 1959, que incluía a construção do centro de artes – Barbican Arts Centre168. A sua 

construção só terminou em 1982, mas atualmente pode ser entendido como o ponto 

focal de todo o complexo (Cement and Concrete Association, 1971, p. 2).  

Apesar de o complexo ter sofrido algumas alterações, foi a proposta de 1959 que se 

tem mantido até hoje, como base.  

 
Ilustração 53 – Plano de 1959 de Chamberlin, Powell & Bon ([adaptado a partir de] Mozas, 2011, p. 29) 

CP&B mantiveram a estratégia de separação da circulação viária e pedonal. E esse 

distanciamento era agora conseguido através de dois pódios pedonais elevados a 24m 

e 21m, que percorrem quase todo o complexo. Deste modo, remete à ideia do CIAM e 

em parte do Team 10, que defendia a proteção do peão do caos da cidade. 

                                            
168

 Inicialmente o Barbican Arts Centre não foi, necessariamente, concebido para incorporar um teatro, 

uma orquestra, uma escola de música, mas sim para atender a entidades específicas, entre elas: a 
Guildhall School, a Royal Shakespear Company, a London Symphony Orchestra. Como tal, o objetivo 
seria a interação e parcerias entre as entidades, pela proximidade espacial. Como tal, formaram o 
Barbican Arts Centre. 
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Hoje em dia, o Barbican Estate é aquilo a que Aurora Per considera como um 

quarteirão híbrido como referência aos projetos dos anos 50/60 que se destacaram 

como um elemento de transição entre o plano urbano e o edifício híbrido. Enquadra-se 

num período de mutação dos edifícios híbridos169, quando a finalidade deste tipo de 

projeto seria atrair investimentos e facilitar a gestão (Fernández Per, 2011, p. 58). 

Mesmo não sendo considerado um edifício único, o Barbican não deixa de produzir 

uma hibridez de espaços e, sem dúvida, que confronta complexamente, espaços 

públicos com espaços privados. O Barbican gere esse confronto, através das zonas 

partilhadas entre os vários programas e a ligação dos seus espaços públicos com o 

sistema urbano envolvente. Faz com que, assim, o complexo pertença à cidade de um 

modo social e físico. Há uma leitura contínua entre a morfologia dos edifícios e os 

espaços públicos exteriores, entre os programas internos do complexo, e os da 

envolvente.  

Segundo Patricia Garcia, o Barbican Estate considera-se um híbrido pelas seguintes 

caraterísticas: é constituído por diversos usos, incluído o residencial, insere-se e 

adapta-se à malha urbana, e provém de diferentes iniciativas, ou seja, a iniciativa pode 

ser pública ou privada170 (Garcia, 2011, p. 60).  

O Barbican é um complexo versátil, que desde o seu início pressupôs um modo de 

vida irreverente, pelo que o espaço residencial deixou de ser monótono. 

“A living space that was English but also European in its ambience and American in its 

use of technology. From the plans for roof gardens with adjacent kitchens to concept 

sketches for the theatre that evoke the streetscapes of Italian cities, the architects, and 

their patrons, had a very clear idea about how people should live the good life.” 

(Heathcote, 2009, p. 33) 171Considerando os diferentes planos do Barbican, este 

complexo representa “[…] an idealistic history of the potential of planning and new 

technology. “172 (Heathcote, 2009, p. 30). 

                                            
169

 Nessa mesma fase, os condensadores sociais estavam a fracassar, pelo modo como acabavam por 

controlar demasiado o modo de vida dos moradores. 
170

 O Barbican Estate é gerido por entidades públicas e privadas. Ao contrário do edifício “condensador 

social”, que é gerido apenas por entidades públicas. 
171

 “Um espaço para morar de caráter Inglês, mas também Europeu na sua ambiência, e Americano no 

uso da tecnologia. Desde a proposta de coberturas ajardinadas com cozinhas adjacentes até aos 
esquissos do teatro que evocam as paisagens urbanas das cidades Italianas, os arquitetos, e os seus 
mentores, tiveram uma ideia clara de como as pessoas poderiam ter uma boa qualidade de vida.” 
(Tradução nossa) 
172

 “[…] uma história idealista do potencial do planeamento e da nova tecnologia.” (Tradução nossa) 
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3.1.2. PROGRAMA 

Como foi referido anteriormente173, a construção do projeto foi desenvolvida em 

períodos diferentes. Entre 1963 e 1974 construiu-se a maior parte do complexo, 

nomeadamente os blocos residenciais. No entanto, posteriormente, foram adaptados 

outros programas, como o Barbican Arts Centre, que foi terminado em 1982.  

O Barbican é um exemplo de contrastes, isto é, da interação entre aquilo que 

designam de Public Destinations174 e Residential Blocks175, neste caso, Private 

Destinations (Ilustração 54). Os destinos públicos referem-se aos espaços designados 

por Hall176: Salters´Hall, Ironmongers´Hall e Barber Surgeon´s Hall; ao Barbican Arts 

Centre, à Igreja St. Giles, ao Hostel YMCA, aos escritórios do Barbican Estate, às 

escolas e ao museu. Todos os destinos privados são os blocos e torres residenciais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 54 – Plano de localização do Barbican (Ilustração nossa) 

 

                                            
173

 P. 88. 
174

 “Destinos Públicos” (Tradução nossa) 
175

 “Blocos Residenciais”, neste caso “Destinos Privados” (Tradução nossa) 
176

 Espaços destinados a eventos 
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Neste quarteirão híbrido, o cruzamento dos programas, no Barbican, não é tão 

arriscado como nos casos de estudo posteriores. As habitações isolam-se dos 

restantes programas, em blocos apenas destinados a uso residencial, com exceção do 

elemento semi-circular que comporta escritórios e habitação nos dois últimos pisos. O 

que é mais marcante no Barbican são os espaços e acessos partilhados pelos 

diferentes usos.  

 
Ilustração 55 - Corte longitudinal desde a estação de metro Barbican a Moorgate (Cement and Concrete Association, 1971, p. 9) 

Atualmente, o complexo é composto por: 2113 habitações para alojar 6500 pessoas177, 

serviços públicos, escritórios, as escolas City of London School of Girls e Guildhall 

School of Music and Drama, o Barbican Exhibition Halls178, o Barbican Arts Centre, 

uma biblioteca pública (incluída no Barbican Arts Centre), comércios, restaurantes, 

estacionamento, espaços públicos179, a Igreja St. Giles, o hostel YMCA, o Museum of 

London e espaços de eventos180.  

Nas laterais distribuem-se os blocos de habitação, deixando livre uma zona central 

com a maior parte dos equipamentos. A zona central tornou-se importante pela 

presença da Igreja St. Giles e do Barbican Arts Centre. 

                                            
177

 Atualmente é possível que haja menos ou mais habitantes, pois o número é incerto. Existem também, 

escritórios que foram adaptados a habitação. Portanto, os valores rodam estes números, por serem os 
que provêm do plano original. 
178

 É uma galeria de arte. 
179

 Jardins públicos e privados, praças, pátios e ruas internas. 
180

 Designados por: Barber´s surgeon Hall, Salter´s Hall e Ironmonger´s Hall. 
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As 2113 habitações distribuem-se em sistema de torre ou em blocos181. As torres, pela 

sua dimensão, foram construídas sequencialmente182, e pela sua morfologia, isolam o 

programa residencial dos restantes. Os blocos residenciais183, por sua vez, 

enquadram-se mais com a envolvente. Por serem assentes sobre pilotis, geram uma 

espécie de galeria no piso térreo, uma zona mais aberta e com caráter mais público. 

Essas galerias servem essencialmente de acesso às habitações e, em alguns casos a 

outros programas184, tornando-se, não apenas espaços de circulação como também 

de socialização. Enquanto isso, as habitações distribuem-se pelos pisos superiores.  

Ilustração 56 - Corte de um bloco residencial com o pódio e a linha de metro (Cement and Concrete Association, 1971, p. 7) 

As habitações, para além do espaço público, são o único programa que se distribui 

alternadamente por todo o complexo, intercalando-se com outros programas, mas sem 

pôr em causa a privacidade dos moradores. Por vezes as habitações são separadas 

dos outros programas, por meio de jardins, e principalmente por se situarem a uma 

cota superior.  

No lado norte, sob os blocos residenciais John Trundle Court e Bunyan Court, 

estabelecem-se alguns espaços comerciais, com serviços de lavandaria, ginásio, entre 

outros usos, remetendo ao plano do LCC, onde os blocos residenciais eram assentes 

                                            
181

 Cada bloco possui um nome: Andrewes House, Ben Jonson House, Brandon Mews, Breton House, 

Bryer House, Bunyan Court, Defoe House, Gilbert House, John Trundle Court, Lambert Jones Mews, 
Mountjoy House, Seddon House, Speed House, The Postern, Thomas More House, Willoughby House e a 
Wallside. 
182

 Em 1973 foi construída a Cromwell Tower, em 1974 a Lauderdale Tower e em 1976 a Shakespeare 

Tower. 
183

 Designados por terrace blocks. 
184

 Em alguns casos, abrem passagem para as pontes de acesso a edifícios da envolvente. 
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em arcadas de espaços comerciais. O comércio está direcionado para a rua e possui 

uns pequenos jardins que conferem uma certa distância da estrada. O comércio, 

assim como a restauração, distribui-se, maioritariamente, nas zonas com plataforma e 

sempre direcionados para a rua e à sua cota, exceto o restaurante do Barbican Arts 

Centre, que aproveita o espaço de esplanadas em frente ao centro de artes. O projeto 

inicial comportava cinco restaurantes com capacidade para aproximadamente mil 

pessoas. Hoje em dia são quase o dobro. Existem também alguns pubs, que estão 

localizados no piso térreo do complexo, ao nível das ruas envolventes, o que confere 

um acesso mais direto para quem vem de fora do complexo, assim como uma área 

comercial de 27 900 m2. Não interferem com o espaço privado residencial. 

Igualmente no lado norte, encontramos, para além de alguns blocos residenciais, o 

hostel YMCA que, por sua vez, conecta o Barbican com o projeto Golden Lane, e o 

Barbican Exhibition Halls. Este é constituído por salas de exposições e situa-se no 

lado norte, sob o bloco residencial Ben Johnson House, à cota da rua. Deste modo, 

não chega a interferir com as habitações, voltando-se principalmente para a 

envolvente. No entanto, posteriormente foi construída uma entrada pela plataforma, e 

assim, esse espaço é partilhado pelos residentes, como pelos visitantes das galerias, 

entre outras pessoas. Nele inclui-se um pequeno jardim com espaço de estar. 

 

                      
 
A City of London Girls School185 localiza-se na parte central do complexo, onde partilha 

uma pequena praça186, com a Igreja St.Giles e é adjacente ao lago e a um dos jardins 

privados. A Igreja já era um edifício pré-existente, a portanto não faz parte do desenho 

do plano. Ao invés, foi uma parte do próprio plano, que foi desenhada em função da 

localização da Igreja. 

                                            
185

 Construída entre 1963 e 1969. 
186

 A praça St. Giles Terrace. 

Ilustração 58 – Entrada superior para o Barbican Exhibition 
Halls (Ilustração nossa, 2012) 

Ilustração 57 – Entrada pela Fann Street (Ilustração 
nossa, 2012) 
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No início dos anos 80, o Barbican Arts Centre foi construído junto à escola Guildhall 

School of Music & Drama187, tendo acesso direto à mesma. Quase que um elemento 

complementa o outro, dando origem a um programa educativo e cultural. 

O BAC188 encontra-se na zona central do Barbican e gere grande parte da 

movimentação do espaço envolvente. Hoje em dia é o elemento mais atrativo do 

complexo, também por ser um programa público e que disponibiliza diversas 

atividades e eventos, assim como define o Barbican Estate, como um polo cultural da 

cidade. É composto por dois anfiteatros, uma sala de concertos, uma biblioteca, uma 

galeria de arte, cinema189, um conservatório, escritórios, um restaurante, lojas e foyers. 

O teatro é destinado para a Royal Shakespeare Company, enquanto o auditório190 

serve de apoio às restantes entidades e a outros eventos. 

A parte principal do Centro é um grande átrio interior que agrupa uma passadeira em 

“espinha” que atravessa uma sequência de foyers que dão acesso às diversas partes 

do edifício.  

 

Ilustração 59 - Entrada para o Barbican Arts Centre (Ilustração nossa, 2012) 

A dinâmica de corte, com sobreposição de programas, característica dos híbridos, 

reflete-se na Ilustração 60, onde se percebe o confronto de estruturas de grande 

dimensão com estruturas de pequenas dimensões. O cruzamento entre o Barbican 

Arts Centre, o jardim interior, um corredor comercial e o bloco semi-circular de 

escritórios. É uma estrutura bastante complexa pelas necessidades que cada 

programa exige. 

Sobre a parte interna do BAC, assenta um bloco semi-circular com escritórios e 

habitações nos dois últimos pisos. Entre esse bloco e o centro de artes existe um 

                                            
187

 Construída entre 1971 e 1977. Foi a primeira escola municipal de música. 
188

 Sigla relativa ao Barbican Arts Centre. 
189

 O cinema possui quatrocentos lugares sentados. 
190

 Com capacidade para cento e dez músicos e dois mil lugares sentados. 
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jardim interior191 com acesso público apenas em determinados dias. Nos restantes 

dias, o jardim serve para atender diversos eventos ou para os estudantes da escola de 

música. O grande auditório, e outros elementos do centro, estendem-se até à cota da 

rua ou inferior. São espaços completamente subterrâneos, não tendo contacto com a 

envolvente.  

Sob o edifício semi-circular está uma parte do BAC e um dos espaços comerciais, que 

posteriormente for transformado em escritórios e, atualmente comporta os escritórios 

do Barbican Estate. Assim como este caso, também houve mais alterações, como por 

exemplo, o bloco semi-circular do BAC o programa de escritórios para habitação. 

Talvez por motivos económicos, visto que poucos escritórios são arrendados no 

Barbican. No centro de Londres existe uma grande procura de habitação e pensamos 

que por estes motivos, tenham optado por transformar o espaço.   

 

  

Ilustração 60 – Corte Tridimensional do Barbican Arts Centre (Cement and Concrete Association, 1971, p. 25) 

                                            
191

 Este jardim não estava inicialmente planeado. Foi construído com a finalidade de camuflar e cobrir 

com vegetação, uma das fachadas do auditório, que resultou de modo indesejado. Então surgiu um jardim 
interior de carácter público mas com acesso limitado a horários. É também um local para eventos 
periódicos e serve de espaço de apoio aos estudantes da escola de música. 
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Sob o bloco existe uma galeria subterrânea com os escritórios do Barbican Estate, que 

inicialmente estava destinado a áreas comerciais. A galeria, por sua vez, acede ao 

centro de artes. 

Os edifícios destinados a realização de eventos estão mais afastados do núcleo 

Barbican, pelo que, por exemplo, o Salters´ Hall, apenas é conectado por uma das 

pontes superiores, ou pela rua. Já o Museum de Londres, localizado num dos 

extremos da zona sul, está mais relacionado com os outros dois edifícios de eventos, 

que por sua vez, possuem o seu próprio jardim192, um dos jardins do Barbican. 

Mas, não são os espaços privados que fazem do Barbican um elemento revitalizador 

do espaço urbano, e sim o espaço público. De uma maneira geral, é aquele que une 

todos os programas, assim como acontece na cidade. É definido por vários elementos, 

incluindo o lago, originando espaços em seu redor com uma utilidade diferente. Cria 

zonas de esplanadas, áreas de recreação, ou serve apenas como um espaço de estar 

e de apreciação da água, como elemento natural na cidade. É ele que define a relação 

com o tecido urbano envolvente, e neste caso, o impacto do Barbican, influencia uma 

grande parte da cidade de Londres. 

Por outro lado, a escala do Barbican, sendo um micro plano urbano inserido na grande 

cidade, é monumental e imponente. Ao comportar um elevado número de programas, 

inclusive os espaços públicos exteriores, transforma-se numa “pequena cidade” dentro 

da cidade.  

O conteúdo programático do complexo distribui-se na vertical, através das torres 

habitacionais, e na horizontal, com o restante programa, incluindo os blocos 

habitacionais. Se observarmos o Barbican enquanto conjunto edificado, a sua escala 

choca com a cidade. No entanto, se o enquadrarmos ao nível da rua, a sua escala não 

é tão dissonante visto que, o número de pisos não é muito mais elevado que o dos 

edifícios envolventes, exceto as torres, que se definem como pontos de orientação na 

cidade.  

 
 
 
 

                                            
192

 O jardim Barber Surgeons´Hall. 
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3.1.3. INTERAÇÃO COM O SISTEMA URBANO 

O Barbican Estate não é enigmático e marcante apenas pelo seu valor arquitetónico, 

mas também pela relação entre a sua arquitetura e a malha urbana. O Barbican é um 

exemplo de quando “el híbrido supera los domínios de la arquitectura y se introduce en 

el campo del urbanismo.”193 (Mozas, 2011, p. 44). Existe uma troca mútua entre o 

complexo e a cidade onde se insere, na medida em que este fornece espaço à cidade 

e, por sua vez, o espaço da cidade invade o próprio complexo.  

A conexão do Barbican com a envolvente é feita através da cobertura da plataforma 

de doze metros, e pelo piso térreo, à cota da rua. É nessa cobertura que se encontra a 

maior parte do espaço público, dominado por praças, ruas internas, o acesso aos 

diversos blocos e outros acessos ao exterior, todos de acesso estritamente pedonal. É 

onde se confrontam todos os programas do projeto, um local partilhado pelos 

moradores e por quem vem de fora, um espaço de socialização. 

 

 

  

                                            
193

 “o híbrido vai para além dos domínios da arquitetura, introduzindo-se no campo do urbanismo.” 

(Tradução nossa) 

Ilustração 61 - Espaços públicos do Barbican, a 21m e à cota da estrada (Ilustração nossa) 
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Com vista à separação das circulações viárias e pedonais, CP&B recrearam um 

sistema de ruas internas devidamente conectadas com as ruas da envolvente. Umas 

entradas para as ruas internas são feitas através de pequenas praças que se abrem 

para a envolvente, criando assim áreas de interação com os edifícios. Essas pequenas 

praças, como é o caso do cruzamento entre a Aldersgate Street e a Fann Street, 

permitem que as pessoas, mesmo situando-se no complexo, ao mesmo tempo se 

relacionem com o espaço público da cidade. As ruas internas do Barbican, enquanto 

elemento do espaço público urbano, servem de acesso aos diversos programas. 

 

    

       
Para facilitar o acesso automóvel, essencialmente aos moradores, o 

estacionamento194 encontra-se dentro da plataforma. Acede-se através de um túnel, 

que se encontra à cota da rua, e vai-se distribuindo por alguns pisos até á cota da 

cobertura da plataforma de 12m. A cobertura do estacionamento é a plataforma mais 

elevada. Este sistema facilita o acesso. O piso de estacionamento mais elevado 

estabelece-se ao nível da plataforma, que por sua vez acede diretamente às zonas de 

acesso aos blocos residenciais. 

Atualmente foram expostos ao longo do complexo, vários planos de circulação195 

pedonal, em que se distinguem as zonas públicas das privadas196.  

A ponte de acesso aos blocos residenciais, depois de passar a Gilbert House, continua 

até a um corredor que atravessa a fronteira entre a escola Guildhall School of Music e 

o Barbican Arts Centre. É um acesso partilhado pelos vários programas, o que dá uma 

maior proximidade entre os residentes, os estudantes e outras pessoas de fora. 

                                            
194

 O estacionamento interno possui lugares para 2 300 automóveis. 
195

 Ilustração 57. 
196

 Alguns jardins são de carácter privado, apenas destinados aos moradores. 

Ilustração 63 - Cruzamento entre a Beech Street e a Silk Street 
(Ilustração nossa, 2012) 

 

Ilustração 62 - Cruzamento entre Aldersgate Street e a Fann 
Street (Ilustração nossa, 2012) 
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Geralmente são utilizados como meros acessos, pois não foram desenhados como 

espaços de estar, para além da sua função principal.  

Todos os percursos pretendem essencialmente servir os programas do Barbican 

Estate, apesar de existirem outros pequenos percursos, em menor quantidade, que o 

“ramificam” e estabelecem a sua ligação como edifícios da envolvente. 

Em conexão com a envolvente, CP&B prolongaram a plataforma com pontes de 

ligação do complexo, a edifícios próximos, nomeadamente a estações de metro. 

 
 Ilustração 64 – Conexão da cobertura com o edifício da estação de metro Barbican, 2012 (Ilustração nossa) 

Pela grande dimensão do Barbican, foram alteradas direções de ruas, tendo estas 

passado por baixo das plataformas ou delimitadas pelos contornos do complexo. Sob 

a plataforma, passa uma rua de trânsito viário e pedonal assim como linhas de metro. 

Devido à passagem subterrânea das várias linhas, a construção do complexo pôs à 

prova tecnologias de isolamento e proteção contra o ruído e vibrações, o que levou a 

um significativo aumentou do custo final da obra. 

Para além da transformação morfológica da envolvente, o Barbican também veio a 

atribuir ao local equipamentos em falta. Atualmente é considerado um ponto cultural 

importante de Londres, assim como as escolas também são reconhecidas. A procura 

de alojamento na cidade levou a substituir alguns escritórios, do edifício semi-circular, 

para habitações.  

Ao longo do tempo, foram-se transformando alguns elementos do complexo, sem 

perder a sua hibridez espacial, mas sim incentivando-a e dinamizando cada vez mais 

o espaço. Por outro lado, é considerado um local caro para viver, mas com bastante 

adesão por parte de pessoas exteriores ao complexo, pela sua diversidade 

programática e pelo espaço público, facilmente conectado com a envolvente. 
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3.2. LINKED HYBRID 

O segundo caso de estudo é o edifício Linked Hybrid, construído em Pequim, China 

em 2009. Também pode ser designado por Dangdai MOMA, uma expressão 

maioritariamente usada pelos habitantes locais, para o plano de crescimento urbano 

MOMA, estipulado pela empresa de desenvolvimento imobiliário Modern Green 

Development Co., Ltd. O Linked Hybrid é a quarta fase do plano. 

O projeto é da autoria do arquiteto Steven Holl, que através deste e outros projetos 

seus, definiu a sua perspetiva sobre edifícios híbridos. O próprio afirma que este 

projeto é a continuação do estudo iniciado em 1986 em Pamphlet Architecture 11: 

Hybrid Buildings197, de Joseph Fenton, numa escala urbana (Holl, 2009a, p 23). 

Difere do primeiro caso de estudo por ser adaptado às necessidades atuais e por ser 

um resultado mais ousado na mistura e intersecção dos programas. Assim como o 

caso anterior, um dos objetivos é a criação de espaço público, de novos percursos 

pedonais, que distanciem o peão da circulação viária. 

A localização do Linked Hybrid decorre de um tipo de cidade totalmente diferente de 

Londres, com uma organização e crescimento distintos. Pequim é uma cidade que se 

deparou com um crescimento exponencial nos últimos anos, e atualmente conta com 

cerca de dezanove milhões e seiscentos mil habitantes. O crescimento da classe 

média e respetivo poder económico deve-se a um dos maiores êxodos rurais de 

sempre. Ao longo deste período, têm-se vindo a construir ilimitadamente zonas 

residenciais no centro da cidade e periferia. No entanto, são construções separadas 

de outros conteúdos programáticos, o que leva ao seu isolamento e falta de dinâmica 

espacial e social. Holl utiliza o caso de Greenwich Village198 como crítica às atuais 

estratégias urbanas chinesas (Holl, 2009b, p. 22), pelo cosmopolitismo e vivência de 

bairro. Nos bairros residenciais chineses199 quase não existe interação entre 

programas, pois são de um único uso, o residencial. Pequim tornou-se uma cidade 

demasiado densa e com falta de espaço. É a questão da densidade urbana que, na 

maioria dos casos, origina a construção de híbridos. Este tipo de intervenção, segundo 

                                            
197

 Pamphlet Architecture 11: Hybrid Buildings é um dos volumes enquadrados na coletânea Pamphlet 

Architecture 11-20. Este conjunto de estudos foi iniciado em 1978, por Steven Holl e William Stout, e 
relata teorias e pensamentos de arquitetos, da “nova geração” da época. O número 11 foi escrito por 
Joseph Fenton. 
198

 Greenwich Village é um bairro residencial na lower Manhattan, Nova Iorque. É famoso pelo seu 

ambiente cosmopolita e pela dinâmica entre as diversas atividades de bairro. 
199

 De um modo geral. 
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Steven Holl, pode ser uma solução para cidades da complexidade de Pequim (Holl, 

2011, p. 7). Encontra-se nas suas estratégias, uma nova maneira de modelar a malha 

urbana, criando espaços públicos pedonais, que possam ser partilhados pelo próprio 

edifício e pela cidade. É uma nova perspetiva, com capacidade para alterar a típica 

paisagem urbana. 

Em 2003, a empresa Modern Green Development Co., Ltd, propôs a Steven Holl a 

construção de apenas um edifício residencial. Ao invés, Steven Holl negociou um 

complexo de programa híbrido, com hotel, comércios, cinema, serviços, entre outros, o 

que vai contra as estratégias de zonas residenciais isoladas. “We talked them into 

letting us propose an entirely more ambitious vision for an open-to-the-public urban 

space.” (Holl apud Yang, 2008, p. 233) 200.  

Contrariando a noção de edifício único, encaramos o projeto como um elemento 

desconstruído que se abre para a cidade, criando ruas internas e praças, espaços 

verdes. É a criação de um novo tipo de malha urbana. Contraria o estereótipo de 

habitação monofuncional. Esta desconstrução reflete-se de modo aprofundado, no 

conceito e morfologia do atual projeto de Holl, Sliced Porosity Block201. 

A estratégia de sobreposição programática vertical, mencionada por Joseph Fenton 

em projetos de torres, é alternada com a disposição horizontal dos vários elementos. 

Steven Holl não centra todos os componentes num único bloco, mas alterna-o com 

espaços públicos verdes e outras zonas de estar, o que faz com que este se expresse 

literalmente como “cidade dentro da cidade” e que estabeleça uma relação mais 

aberta com a envolvente. É claro que, pela capacidade programática, o complexo 

adquire uma escala imponente. “It´s not about being tall, It´s about being sustainable 

and making connections to the urban context.” 202 (Holl apud Pearson, 2010, p. 54). 

Mas o contributo principal da proposta é a capacidade de se adaptar ao contexto 

urbano, o significado social que o projeto transmite. 

 

                                            
200

 “Nós dissemos-lhes para nos deixarem propor uma visão mais ambiciosa de um espaço urbano aberto 

ao público.” (Tradução nossa)  
201

 Sliced Porosity Block é um projeto de Steven Holl, localizado em Chengdu, na China. Encontra-se 

atualmente em construção e revela-se como outro exemplo de complexo híbrido. 
202

 “Não é uma questão de altura, é uma questão de ser sustentável e estabelecer conexões com o 

contexto urbano.” (Tradução nossa)  
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             Ilustração 65 – Linked Hybrid (Steven Holl Architects, 2012) 

3.2.1. ESTRATÉGIA URBANA E MORFOLOGIA 

O complexo híbrido localiza-se na East Xiba River Road, perto da velha muralha de 

Pequim, elemento que separa esta zona do centro histórico da cidade. Este bairro é 

maioritariamente industrial, com complexos de fábricas, inclusive a fábrica de papel 

Beijing Paper Mills. É então uma zona predominantemente de operários e também de 

comerciantes de rua. A norte do terreno do Linked Hybrid situa-se uma zona 

residencial destinada aos trabalhadores da Paper Mills, podendo estes podem partilhar 

o espaço público e os jardins do complexo. 

Um dos principais aspetos do local é o confronto entre duas classes sociais distintas. 

Sendo assim, aparte de objetivos morfológicos, Steven Holl desenhou esta proposta, 

também com a finalidade social de criar uma comunidade aberta, que pudesse ser 

partilhado com o bairro envolvente e que minimizasse o confronto das classes sociais, 

o que, mais tarde, veio a ser contrariado, mas não impedido, pela construção de um 

muro no lado sul do complexo (Lam, 2011, p. 76). 

Assim como o Barbican, o Linked Hybrid tinha como propósito inicial ser uma zona 

residencial, mas Steven Holl optou por uma visão mais ambiciosa. Adaptou ao edifício 

residencial, uma multiplicidade de programas de lazer e trabalho, de modo a gerir as 

funções principais da vida urbana para dois mil e quinhentos habitantes. No intuito de 

criar uma “cidade dentro da cidade”, o autor compara o projeto a um condensador 
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social (Holl, 2009b, p. 137) numa perspetiva diferente, no sentido em que, o espaço do 

edifício junta pessoas residentes com pessoas exteriores ao complexo. Mas por ser 

destinado a uso público, o complexo, pode-se considerar um verdadeiro híbrido. 

Aquilo que era uma zona industrial, transformou-se numa zona residencial 

complementada com programas culturais, comerciais, laborais e desportivos, entre 

outros serviços, embora ainda se mantenham algumas indústrias nas proximidades. 

Gerar-se-ia assim um espaço onde se relacionassem todas as atividades essenciais 

da vida urbana – habitação, trabalho e lazer – juntamente com a estratégia de 

porosidade urbana203. E portanto, a todas estas atividades, adicionar espaço público 

pedonal, que é escasso na zona, pois os espaços livres restantes não estão 

requalificados.  

A sua localização e implantação não mostram uma densidade tão grande quanto o 

centro histórico, e ainda se encontra pouco desenvolvida a nível de infraestruturas, um 

fator essencial de apoio ao complexo. Portanto, mesmo parecendo que este se 

encontra perto de qualquer parte da cidade, os acessos ainda são dificultados. Do lado 

sul passa uma via rápida, a uma cota superior, que vem da periferia e se desenrola 

pelo anel de limitação do centro histórico. É um acesso importante para o complexo, 

pois conecta-o com zonas importantes da cidade. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 66 – Localização do Linked Hybrid, Marta Cunha, 2012 ([adaptado a partir de] Google Maps, 2012) 
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 “Porosidade Urbana” é um termo anteriormente descrito na p. 77, da autoria de Steven Holl. 
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A estratégia formal e de inserção na malha urbana surgem como um conceito formal. 

De um ponto de vista esquemático, juntam-se duas ideias: a típica construção feita em 

Pequim a partir dos anos 80, torres e arranha-céus, conectados com a horizontalidade 

das construções anteriores a essa década. É então, formado um sistema de torres 

intersetadas com elementos horizontais, onde se distribui todo o programa, exceto o 

espaço público. A união das torres com uma ponte horizontal, a uma cota superior à 

da rua, faz com que o complexo tenta uma leitura mais contínua e unitária. 

 
Ilustração 67 – Esquema conceptual do Linked Hybrid (Steven Holl 
Architects, 2012) 

Ilustração 68 – Esquema conceptual do Linked Hybrid 
([adaptado a partir de ]Mcgetrick, 2009, p. 25 ) 

Como consequência da elevada densidade urbana de Pequim, são escassos os 

espaços públicos de qualidade - jardins, parques. O Linked Hybrid, ao ser desenhado 

em forma de torres interligadas, gera espaços livres entre as torres, caracterizados por 

ruas pedonais, jardins, lagos, decks, atrativos a qualquer faixa etária. Revela-se assim, 

como uma pequena cidade dentro de Pequim.  

Ao longe, o seu caráter de cidade passa despercebido, no entanto, na aproximação ao 

edifício, deparamo-nos com as ruas e praças internas do próprio edifício, fazendo a 

continuação da própria cidade. 

O complexo desenvolve-se em 220 000 m de piso pedonal204. Sobre este, distribuem-

se oito torres subtilmente unidas por um elemento horizontal desde a cota do décimo 

segundo andar até ao décimo oitavo andar, dependendo da torre, onde se situam 

espaços comuns, comércios, serviços e espaços culturais. Esse elemento unificador, 

uma das particularidades do complexo, surge com o objetivo de criar espaço público a 

uma cota superior à da cidade. Nos últimos anos, têm sido construídos em Pequim, 

apenas edifícios como objetos isolados, e esta estratégia quebra com o estereótipo de 

separação de residência e equipamentos numa mesma estrutura. No entanto, 

segundo Li Hu, o responsável do escritório de Pequim de Steven Holl Architects, ao 

longo do processo projetual do complexo, depararam-se com diversos códigos de 
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construção que lhes impossibilitavam pôr em prática algumas ideias. Existe uma lei 

que não permite a junção de habitação com espaço comercial (Hu apud Mcgetrick, 

2009, p. 25). Apenas com muito esforço e ajuda de pessoas influentes no ramo, 

conseguiram realizar este projeto multifuncional. Li Hu afirma que, se esta estratégia 

resultar daqui em diante, “[…] it will become a challenge to the urban-planning 

department, and this will liberate housing and give an alternative to the cookie cutter, 

monofunctional style of today.”205 (Hu apud Mcgetrick, 2009, p. 25). Será uma nova 

vanguarda de estilo de vida urbano.  

3.2.2. PROGRAMA E CRITÉRIOS SUSTENTÁVEIS  

O conteúdo programático do complexo é composto por habitação, comércio, hotelaria, 

educação, cultura e lazer. São setecentos e cinquenta apartamentos, um hotel, áreas 

comerciais, espaço público, uma escola infantil e a escola Montessori, cinemateca e 

estacionamento interior. 

 
 
Ilustração 69 – Programa híbrido (Márquez Cecília, Levene, 2008b, p. 232) 

O piso térreo é uma das zonas principais do complexo. Este é perfurado por seis 

passagens que conectam o espaço público interior do complexo, com a envolvente. 

Estão disponíveis inúmeros percursos através dessas entradas, pelos jardins e sua 

morfologia, pelos pequenos passadiços sobre o grande lago central. Pela perspetiva 

de Steven Holl, esta estratégia de porosidade urbana, oferece dinâmicas que 

envolvem o peão, de maneira a atraí-lo para o complexo e proporcionar-lhe 

experiências distintas da zona envolvente (Holl, 2009b, p.22).  

É também no piso térreo que se localizam todos os espaços comerciais, o infantário e 

a escola Montessori, juntamente com os acessos a estes e restantes programas. Este 

tipo de programa normalmente não se conjuga diretamente com áreas residenciais. 
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 “[…] será um desafio para o departamento de urbanismo, e dará novas alternativas e maior liberdade, 

à habitação de estilo monofuncional “cortador de bolachas”, dos dias de hoje.” (Tradução nossa) 
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Não obstante, Steven Holl optou por relacionar as escolas, apenas com o jardim do 

piso térreo. No centro do complexo existe um grande lago, que recria outro tipo de 

ambiente, envolvido por decks, jardins e montes ajardinados, no extremo oeste do 

complexo. Os montes podem apenas ser usufruídos na sua cobertura, embora o 

chamado, Monte do Infinito, possua um espaço no seu interior, destinado a meditação 

e reflexão206.  

As oito torres são de planta quadrangular (30x30m) e cada piso contém quatro 

apartamentos, exceto os que se cruzam com o elemento horizontal. Estão, no total, 

distribuídos setecentos e cinquenta apartamentos207. Os acessos aos apartamentos 

não são feitos através de galerias, mas sim, por um pequeno hall de entrada para os 

quatro apartamentos de cada piso. Todos os fogos são abertos em duas fachadas. 

Neste sentido, podemos afirmar que as habitações são organizadas como num edifício 

residencial comum. Contudo, neste complexo híbrido, as habitações são confrontadas 

com outros equipamentos e serviços, não apenas pelos acessos de elevadores e 

escadas, mas, nos pisos onde cruzam o corpo horizontal, a cota superior, e nos pisos 

onde também se encontram escritórios.  

Do décimo segundo ao décimo oitavo andar, cruza-se um corpo horizontal unitário das 

oito torres, quebrando a independência das mesmas. A maior parte do corpo 

horizontal208 conecta as torres, enquanto o extremo norte se apoia no bloco do hotel, 

de modo a interligar este último com as torres residenciais. Este elemento é o 

resultado de estudos desenvolvidos nos projetos antigos de Holl: o Spacial Retaining 

Bars209 em Phoenix, Estados Unidos, e o Bronx Gymnasium Bridge210 em Nova Iorque, 

Estados Unidos. 

Por outro lado, o avanço das tecnologias de construção foi um fator fulcral para a 

conceção deste tipo de estrutura. A cada uma das pontes são atribuídos usos distintos 

relacionados com saúde e bem-estar, desporto, cultura e comércio. Medem entre trinta 

a quarenta metros de comprimento e são feitas com uma estrutura metálica, revestida 

a vidro. A sua transparência quebra, de certo modo, a monotonia das fachadas das 
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 Neste caso, estabelece-se uma certa relação com a cultura chinesa. 
207

 Apartamentos com tipologias repetitivas de 170m
2
. 

208
 Seguidamente, mencionaremos o elemento horizontal como um conjunto de pontes. 

209
 Spatial Retaining Bars é um projeto de Steven Holl, desenvolvido em 1989, em Phoenix, Arizona. É 

um edifício cuja parte superior se define por um elemento horizontal com habitações, quase suspenso, 
apenas apoiado por três torres esguias.  
210

 Bronx Gymnasium Bridge é um projeto de Steven Holl, desenvolvido em 1977, em Nova Iorque. Este 

edifício híbrido comporta espaços de reunião, de recreação física, escritórios e a própria função de ponte. 
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torres e abre mais a relação visual com o exterior. Como as pontes possuem usos 

públicos, a questão de privacidade não é a preocupação principal. 

Todos os programas estão organizados de uma maneira sequencial. Isto é, os 

programas seguem-se uns aos outros consoante as necessidades e o apoio que têm 

entre eles. No extremo sul, as pontes possuem toda a parte desportiva. O centro de 

treino e a sala de máquinas estão inseridos na torre 1, seguidos de um estúdio de 

ginásio, já enquadrado na ponte. Na torre 2 está uma sala de ginásio para aulas com 

bicicletas, escritórios, lavandaria e balneários masculinos. Os usos desta torre fazem a 

transição/separação entre o estúdio de ginásio e a piscina. A ponte seguinte, onde 

está a piscina, possui uma morfologia distinta, devido à necessidade de espaço que 

este programa implica. A seguir à piscina estão o spa, os balneários femininos e uma 

sala de estar211 na torre 3. Segue-se noutra ponte, um espaço de estar com função de 

miradouro, que confere o acesso ao salão de beleza e a uma loja de produtos 

biológicos. Na ponte seguinte está o Salão de Chá seguido da loja de chá, já inserida 

da torre 5, juntamente com uma coffee shop. Em compensação, existe uma zona de 

estar, de apoio ao espaço, que se encontra na ponte seguinte, onde se pode usufruir 

de uma vista panorâmica sobre a cidade, e se acede diretamente à biblioteca e à sala 

de leitura. Num ambiente cultural, Holl adicionou uma livraria, uma loja de produtos de 

design e uma galeria de arquitetura, todas na torre 9. Na ponte seguinte está um 

espaço de exposições, seguido de uma galeria de arte que transita para um espaço de 

refeições e um bar complementado por lounges. Este último espaço é também, o 

último uso das pontes. Através dele acede-se ao hotel, permitindo uma relação entre o 

respetivo hotel e as torres residenciais.  

Todos os programas das pontes estão dispostos segundo uma narrativa lógica. Num 

extremo encontram-se os usos desportivos, seguidos dos de restauração e comércio 

que, por sua vez, apoiam a parte desportiva. Depois do comércio e restauração, 

distribuem-se os usos culturais que acedem a um segundo uso de restauração e a 

zonas de estar, que servem diretamente os utentes do hotel, para além dos residentes 

e pessoas externas. Demonstrando uma grande destreza, Steven Holl dispôs os 

diferentes programas em zonas do complexo, mais favoráveis a estes, a nível 

morfológico. 

                                            
211

 Meeting place. 
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Ilustração 70 – Planta e esquema da ponte de conexão das torres (Archdaily, 2012) 

Embora o corpo horizontal suspenso tenha sido pensado como espaço público e de 

acesso ilimitado, atualmente o acesso é apenas destinado aos moradores que, por 

sua vez, possuem um cartão de residente que lhes possibilita a entrada, tanto para as 

respetivas habitações como para os espaços comuns das pontes. Deste modo, perde-

se o efeito desejado de criar espaço público a uma cota superior e no cruzamento com 

as torres residenciais. 

 
Ilustração 71 – Corte longitudinal (Pearson, 2010, p. 53) 
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Por sua vez, os escritórios, encontram-se entre as torres 1, 2 e 3, nos primeiros pisos. 

Sob estes abrem-se as passagens para o centro do complexo.  

Já o hotel não interfere com as habitações. Encontra-se num bloco cilíndrico, situado 

no centro do complexo, que se conecta à ponte do extremo Norte. O último piso do 

bloco é que faz a conexão com a ponte. Possui um bar e um lounge de entrada, 

espaços partilhados pelo hotel e pela ponte.  

No centro do complexo situa-se a cinemateca, num elemento isolado, apenas 

envolvido pelos jardins e lagos pertencentes ao espaço público do projeto. Uma parte 

da base do edifício é apenas apoiada por pilares, deixando o espaço com livre 

circulação para o peão, já que se encontra no meio do jardim. Morfologicamente, são 

duas pirâmides invertidas e interligadas, e que se conectam com o resto do complexo 

pela cobertura, através de estreitas pontes, direcionadas para coberturas ajardinadas, 

de alguns escritórios. Ao contrário das pontes que unem as torres, estas servem 

apenas de passagem e ligação com o complexo. As respetivas coberturas são jardins 

públicos, onde as pessoas podem usufruir de outro tipo de espaço a uma cota superior 

à da estrada. São zonas de estar, de onde se pode observar todo o complexo e ter 

uma noção geral da grandiosidade do projeto. Tanto a cinemateca, quanto a 

cobertura, são espaços igualmente abertos à comunidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 72 – Espaço público do Linked Hybrid, (Ilustração nossa, 2011) 



Edifícios híbridos como geradores de uma nova lógica urbana 

 

Marta Saraiva Resina da Cunha   122 

Para além das coberturas mencionadas, Holl optou por adotar esta ideia nas restantes 

coberturas. A introdução de coberturas ajardinadas permite um novo tipo de espaço e 

o aproveitamento quase total do edifício. Para além de criarem outro tipo de espaço 

que, por vezes, é escasso em várias cidades, contribuem para um melhor isolamento 

térmico e acústico dos edifícios e aumentam a durabilidade dos materiais utilizados no 

isolamento e impermeabilização. 

Um dos aspetos mais aprofundados pelo arquiteto, neste complexo, é a sua 

sustentabilidade. O Linked Hybrid é um projeto onde são testados inovadores sistemas 

energéticos sustentáveis, que contribuem para a sua auto-suficiência, o que também 

foi uma exigência do cliente, Modern Green Development Co., Ltd. 

Foram feitos diversos estudos no intuito de minimizar o impacto ambiental, tendo em 

consideração o tipo de cidade onde se situa o Linked Hybrid. A sua envolvente 

industrial agrava, de certo modo, os fatores físicos e ambientais do local, e portanto, a 

introdução deste complexo origina um espaço mais oxigenado, pelos seus espaços 

verdes e fraco impacto ambiental. 

Foram projetados diversos elementos que equilibrassem gastos energéticos e que 

reciclassem recursos. A criação de seiscentos poços geotérmicos contribui para a 

eficiência energética do complexo. É um sistema de conexão à terra, através de 

bombas de calor, que assume 70% do aquecimento e arrefecimento anual do 

complexo. A água do lago central é reciclada através de filtros ultravioleta, e, por sua 

vez, é utilizada para os espaços públicos e jardins exteriores. Por outro lado, para 

aumentar os níveis de sustentabilidade, usaram-se sistemas de reciclagem das águas 

vindas de atividades domésticas de seiscentos e cinquenta apartamentos que, 

posteriormente, servirão para a irrigação dos jardins e para o lago. Este é um exemplo 

de como a hibridez do complexo pode ser uma vantagem para a partilha de recursos 

entre os programas. Por outro lado, por vezes, pode complicar, no confronto entre as 

estruturas. Diferentes programas requerem diferentes estruturas e, neste caso, Steven 

Holl soube interrelacionar essas estruturas, eficazmente, embora alguns programas 

mostrem diferentes fachadas o que, pelas suas necessidades é compreensível, todas 

mantêm uma leitura unitária. 

Paralelamente ao Linked Hybrid, estava a ser construída outra obra de Steven Holl, o 

Sliced Porosity Block, com uma estratégia e funcionalidade semelhantes a este 

projeto. Alguns dos seus projetos mais recentes na China, são edifícios híbridos, pois 
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Ilustração 74– Maquete do projeto Sliced Porosity Block (Steven 
Holl Architects, 2012) 

Holl encara-os como formadores de espaço público, o que se torna uma vantagem 

para as cidades chinesas (Holl, 2011, p. 9). 

Há que referir que Steven Holl tem vindo a utilizar estratégias semelhantes, embora 

com resultados diferentes, nos seus projetos híbridos, na China. As soluções que 

procura para resolver os problemas urbanos dessas cidades é a conjugação de 

diferentes usos na mesma estrutura, em paralelo com a criação de espaço público 

qualificado. 

O Sliced Porosity Block, em comparação com o Linked Hybrid. Trata-se de outra 

intervenção de Steven Holl na China, localizado em Chengdu. O projeto foi iniciado em 

2007 e ainda se encontra em construção. Enquanto edifício híbrido responde ao local 

de uma maneira semelhante ao Linked Hybrid. A sua forma remete a um edifício 

desconstruído, que origina espaços públicos no interior, baseado no conceito de 

porosidade urbana.   

São cinco torres com os limites formatados com diagonais, como requerimento de um 

mínimo de exposição solar para a malha urbana envolvente. O piso de entrada é uma 

cobertura ajardinada, que se sobrepõe a uma zona comercial enterrada. Essa 

cobertura encontra-se a um nível superior ao do piso térreo e outras a uma cota mais 

elevada, sempre acompanhando o edifício. Conecta-se à rua através de escadarias de 

acesso. São formados três vales de jardim com o intuito de proporcionar espaços 

lúdicos, ladeados por cafés, lagos e, escadas rolantes que acedem a elementos, que 

unem as torrem. Em resultado, foram utilizadas algumas das estratégias do Linked 

Hybrid como, a colocação de coberturas ajardinadas e a unificação das torres por um 

elemento horizontal de programas públicos, ao nível dos pisos sete e oito.  

 

Ilustração 73 – Corte esquemático do projeto Sliced Porosity Block 

(Arthitectural, 2009) 

 

http://www.architizer.com/blog/wp-content/uploads/2010/12/1287502662-sh-raffles-city-model-0602-1000x703.jpg
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O seu programa é igualmente bastante variado. Composto por um hotel, escritórios, 

usos desportivos, culturais, cívicos, comércio e restauração, e habitação. Todos são 

confrontados de forma complexa, excluindo o estereótipo de zonificação. 

Esta análise avalia a base do projeto Linked Hybrid, a ideia inicial enquanto complexo 

híbrido. No entanto, os seus efeitos não têm sido exatamente como o esperado. 

Independentemente da origem e conceito da proposta, o projeto tem vindo a sofrer 

alterações, que impedem o acesso a algumas partes do complexo. A ideia de 

transformar um edifício, maioritariamente residencial, num edifício de caráter mais 

público, com programas de lazer e comércio, é alvo de algumas dúvidas. E portanto, a 

certeza de que funcionará com sucesso, ainda é algo imprevisível. A zona envolvente, 

pouco desenvolvida, contribui, em parte, para o isolamento do complexo. Uma 

estrutura deste nível pode enriquecer um local, tanto a nível económico, como social e 

morfológico. Mas o maior contributo não parte apenas dela, pois tem de haver uma 

troca recíproca entre o edifício e a própria cidade. Por outro lado, o funcionamento do 

complexo também depende da situação económica do local, pois um dos programas 

que atrai mais pessoas é o espaço comercial. Se o espaço comercial não se mantiver, 

o espaço público, por sua vez, perderá algum dinamismo.  

Por outro lado, quando os residentes se mudaram para o edifício, nem todos os 

serviços estavam terminados. Atualmente, a construção da piscina ainda não está 

terminada. Deste modo, comparamos o Linked Hybrid com o projeto de Riken 

Yamamoto, o Jianwai Soho. Este complexo de habitação, escritórios, comércio, entre 

outros serviços, atualmente é alvo de um grande dinamismo e vivência urbana, o que 

se torna mais atrativo para o público. Contudo, o projeto de Steven Holl tem todo o 

potencial para dignificar o local e estimular a vida urbana da melhor forma. Tudo 

depende de como a administração gerir o complexo. 

Outra das alterações, neste caso intervenções, que mais contribuíram para a 

transformação social do Linked Hybrid foi a construção de um muro do lado sul, 

dificultando a passagem, das entradas dessa fachada, para o centro do complexo. O 

acesso público, tão desejado e incentivado pelo projeto é contrariado, embora se 

mantenham as outras entradas. Deste modo, vai contra a estratégia de porosidade de 

Holl, remetendo para os quarteirões fechados de Pequim. Mesmo neste caso, o 

objetivo principal da construção do muro é a separação da classe média alta, os 

residentes, da classe baixa, os trabalhadores locais. O complexo Linked Hybrid é visto 
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como um zona residencial destinada a classes económicas médias altas e altas. É 

considerado um tipo de construção caro e pouco acessível a uma parte da população, 

assim como o Barbican. Podemos compreender então que, o híbrido pode ser uma 

ilusão para muita gente. Isto é, sendo um edifício que geralmente está bem situado na 

cidade, comporta diversos programas e é de grandes dimensões, geralmente acaba 

por sair pouco económico. Isto tem como consequência um alto valor imobiliário. Logo, 

nem toda a gente tem a possibilidade de habitar aí, o que coloca em questão o seu 

valor social. No entanto, ao possuir programas de caráter público, é um incentivo para 

atrair todo o tipo de classes sociais. A construção do muro no Linked Hybrid não 

impede o acesso de qualquer público ao complexo, pois tem algumas entradas. Mas a 

sua existência trabalha mais num jogo psicológico, por saberem que existe ali uma 

separação física. 

 
 

Ilustração 75 – Muro e entrada, construídos no lado sul do Linked Hybrid, Tat Lam, 14 de Setembro de 2009 (Lam, 2011, p. 82) 

Outra questão a referir é a adaptação de espaços. Como em qualquer edifício híbrido, 

os programas correm o risco de serem alterados, com o passar do tempo. Tudo 

depende igualmente da situação económica e dos costumes das gerações seguintes. 

Neste caso, alguns espaços comerciais foram adaptados a escritórios, assim como 

algumas habitações, pelas suas medidas de grande dimensão. Aquilo que seria uma 

zona residencial destinada a uma comunidade aberta, tem vindo a sofrer alterações 

resultantes da especulação imobiliária. Os valores de arredamento têm aumentado, 

devido também à junção de outros programas ao complexo, o que, de certo modo, 
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limitará a classe económica a habitar. Os híbridos correm sempre esse risco, se a 

intenção for criar um edifício destinado a várias classes económicas. Mas neste caso, 

e assim como o Barbican, são considerados edifícios caros para morar. Todos estes 

fatores são questões ainda em aberto, sobre como será e se haverá futuro para 

edifícios multifuncionais, de caráter híbrido. 

3.3. ST.JAKOB TURM
212 

No último caso de estudo abordaremos um exemplo de um híbrido recentemente 

construído. Difere do caso anterior por representar a adição de novos usos a outros 

pré-existentes e por ser mais simples a nível programático. A torre St. Jakobs de 

Herzog & de Meuron213, terminada em 2007, é um projeto que foi anexado ao estádio 

do clube de futebol FC Basel, construído em 1996 e da mesma autoria. Localiza-se na 

cidade de Basileia na Suíça, onde está sediado o clube. 

Em 2001, Basileia pôs em prática um plano que evitasse a dispersão da população 

pelas zonas rurais. A cidade deparava-se com perda de população urbana desde os 

anos setenta, visto que existia demasiada dispersão pelas zonas rurais. Deste modo, o 

plano propunha a construção de cinco mil novas habitações até 2010, para que voltar 

a viver no centro da cidade se tornasse de novo atrativo (Mozas, 2011, p. 136). A 

Torre St. Jakobs tentou integrar essa estratégia do plano, adicionando novos 

programas ao estádio do FC Basel, incluindo o uso residencial.  

O projeto é composto pela torre e o showroom da Mercedes Benz, assentes num 

elemento horizontal cuja cobertura forma uma praça e no interior encontra-se um 

espaço comercial e estacionamento. No entanto, o projeto adquire um caráter mais 

híbrido ao se associar ao estádio de futebol, mesmo que este tenha sido construído 

anteriormente. O novo edifício foi construído para apoiar o estádio, mas por outro lado 

os seus usos são independentes, tais como a habitação e o showroom. Os programas 

que mais apoiam o estádio são o espaço comercial e a própria praça, como acesso. 

O St. Jakob Turm tornou-se um elemento importante para o sistema e estratégia 

urbana de Basileia, pela escala e uso do complexo. É referido como a porta de entrada 

                                            
212

 Torre St.Jakob (Tradução nossa) 
213

 Herzog & de Meuron é uma parceria de arquitetos suíços sediada em Basileia, Suíça, desde 1978. 

Atualmente o estúdio é composto por cinco sócios principais. Jacques Herzog e Pierre de Meuron são 
ambos professores em renomadas escolas de arquitetura. O estúdio tem projetado inúmeros projetos 
desde a pequena escala até à escala urbana. Ao longo do seu percurso, foram galardoados com prémios 
prestigiantes tais como: “The Pritzker Architecture Prize” e o “RIBA Royal Gold Medal”. 
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para a cidade e um foco urbano de orientação. Faz a transição entre o centro e a zona 

metropolitana. 

Ilustração 76 – Vista do lado sudeste da torre St. Jakobs e showroom da Mercedes (Ilustração nossa, 2012) 

 

3.3.1. ENQUADRAMENTO URBANO 

Basileia é a terceira maior cidade da Suíça. Com cerca de 170 000 habitantes, é sede 

de diversas indústrias farmacêuticas e químicas, tornando a cidade um dos centros 

económicos do país. A sua localização é privilegiada por se situar na fronteira com 

dois países, Alemanha e França. O aeroporto mais próximo é o Basel-Mulhouse-

Freiburg, que apesar de ser um pouco afastado do centro da cidade, é bastante 

movimentado e realiza inúmeras escalas. Portanto, é um local eficaz para a 

implementação de diversas empresas e indústrias.  

Basileia é cortada pelo Rio Reno, sendo a zona norte designada “Grande Basileia” e a 

zona sul por “Pequena Basileia”. A interceção com o rio tem sido um fator marcante 

até aos dias de hoje, para o desenvolvimento económico e dos transportes. Do Reno 

emerge outro rio de menor escala, o Birs, que passa pelo lado este do terreno do 

complexo. 

A cidade possui um grande sistema de metro de superfície. A linha laranja possui uma 

estação designada St. Jakob, que direciona os passageiros, especialmente, para o 

estádio do FC Basel214.  

O complexo localiza-se no bairro St. Jakob, uma zona maioritariamente composta por 

equipamentos, acessos viários e alguma indústria. Existem poucos edifícios 

                                            
214

 O clube de futebol é um dos mais famosos e renomados da Suíça, o que faz com que o estádio tenha 

um certo impacto como atração turística e, deste modo, que o edifício seja mais aderido. 
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residenciais, apenas algumas moradias antigas, que anteriormente se situavam numa 

zona rural. Hoje em dia ainda se mantêm alguns espaços verdes, que mesmo não 

sendo planeados, se vão intercalando com os edifícios. As zonas residenciais mais 

próximas são do lado oposto da via rápida 6 Hagnau e, de certo modo, a torre veio 

complementar a falta de habitação, embora sirva mais de apoio ao estádio. Neste 

sentido, o projeto veio a complementar o local com equipamentos em falta. 

 
        
       Ilustração 77 – Vista superior do conjunto composto pelo estádio, pela torre e showroom, Sven Scharr, 2008 (archIN Form, 2012) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 78 – Planta superior do edifício e do estádio de futebol (Márquez Cecilia, Levene, 2008a, p. 178) 
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3.3.2. MORFOLOGIA, PROGRAMA E INTERAÇÃO COM O SISTEMA URBANO  

O projeto é composto por uma torre de habitação e escritórios, assente numa 

plataforma em que o seu interior comporta um espaço comercial e de estacionamento, 

juntamente com o showroom da Mercedes. Este conjunto encontra-se agregado a um 

outro ao estádio de futebol e a outro edifício, que se desenvolve ao longo do 

comprimento do estádio, onde se situam o lar de idosos, a enfermaria e uma galeria 

de acesso à zona comercial. 

A torre está implantada sobre uma praça, que corresponde a uma plataforma de 

6,10m da cota zero do estádio, que conecta o próprio estádio à torre, à loja da 

Mercedes e ao espaço comercial de uma maneira mais direta. Através dessa praça 

podemos aceder aos três usos, embora cada um deles tenha mais entradas. A praça é 

interpretada como um espaço de transição, com potencialidades de se desenvolver 

como espaço público de estar. O seu lado este é aberto para a rua Birstrasse e para o 

rio Birs. Estabelece uma relação entre o estádio e a frente do rio que foi recuperada e 

transformada num pequeno parque. 

A fachada sul da torre contém a maior parte das habitações enquanto os escritórios 

estão do lado norte. As habitações distribuem-se a partir do quarto piso (contando 

desde a plataforma) até ao topo do lado sul da torre, de modo a transmitir alguma 

privacidade e distância de ruídos vindos do espaço público. As restantes ocupam o 

espaço desde o décimo quarto ao décimo sétimo piso, do lado norte. Nos escritórios 

estão sediadas várias empresas, entre elas a que gere o clube FC Basel. 

Os acessos para as habitações e escritórios são distintos, para que haja alguma 

privacidade para os residentes. As entradas para ambos os acessos são feitas do lado 

da rua Birstrasse, e também a uma cota superior, através da praça. 
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No bloco base da torre, que ocupa os três primeiros pisos, distribuem-se apenas os 

serviços e acessos às habitações, escritórios e estacionamento. 

 
Ilustração 79 – Plantas do terceiro e quinto piso da St. Jakob Turm (A+T : revista independente de arquitectura + tecnologia, 2009, p. 
120) 

 

O centro comercial ocupa quase toda a parte inferior do estádio, praça e showroom 

Mercedes. Está interligado com o estacionamento, que também serve o estádio e a 

torre. São três andares com cerca de cinquenta lojas combinadas numa área total de 

vendas de 20 000 m2. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Ilustração 80 - Corte horizontal da torre com o estacionamento, centro comercial e showroom (Neuschwander + Morf AG, 2012)  

 
A adição de um espaço comercial ao estádio de futebol foi um benefício para o 

mesmo, tanto a nível social como económico. Enquanto o estádio recebe eventos 
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(jogos de futebol, concertos, etc.), o espaço comercial serve de apoio aos utentes. 

Fora e durante o período de jogos, o espaço comercial é utilizado pelos residentes e 

funcionários da torre e do estádio e de pessoas que residam na zona ou estejam de 

passagem. A aproximação à linha de metro e à via rápida, permite uma maior 

acessibilidade ao espaço. 

O showroom da Mercedes Benz encaixa no recinto desportivo, direcionando-se tanto 

para a praça como para a ribeira do rio Birs. O edifício foi concebido como um corpo 

aberto e transparente, cujas paredes e cobertura surgem da plataforma. Os espaços 

de exposição para os veículos podem ser apreciados tanto pelo interior como pelo 

exterior. A sua localização é inteligente por se estabelecer num local que 

periodicamente é muito movimentado. 

A escala da torre St. Jakob destaca-se, comparativamente com a envolvente. Por 

outro lado, a torre, ao ser adaptada ao estádio, que por si só, já constitui um ponto de 

atração da cidade, torna todo este complexo um elemento marcante de Basileia. 

Apesar da monumentalidade do estádio, a torre não perde o seu ênfase. 

Contudo, quando não há eventos no estádio, a zona não perde dinamismo, pois o 

programa da torre atrai pessoas, tanto os habitantes como os trabalhadores, e o 

showroom da Mercedes incentiva o comércio local, para além da zona comercial. A 

praça poderia ser um local mais movimentado embora hoje em dia não atraia muita 

gente (apenas durante os eventos). O clima frio também não incentiva o uso deste 

espaço público. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 81 - Torre St. Jakob (Ilustração nossa, 2012) 
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3.3.3. INTERAÇÃO COM O ESTÁDIO DO BASEL F.C. 

O St. Jakob Park é considerado o maior estádio de futebol215 da Suíça. É a casa do 

clube da cidade, FC Basel. O seu projeto foi iniciado em 1996 e a sua construção 

terminou em 2002. Inicialmente tinha capacidade para 33 433 lugares, embora 

posteriormente tenha sofrido algumas alterações.  

 
 
Ilustração 82 – Mapa de localização do estádio e da torre (Ilustração nossa) 

Os acessos ao estádio são feitos através de todas as fachadas, exceto a fachada 

Norte, visto estar bloqueada pela via rápida 6 Hagnau. A fachada sul é camuflada pelo 

edifício do lar de idosos que assenta num bloco horizontal com galeria exterior. O 

bloco define a continuação do espaço comercial e outra possibilidade de entrada no 

mesmo. Uma parte da sua cobertura faz de base ao edifício do lar e o restante espaço 

serve de varanda direcionada para a rua da estação de metro, St. Jakobs-Strasse. À 

cota da varanda situam-se as duas maiores entradas para o estádio, intercaladas com 

usos de restauração, o que confere ao espaço, uma zona de estar e de intervalo. 

Do lado nascente, a praça na cobertura da plataforma, mantém um papel marcante no 

conjunto. O lado este confere uma entrada pública para a praça e, por sua vez, para o 

estádio, através de uma escadaria. Na praça existem umas bilheteiras transportáveis 

                                            
215

 Em 2008 foi um dos estádios escolhidos para abrigar o campeonato europeu de futebol, a Taça UEFA 

2008, atingindo então, a lotação de 42 500 lugares. Após o evento, reduziram os lugares para 38 512 
para a Liga Suíça e 37 500 para jogos internacionais. A capacidade máxima para concertos é de 60 000 
pessoas. 
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que só estão ativas durante o período de jogos, mas que fazem com que o local tenha 

outra funcionalidade para além dos acessos aos vários usos. 

Na frente recuperada do rio e do lado oposto a uma das entradas da torre, existe um 

estacionamento de bicicletas, o que é favorável para os residentes, visitantes e 

funcionários do complexo.  

Segundo a análise de Joseph Fenton sobre a forma, anteriormente mencionada, 

constatamos que esta obra pode ser um híbrido enxertado216. Verificamos a inserção 

de novos usos nos pré-existentes, neste caso, o estádio do FC Basel e o lar de idosos.  

Deste modo, como estratégia semelhante ao projeto em questão, comparamos com a 

transformação do quarteirão Löwenbräu em Zurique, um projeto de Gigón y Guyer217. 

Podemos afirmar que ambos podem ser considerados híbridos enxertados. 

O complexo de Löwenbräu representa a adaptação de um novo programa aos 

programas pré-existentes no local. A adição de novos usos adquire um caráter mais 

híbrido ao serem associados a programas pré-existentes do local.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

              
Ilustração 83 – Localização do projeto Löwenbräu (Fernández Per, 2009, p. 146) 

O projeto, que ainda se encontra em processo de construção, irá adicionar novos 

programas a uma antiga fábrica da cerveja Maag. Após o encerramento da fábrica, o 

edifício tem vindo a sofrer inúmeras alterações, adições e remodelações. Mas foi nos 

anos 80, que a alteração do elemento industrial originou um espaço cultural. Aquele 

                                            
216

 P. 62. 
217

 Gigón y Guyer são uma dupla de arquitetos sediada na Suíça. Mike Guyer nasceu no Ohio, Estados 

Unidos em 1958, e Annette Gigón, nasceu em Herisau, Suiça em 1959. Ambos se formaram pela Swiss 
Federal Institute of Technology de Zurique, em 1984. A sua carreira é marcada por várias obras de 
arquitetura notáveis e pela qualificação de paisagens urbanas da Suíça. 
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que, era um bairro industrial de Zurique, tornar-se-á num centro cultural da cidade 

recebendo novas atividades e usos. A proposta incide na execução de uma torre de 

habitação e outro elemento com escritórios. A fábrica transformar-se-á num centro 

cultural e os silos Swiss Mills pré-existentes serão mantidos (Márquez Cecilia, Levene, 

2009, p.143).  

Geraram-se dois pátios eficientemente conectados com a envolvente urbana. O pátio 

do lado oriental servirá de acesso a todos os programas. É mais encerrado, embora 

não seja totalmente, e poderá servir de espaço de estar e não apenas de acesso. O 

pátio ocidental, Pátio das Artes, possui a frente norte aberta para a estrada. Confere o 

acesso ao centro cultural e contém estacionamento e área de cargas e descargas. 

 

 

Ilustração 84 – Maqueta de estudo sobre as transformações do projeto Löwenbräu ([adaptado a partir de] Fernández Per, 2009, p. 147) 

 
Uma das vantagens da estratégia do híbrido enxertado é a dinamização de um espaço 

que, ao estar em desuso, poderá perder a sua vivência. A torre St. Jakob veio marcar 

um local, que por si só já tinha alguma importância na cidade, pelo estádio de futebol. 

Mas como os estádios só possuem movimento pontualmente, em períodos de 

eventos, a adição de novos usos fez com que o local obtivesse um novo sentido e 

importância para a cidade, para além de ter correspondido à estratégia de captação de 

novos residentes para o centro da Basileia. Por outro lado, ambos os projetos218 

complementaram as zonas onde se inserem, com usos em falta nesse mesmo local. O 

híbrido do séc. XXI é recorrido, por vezes, para introduzir novos programas em zonas 

urbanas de grande pressão urbana e densidade populacional.  

                                            
218

 Torre St. Jakob e o projeto de recuperação de Löwenbräu. 
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4. PROJETO DESENVOLVIDO NA DISCIPLINA PROJECTO III 

O tema analisado ao longo desta dissertação, está relacionado com o projeto219 

desenvolvido na cidade de Valência, em Espanha, que compreende um conjunto 

híbrido de habitação intergeracional, centro multiusos de bairro e espaço público220. 

Através deste projeto e do estudo desenvolvido na dissertação, tentámos 

compreender a capacidade de conjugar diferentes programas numa única estrutura, o 

confronto do espaço público com o espaço privado e, em relação ao próprio edifício 

híbrido, o seu contributo para o sistema urbano.  

O conteúdo programático do projeto é bastante variado devido ao centro multiusos de 

bairro, que visa atender os moradores do edifício assim como, pessoas exteriores ao 

edifício. São confrontados espaços culturais, residenciais, comerciais, de saúde, entre 

outros.  

Em Valência221, o terreno onde se desenvolveu o projeto localiza-se especificamente 

no bairro El Cabanyal, na zona norte da cidade. Comparando com os projetos híbridos 

referidos por Fenton num contexto americano, a cidade de Valência não apresenta a 

mesma pressão urbana. Embora Valência possua zonas densas, a área em questão 

não se enquadra nessas zonas, situando-se num bairro de média/baixa escala, 

localizado no limite entre o centro urbano e a periferia, onde predominam 

maioritariamente a habitação222, o comércio e apenas alguns espaços desportivos ao 

ar livre. Os fatores envolventes são variados, encontrando-se o terreno próximo do 

campus da Universidade Politécnica de Valência e da praia de la Malvarosa. A 

avenida de Los Naranjos que atravessa o lado sul do terreno, é uma das avenidas 

estruturantes da cidade e une o campus da Universidade à praia. Neste sentido, o 

local do projeto está bem conectado com resto da cidade223, o que é favorável para 

atrair mais pessoas para o edifício. 

Neste caso, o contributo do edifício parte da criação de espaço público associado ao 

mesmo e da implementação de novos equipamentos, em falta no local, com vista a 

                                            
219

 Projeto desenvolvido ao longo do 5ºano do curso, na disciplina Projecto III. 
220

 O espaço público seria desenvolvido de modo opcional, apenas com a condição de manter a 

vegetação densa pré-existente (apenas as árvores mais antigas e de maior importância). 
221

 Valência é uma cidade mediterrânica que, apesar ser a terceira maior cidade de Espanha, não tem 

grande densidade física. 
222

 Inclusive habitação social. 
223

 Em termos de infraestruturas, o local do projeto pode ser facilmente acedido. Encontra-se envolvido 

por várias estações de autocarro, uma de metro de superfície, uma das avenidas principais da cidade e 
ciclovias. 
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dinamizar o bairro. Por outro lado, a própria morfologia do projeto, gera espaços 

referenciáveis ao conceito de porosidade urbana referido por Steven Holl224. 

Cada edifício híbrido possui a sua própria personalidade, pela cidade onde se insere e 

pelas necessidades da população local. Os programas são distintos, dependendo das 

exigências locais, a escala está sempre dependente do programa, e o próprio tecido 

urbano é diferente. 

 
Ilustração 85 – Localização do projeto ([adaptado a partir de] Google Maps, 2010) 

 
Ilustração 86 – Localização e elementos próximos ao projeto ([adaptado a partir de] Google Maps, 2010) 

 Ilustração 87 – Localização e envolvente (Ilustração nossa) 

                                            
224

 P. 86. 
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Ilustração 88 - Localização do projeto (Ilustração nossa) 

4.1. O EDIFÍCIO HÍBRIDO NO SISTEMA URBANO, ESTRATÉGIA FORMAL 

Uma das principais estratégias do projeto incidiu na estrutura do espaço público, e 

através dele, na separação entre a circulação pedonal e a viária, conferindo novos 

percursos ao peão, intercalados com os programas públicos e semi-públicos. Portanto, 

a primeira estratégia foi sobre a conceção formal do edifício, visando dar forma a esse 

espaço público225.   

Em termos morfológicos, a ideia era criar um edifício semi-aberto / semi-fechado, que 

permitisse a continuidade do espaço público envolvente no edifício e que, neste 

sentido, fosse um espaço mais informal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ilustração 89 – Esquisso esquemático (Desenho nosso) 

 

                                            
225

 Uma das imposições seria manter a vegetação pré.existente do local, pelo valor das árvores de longa 

data, e pela necessidade de proporcionar espaços públicos ajardinados e qualificados, num local onde 
eles são escassos. A vegetação do quarteirão envolve árvores de longa data e de grandes dimensões. 
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Ilustração 90 – Modelo tridimensional do projeto (Desenho nosso) 

 
Ilustração 91 - Modelo tridimensional do projeto (Desenho nosso) 
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Deste modo, poderia aceder-se mais facilmente aos programas e relacioná-los com os 

espaços verdes. A maior relação é feita na planta do primeiro piso, onde se 

desenvolve um espaço semi-aberto e com uma relação quase direta para o exterior. É 

este espaço que faz a transição entre os programas públicos com o programa privado, 

a habitação. 

Todo o conjunto híbrido, de um modo geral, possui uma escala média, ao contrário de 

alguns híbridos das grandes metrópoles, enquadrando-se na escala da envolvente. 

Mesmo o edifício contendo diversos usos, o espaço destinado à intervenção, era 

suficiente para não implicar o crescimento do edifício em altura. 

4.2. PROGRAMA 

Este conjunto híbrido contém uma grande diversidade programática, em que todos os 

programas têm grande importância, não apenas o residencial. O projeto relaciona a 

ideia inicial de condensador social, com o conceito de híbrido, visto que, mesmo sendo 

um edifício em que a habitação tem um papel importante, os equipamentos são de uso 

público e não servem apenas de apoio ao uso residencial.  

O centro multiusos de bairro comporta diferentes tipos de programa, desde o 

residencial, comercial, ao cultural e ao desportivo e visa atender também a população 

local, não apenas os moradores, embora alguns deles sejam de apoio especial aos 

moradores jovens e idosos. No entanto, não são interditos ao acesso público. É neste 

ponto em que identificamos o projeto como sendo um edifício híbrido e não um 

condensador social226. A estratégia do condensador social ficou parada no tempo, pelo 

que limitava e pressionava demasiado o dia-a-dia dos moradores (Fernández Per, 

2011, p. 58).   

Em apoio à população idosa o projeto proporciona: um ginásio227, um spa e três 

consultórios - para massagens, para um médico e um outro de enfermagem. Já para 

os jovens, e também para os idosos, existe uma grande área lúdico-cultural que 

comporta: uma biblioteca, uma mediateca, uma sala de computadores228, uma sala 

polivalente e outra de jogos, um auditório, um paellero229 comunitário com cozinha, 

                                            
226

 P. 43.  
227

 O ginásio possui banhos geriátricos, uma sala de ginásio e piscina. 
228

 Com sala de impressões. 
229

 Espaço para conceção de paellas (um prato típico de Valência). 
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uma cantina, e oficinas de trabalho. Por outro lado, não sendo de apoio específico aos 

moradores, o projeto possui espaços comercias230 e de restauração. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 92 – Esquema tridimensional do programa (Desenho nosso) 

A área residencial, por sua vez, é projetada em sistema de habitação inter-geracional, 

destinados a dois tipos de faixas etárias, jovens231 e idosos232, sendo o programa de 

caráter mais privado do edifício. Distanciámos assim, este programa dos restantes, 

colocando-o nos pisos superiores, para que usufruísse de maior privacidade, 

especialmente para os moradores idosos. Por outro lado, no intuito de criar um 

ambiente mais social e de bairro, projetámos as habitações em sistema de galeria 

aberta para o pátio interno do bairro. Como acesso às galerias de entrada para os 

apartamentos, incluímos dois sistemas: um interno, através de caixa de escada e de 

elevador, e um externo, através de uma escadaria que conecta todos os pisos, desde 

o primeiro até à cobertura acessível, o que, por um lado, confere uma acessibilidade 

mais direta ao espaço residencial, mas, em contrapartida permite uma maior 

ambiência de bairro. 

Para conferir uma maior ligação dos programas do edifício com os da envolvente, 

considerámos também os programas, essencialmente das ruas tangentes ao edifício. 

                                            
230

 Pequenos comércios, mais especificamente, uma farmácia, uma loja com produtos universitários e 

uma padaria. 
231

 Apartamentos de tipologia T2 para dois até quatro usuários, e com uma área de 70m
2
. 

232
 Apartamentos de tipologia T1 para um ou dois usuários, e com uma área de 40m

2
. 
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A rua a sul é a avenida Los Naranjos, que a nível de programa não tem tanta 

importância. Focámo-nos então nas ruas laterais. A do lado norte, é uma rua mais 

estreita, residencial e com pequenos comércios locais. É também mais densa 

fisicamente. Assim sendo, localizámos as habitações para idosos e respetivos 

programas para este lado. No lado oposto, está uma rua mais larga, com maior 

movimento viário e possui, para além de habitações, uma galeria comercial. Deste 

lado, o projeto distribui essencialmente os usos com maior movimentação e algumas 

habitações para jovens. 

4.3. PÚBLICO VERSUS PRIVADO 

A transição entre o espaço público e o privado é feita através dos próprios programas, 

intermediados com o espaço público. 

Para além dos diversos usos serem de caráter distinto, ainda existe o confronto entre 

habitantes de gerações distintas. Neste caso, optámos por apenas distribuir os 

equipamentos em zonas mais aproximadas das habitações correspondestes às 

diversas faixas etárias, para não os isolar demasiado uns dos outros, uma vez que, 

desse modo, a vivência de bairro e a hibridez espacial não seria tão intensa. 

A transição do espaço público para o privado é feita segundo uma lógica sequencial 

na distribuição dos programas.  

 
 
Ilustração 93 – Esquema: público versus privado (Desenho nosso) 

O espaço totalmente público corresponde a toda a zona exterior do piso térreo - o 

jardim e zonas impermeáveis, e às áreas de recreio. Os equipamentos situados a essa 

mesma cota, também são de acesso público, nomeadamente o ginásio, os comércios, 

biblioteca, sala de computadores, auditório, restaurante e paellero. Os únicos espaços 

interditos são as áreas técnicas. O piso superior é uma zona semi-aberta, que faz a 

transição entre aquilo que é totalmente público e o que é totalmente privado. Os 
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espaços fechados são mais recuados, deixando a zona em volta livre, quase como se 

tratasse de pequenas ruas internas do edifício, intercaladas com os programas, que 

estendem o espaço urbano envolvente para o próprio edifício, através de escadarias. 

Estas ruas e espaços livres internos/externos, do primeiro piso, possuem pequenos 

jardins e estacionamento de bicicletas. Estes, por sua vez, são intermediados com 

alguns programas que julgamos necessitarem de alguma distância em relação ao 

movimento da rua, entre eles, as salas de apoio aos idosos e a administração. 

Considerámos que uma parte da biblioteca deveria ficar a esta cota por ser uma zona 

mais sossegada. Nessa área, localiza-se também uma sala polivalente e uma sala de 

exposições. Em contrapartida, consolidámos estes programas com a cafetaria e a 

cantina, visto que esta última é mais destinada aos moradores. A cafetaria, por sua 

vez, encontra-se direcionada para a grande escadaria de entrada exterior, com espaço 

de esplanada (sendo assim o programa mais público do piso). 

Igualmente do primeiro piso, partem os acessos exteriores (escadas) para as 

habitações, enquanto os interiores (caixa de escadas e elevadores) são feitos pelo 

piso térreo. É aqui que é mediada a transição para o espaço privado, correspondente 

às habitações e salas comuns para os moradores 

 
Ilustração 94 – Corte transversal AA (Ilustração nossa) 

O programa de caráter mais privado é o residencial (neste projeto como em qualquer 

outro edifício híbrido). Optámos então, por distanciar a habitação dos restantes 

programas, colocando-a nos pisos superiores, para que usufruíssem de maior 

privacidade, especialmente os moradores idosos. Por outro lado, no intuito de criar um 

ambiente mais social e de bairro, projetámos as habitações em sistema de galeria 

aberta para o pátio interno do bairro, apesar das aberturas serem controladas pela 

própria fachada. As ripas metálicas controlam a luz e a transição entre o espaço que é 

de cariz privado, com o espaço de cariz semi-público. 
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Ilustração 95 - Planta do piso térreo (Ilustração nossa) 
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Ilustração 96 – Planta do piso 1 (Ilustração nossa) 
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Ilustração 97 - Planta do primeiro piso de habitação (Ilustração nossa) 

Ilustração 98 - Corte longitudinal CC (Ilustração nossa)  



Edifícios híbridos como geradores de uma nova lógica urbana 

 

Marta Saraiva Resina da Cunha   146 

Como acesso às galerias de entrada para os apartamentos, incluímos dois sistemas: 

um interno, através de caixa de escadas e elevador, e um externo, através de uma 

escadaria que conecta todos os pisos, desde o primeiro até à cobertura acessível, o 

que, por um lado, confere uma acessibilidade mais direta para o espaço residencial. 

Mas, em contrapartida permite uma maior ambiência de bairro. 

 
Este projeto não procura condicionar a vida do morador, assim como o condensador 

social, embora estejamos numa época distinta. Pretende sim, criar uma maior 

dinâmica de bairro, proporcionar atividades locais, sem que as pessoas se tenham de 

deslocar para o centro da cidade, mediando-se deste modo, a transição entre a 

periferia e o centro. Proporciona espaços verdes, novos espaços de recreio e 

programas públicos, em que todo este espaço público visa reformular o tecido 

urbano233 envolvente, proporcionando novos percursos ao peão.  

É através destes aspetos, entre outros já mencionados, que o híbrido influencia o 

sistema urbano, e se carateriza como o resultado de um sistema arquitetónico 

complexo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
233

 “This new hybrid types can shape public space.” (Holl apud Mozas, 2011, p. 7). “Os novos tipos de 

híbridos conseguem modelar o espaço público.” (Tradução nossa) 

Ilustração 99 – Alçado poente (Ilustração nossa) 
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5. CONCLUSÃO 

O híbrido, aplicado à arquitetura, é um conceito que se está a desenvolver cada vez 

mais, atualmente, e que procura solucionar diversas questões das grandes potências 

urbanas do séc. XXI. Como existem alguns projetos em estudo, outros por concluir e 

outros construídos recentemente, nem todos os casos são garantias de sucesso. É 

uma estratégia que corre riscos, visto que, depende bastante da situação económica. 

Mas, ironicamente, pode ser rentável em diversos fatores, na medida em que poupa 

deslocação e tempo a quem frequenta o edifício, e poupa espaço em cidades onde 

são escassas as zonas livres de construção. Até agora o edifício híbrido tem sido uma 

solução para revitalizar zonas e aproveitar espaços de cidades extremamente densas.  

A conjugação de funções, na mesma estrutura, tem sido uma estratégia 

frequentemente utilizada ao longo da história, por motivos e necessidades diferentes. 

Deste o seu início, uma das principais causas do híbrido é a escassez de espaço, e 

portanto, o híbrido permite não apenas, economizar espaço através da sobreposição 

de programas, como também a criação de espaço público, o que poderá ser 

vantajoso, principalmente pela possibilidade que dá de novos espaços pedonais para 

o peão. 

Na perspetiva de Steven Holl, num contexto atual, o edifício híbrido é uma potencial 

solução para as metrópoles, em casos de hiper-urbanizações e cidades cujo 

desenvolvimento urbano está em expansão234, pela criação de novos tipos de edifício, 

ao invés de edifícios de uso único, e pela criação de espaço público. 

Por outro lado, a utilização dos vários programas é essencial para que o edifício e a 

sua hibridez se mantenham vivos, pois se alguns não estiverem em funcionamento, o 

edifício pode perder a sua essência. Mas será que o edifício híbrido terá futuro? 

Segundo Eberhard Zeidler, não há garantias de que a arquitetura multifuncional preste 

um melhor serviço que edifícios de programa único. A excessiva repetição deste tipo 

de arquitetura (refere-se à arquitetura multifuncional em geral), poderá absorver 

funções destinadas ao espaço urbano, para as captar para um meio fechado e 

monótono (Zeidler, 1985, p. 9). Por um lado, o híbrido pode ser um elemento urbano 

que trará vantagens em termos sociais, económicos e morfológicos para a cidade, 

mas se for aderido em excesso, poderá originar comunidades fechadas. O híbrido 

                                            
234

 Refere como exemplos cidades da China e Ásia. 
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monolítico é um exemplo de um elemento encerrado para a cidade, que mesmo não 

estabelecendo relações com o entorno, não deixa de ser híbrido no seu interior. 

Nesta dissertação, o foco principal está no funcionamento interno do edifício híbrido 

em confronto com a relação do próprio edifício com o sistema urbano, e não apenas 

como um elemento independente.  

A existência do híbrido, que contraria os sistemas de zonificação, pode permitir a 

revitalização do meio urbano e a criação de inúmeras atividades para a zona 

envolvente, porque “Diversity is natural, to big cities”235 (Jacobs, 2000, p.7). 

 

                                            
235

 “A diversidade é natural para as grandes cidades.” (Tradução nossa) 
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