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APRESENTAÇÃO 
 

Habitação unifamiliar pátio 

 

Andreia Filipa Lobato Monteiro Ferreira 

 

Em quase todas as culturas e épocas é notória a presença de pátios. Algumas dessas 
culturas (romana e árabe) influenciaram o aparecimento e desenvolvimento da casa-
pátio em Portugal. 

O pátio na casa-pátio assume-se como elemento unificador e ordenador do espaço. A 
morfologia deste edifício apenas adquire a sua essência com a sua presença, não 
sendo possível dissociar a casa do pátio e vice-versa.  

Ao contrário da maioria das situações, o pátio não surge como um espaço sobrante da 
construção, mas sim como um elemento estruturador da forma. É o vazio que 
juntamente com o cheio faz o todo. 

A estrutura e funcionalismo da casa-pátio são naturalmente uma sequência de 
respostas a condicionalismos postos ao ser humano, quer por via de motivos 
religiosos, culturais ou do próprio meio ambiente. A sua forma em planta não é fixa 
nem se define com um tamanho determinado, recebendo ao longo da sua evolução, 
vários nomes consoante os diferentes tipos de uso.  

Assim, a casa-pátio surge como uma tipologia única, ou seja, um tipo de edifício que 
possui características próprias e o distingue dos outros edifícios.  

Projectar significa sempre definir limites de um vazio espacial, limites esses que 
trazem consigo todo um conjunto de relações e de conceitos dualistas: aberto|fechado, 
dentro|fora, luz|sombra, público|privado, que quando concretizados vão caracterizar a 
obra construída. 

Para que possa coexistir estes dois conceitos de interior e exterior, tem que existir um 
elemento de separação – elemento parede – que se torna um elemento importante 
neste jogo de relações. Este elemento é um ponto de mudança, de transição entre o 
interior e o exterior. É a fronteira que se assume como limite do espaço, 
protagonizando a concepção do mesmo, sendo o mecanismo mais utilizado pelo 
arquitecto para delimitar o espaço. 

Falar da relação entre interior e exterior é, portanto, falar de toda a… arquitectura. 
Assim, surge a habitação, tema esse que está presente no dia-a-dia e que está 
intimamente relacionado com a qualidade de vida. 



 

A casa-pátio é uma solução urbana conveniente, este modelo de habitação auxilia o 
assentamento em contextos de alta densidade, garantindo exigências de conforto 
ambiental. 

O espaço que determina o vazio das tipologias é o pátio, este não deverá ser 
ocupado, uma vez que garante a ventilação e iluminação. 

Dois dos exemplos dessas tipologias em Portugal, referenciados neste trabalho, são 
os projectos do Bairro da Malagueira, em Évora, de Álvaro Siza e a Quinta da Barca, 
em Esposende, de João Álvaro Rocha. 

As casas-pátio são espaços flexíveis que permitem um programa aberto a futuras 
ampliações com usos distintos, criando diversidade e urbanidade, concebendo ou 
libertando espaços. 

Esses espaços são áreas adicionais ao programa de habitação básico dentro das 
próprias unidades, áreas essas, cobertas e pré-delimitadas que permitem além da 
própria ampliação da moradia em si, uma acomodação de funções urbanas, tais como, 
serviços, comércios, entre outros. 

Processos como a habitação evolutiva e autoconstrução são compreendidos como 
processos especiais e com certas dificuldades específicas, dependentes da forma 
como são conduzidos. 

“A habitação evolutiva tem de estar ligada à evolução da família em todos os aspectos 
e a autoconstrução está totalmente dependente do envolvimento da família no 
processo financeiro e construtivo.” (Coelho et al., 2009, p. 4). 

Concluo este trabalho, com a apresentação do projecto de 5º ano, que foi inspirado 
em dois projectos do europan 8, para a ideia do plano e no projecto da Casa dos 
Arcos em Óbidos do arquitecto Manuel Tainha, para a realização do projecto de 
habitação. 
 

Palavras-chave: Casa-pátio, Interior|Exterior, Habitação Evolutiva. 

 

 
 

 

 

 
 



 

PRESENTATION  
 

Single-family courtyard housing 

 

Andreia Filipa Lobato Monteiro Ferreira 

 

In almost all cultures and ages is remarkable the presence of courtyards. Some of 
these cultures (Roman and Arabic) have influenced the emergence and development 
of patio house in Portugal. 

The patio in the court-yard house appears as a unifying element and spatial organizer. 
The morphology of this building only acquires its essence with is presence, it is not 
possible to separate the house from the patio and vice versa. 

Unlike most situations, the court does not come as a leftover space construction, but as 
a structural element of the form. It is the void and the built together, form an whole. 

The structure and functionality of the patio house is naturally, a sequence of answers to 
conditions imposed to the human beings, either by religious or cultural motives or the 
environment. The shape itself is not fixed in the plant neither defined with a certain 
size, receiving along its evolution, various names for the different types of use. 

Thereby, the patio house arises as a single type, in other words, a type of building that 
has its own characteristics which distinguish it from other buildings. 

Projecting means always define limits of a spatial empty, which brings with it a whole 
set of relationships and dualistic concepts: open|closed, inside|outside, light|shadow, 
public|private, that when implemented will characterize the finished structure. 

For these two concepts can coexist interior and exterior, there must be an element of 
separation - the wall element - which becomes an important element in this game of 
relations. This element is a turning point of transition between the interior and exterior. 
The frontier is assumed as the limit of space, starring in its conception, being the 
method most used for the architect, to define the space. 

Speak of the relationship between interior and exterior is therefore speak of the whole 
architecture. Thus arises the housing, this theme is present in day-to-day and is closely 
related to the quality of life. 

The patio house is an urban solution convenient, this model of habitation helps the 
settlement in areas of high density, ensuring environmental comfort requirements. 

The space that determines the emptiness of these typologies is the patio, it should not 
be occupied, because it ensures ventilation and lighting. 



 

Two examples of these types in Portugal, referenced in this work, are projects of the 
Bairro da Malagueira in Évora, from Álvaro Siza and the Quinta da Barca in 
Esposende, from João Álvaro Rocha.  

The courtyard homes are flexible spaces that allow a program open to future 
extensions with different uses, creating diversity and urbanity, creating or liberating 
spaces. 

Those spaces are additional areas to the basic habitation program within their own 
units, these areas covered and pre-delimited that allow expansion beyond the 
habitation itself, an accommodation of urban functions, such as services, commerce, 
among others. 

Processes like the evolutionary habitation and autoconstruction are understood as 
special cases and with certain specific problems, dependents the way as they are 
conducted. 

Evolutionary habitation must be related to the evolution of the family in all aspects and 
the autoconstruction is totally dependent on the family's involvement in the financial 
and constructive process. 

I conclude this work, with the presentation of the project from 5th year, which was 
inspired by two projects of the Europan 8, to the idea of the plan and the project of the 
House of Arches in Óbidos, from architect Manuel Taínha for the performance of the 
housing project. 

 

Keywords: Patio-house, Interior |Exterior, Evolutionary habitation. 
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INTRODUÇÃO 

 
O tema proposto para a dissertação incide na habitação, sendo o problema da 
habitação um enigma que vem desde os tempos mais remotos. Procurando relacionar 
o projecto, que se elaborou ao longo do último ano lectivo, com a dissertação, irá 
abordar-se como tipo de habitação a casa-pátio. 

A casa-pátio tem um papel protagonista, que marca muito provavelmente a passagem 
da consideração do habitar super-individualizado para o habitar agregado que 
conformou povoações e cidades. Hoje em dia, a casa-pátio, ainda é uma forma 
tradicional de habitação em muitas cidades da Ásia, África e América do Sul, sendo 
esta forma de habitar que perdurou durante mais de 200 gerações.  

A característica mais importante da casa-pátio é o pátio ajardinado, este espaço 
central e aberto é o coração da casa urbana oriental não existindo em nenhuma outra 
língua uma expressão mais poética do que a chinesa para definir o pátio, “dádiva do 
céu”. Esta proporciona ar, luz e água da chuva à habitação, uma outra característica 
da casa-pátio a salientar é que esta proporciona uma privacidade visual e acústica, 
não só relativamente à rua, mas também relativamente aos vizinhos. 

 

O primeiro capítulo deste trabalho aborda uma reflexão sobre a casa-pátio em 
diferentes culturas. Este permite entender o nascimento de um pensamento, que 
traduz o começo da casa-pátio e o seu processo evolutivo, através de uma breve 
abordagem. Ainda neste capítulo abordamos a relação do espaço interior com o 
espaço exterior, para que estes dois conceitos possam coexistir, tem que existir um 
elemento de separação que se torna importante neste jogo de relações, sendo esse 
elemento a parede. Falar dessa relação entre interior e exterior é falar de toda a 
arquitectura, é nesse sentido que surge a habitação, esta está presente no dia-a-dia e 
está relacionada com a qualidade de vida. 

 

O discurso ao longo do capítulo 2 desenvolve-se em redor do que é a casa-pátio. A 
casa-pátio foi e é ainda, nas suas mais diversas versões e configurações, um 
elemento importante da boa relação entre privacidade habitacional e cidade pública. 

O conceito de casa-pátio foi redescoberto por alguns arquitectos modernos, 
constituindo um exemplo a seguir tanto no uso do solo como na conservação da 
energia e na definição hierárquica das ruas, pois proporciona identificação mais íntima 
com a comunidade residente, e é um modelo urbano compacto que não desperdiça 
espaço resultando em distâncias pedonais razoáveis e numa densidade adequada a 
um eficaz sistema de transportes. (Schoenauer, 1984, p. 241) 
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Podemos considerar que a casa-pátio tem uma dupla virtude, pois esta consegue 
agregar-se com algum interesse volumétrico e facilmente pode tornar uma cidade 
contínua, estimulante e protectora em termos de imagens e sequências urbanas e 
ainda consegue dar a partes específicas e estratégicas do próprio espaço doméstico, 
valências agradavelmente diversificadas ou mutantes, como que no prolongamento 
controlado do espaço público. Esta dupla virtude da casa-pátio, torna-se muito útil no 
(re)desenvolvimento de velhas e novas tipologias do habitar a cidade e a casa. 

A agregação das habitações e a capacidade de compactação urbana em torno de 
pátios parece ser uma arma interessante e bem actual no aprofundamento de uma 
estratégica densificação urbana, esta não sacrifica as fundamentais privacidades 
domésticas, mas é um caminho associável ao desenvolvimento de tipologias 
habitacionais intermediárias, entre o multifamiliar e o unifamiliar, numa estimulante 
transformação da ideia da casa-pátio. 

A tipologia base da casa-pátio apenas é possível com o recurso a edifícios 
unifamiliares de diversos tipos e em diferentes agrupamentos e configurações, 
articulados por pátios comuns e privados.  

 

No desenvolvimento do capítulo 3 deparamo-nos com dois exemplos de casa-pátio em 
Portugal, o Bairro da Malagueira, em Évora, de Álvaro Siza e a Quinta da Barca, em 
Esposende, de João Álvaro Rocha. 

Ambos os arquitectos tiveram a capacidade de saber como relacionar a arquitectura 
com a paisagem e de ajustar o tecido residencial aos declives do terreno. 

 

O capítulo 4 trata do conceito de ampliação no que diz respeito à relação entre a casa 
evolutiva e a casa-pátio. 

As casas-pátio são espaços flexíveis que possibilitam projectos abertos a ampliações 
posteriores com diferentes utilidades, concebendo urbanidade, variedade e 
desenvolvendo capacidade de novos espaços. Estes, são áreas adicionais ao 
programa de habitação simples, inserido nas próprias zonas, protegidas e delineadas, 
que facilitam a expansão da habitação e a acomodação face às utilidades urbanas. 

Processos como a autoconstrução e a habitação evolutiva são entendidos como 
métodos especiais e com complicações concretas, dependendo sempre do modo 
como são desenvolvidos. 

A autoconstrução depende por inteiro do modo como a família se envolve no projecto, 
quer a nível construtivo, quer financeiro e a habitação evolutiva está directamente 
ligada ao desenvolvimento e evolução da família a todos os níveis. 
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Para terminar, o capítulo 5, aborda a apresentação do meu trabalho de projecto de 5º 
ano desenvolvido ao longo do ano curricular. Este consistiu em aproveitar o já 
existente no espaço e melhorá-lo de modo a contribuir para uma melhor qualidade de 
vida incentivando as pessoas a utilizarem-no, são espaços que ajudam a cidade a 
respirar e ao mesmo tempo são utilizados pela população.  

Na execução deste trabalho teve-se como referência para o desenvolvimento do 
projecto das habitações, a Casa dos Arcos, em Óbidos do arquitecto Manuel Tainha. 
Não se pretendeu vender o plano através da sua forma, mas sim da qualidade de vida, 
onde a própria casa, a cidade, devem acompanhar as transformações das famílias, da 
cultura e da sociedade. 

Tentou-se criar espaços que pudessem desenvolver e ajudar nos problemas da 
cidade, da habitação e da sociedade, sem cair no erro de criar um “sonho”, mas 
caminhar para novas ambições e novas visões.  
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1. A ARQUITECTURA E OS MODOS DE VIDA 

1.1 – RELAÇÃO DA CASA-PÁTIO COM A CULTURA 
 

Uma perfeita história da arquitectura é a história dos múltiplos coeficientes que 
informam a actividade edificatória através dos séculos e englobam quase toda a gama 
dos interesses humanos. A arquitectura corresponde a exigências de natureza tão 
diferentes que descrever adequadamente o seu desenvolvimento significa entender a 
própria história da civilização, dos numerosos factores que a compõem e que, com a 
predominância ora de um ora de outro mas sempre com a presença de todos, geram 
as diferentes concepções espaciais; é, pois, história e apreciação dos valores 
artísticos, isto é, das personalidades criadoras que, com base nesta cultura espacial ou 
neste gosto arquitectónico, produziram obras-primas, cuja excelência não é objecto de 
demonstração, e cujo conteúdo figurativo, por assim dizer, está presente como 
elemento da cultura ou do gosto da idade seguinte. (Zevi, 1996, p. 53) 

Quando nos referimos à casa-pátio direccionamo-nos de imediato para factores de 
carácter sociológico, geográfico e morfológico. 

Os tipos de casas diferem consoante a região em que as mesmas se encontram, 
embora seja habitual considerar que a casa-pátio está inserida nos climas meridionais 
e as casas com lareiras nos climas setentrionais.  

A casa-pátio destaca-se, enquanto habitação, pelo vínculo antigo que a identifica, 
sendo igualável ao pioneirismo do desenvolvimento urbano, enriquecidas de 
conteúdos que diferenciam as respectivas funções. 

Esta tipologia referida, a casa-pátio, é visível nos vestígios encontrados dos centros 
urbanos de algumas civilizações, tais como: a egípcia, a hindustânica e a 
mesopotâmica. 

No Paquistão foram descobertas cidades com indícios de casas compostas por pisos 
superiores, com pátios e métodos de drenagem referentes ao século V a.C. 

A casa grega e a romana eram ambas representadas com estruturas organizadas, ou 
seja, os pátios inseriam-se no centro da casa e consequentemente existiam 
compartimentos que delimitavam o acesso para o exterior. Esta organização permitia 
ter uma dimensão transcendente e ampla para com o divino assim como uma maior 
noção de privacidade e rentabilização das áreas. As casa-pátio seguiram o mesmo 
processo dando ênfase à resposta da sua tipologia, procurando “viviendas individuales 
en contacto com el suelo de rápida construcción y de bajo costo (incluso con 
elementos prefabricados).” (Silveira, 1999, p. 59). 
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1.1.1 – A CASA-PÁTIO DA GRÉCIA ANTIGA 
 

Situando-nos no século IX a.C a casa homérica era composta pelo mêgaron (sala de 
estar, de refeições, com cozinha e lareira ao centro, ainda que se precária exaustão), 
contínuo do prôdromos (antecâmara) e do aulé (pátio), cuja envolvência correspondia 
a construções de armazéns e estábulos para actividades agrícolas. 

Existia ainda uma repartição que tinha a função de guardar os bens mais valiosos, 
aposento este ocupado pelas mulheres, que se situava no piso superior e se 
designava por thálamos. 

O auge da evolução da casa-pátio encontra-se no apogeu da cultura grega nos 
séculos V e VI. A casa urbana era baseada na casa homérica com vastas 
modificações. A casa típica de um ateniense abastado era composta por um prôthyron 
(galeria) que tinha ligação ao aulé através de uma porta. O centro era enaltecido por 
um altar de Seus Herkeios. 

A estrutura de maior relevo, o andron (salão com lareira e instalações femininas) 
encontrava-se subsequente ao pátio (aulé). 

Quanto à decoração das casas, tinha como base apenas a pintura e as tapeçarias. O 
solo era de terra batida e a mobília rigorosa mas simples. Não existiam métodos de 
aquecimento ou escoamento de águas. 

Nas casas mais ricas, em torno de um pátio interior, havia salas de recepção com 
zonas de comer e também quartos e zonas de serviço. Nas traseiras da casa havia 
habitações para as senhoras. Estas casas alinhadas com a rua teriam uma só planta e 
não havia janelas. A luz só entrava através do tecto da entrada. O átrio, em certa 
medida, era a sala com tecto aberto, que finalmente adoptou a forma de pátio. 

No centro deste pátio encontrava-se um tanque que recolhia a água pluvial. A forma 
do átrio modificou-se ao longo do tempo devido às condições climáticas.  

O pátio, em Olinto, na Macedónia, situava-se sempre na fachada sul do bloco, mesmo 
que a entrada da casa se encontra-se no lado oposto. Deste modo, o sol no inverno 
podia assim penetrar até ao fundo da habitação principal, que usualmente se 
encontrava por trás de um pórtico de modo a que no verão, quando o sol se 
encontrava mais alto, este pórtico defendia a casa dos grandes calores.  
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Ilustração 1. Planta de uma casa de Olinto (Grécia) – séc. IV a.C. (Silveira, 1999). 

 

O palácio, para além da sua função de residência também representava o poder 
político do rei e o seu papel de líder económico, religioso e social. Grupos de 
construções, com diversas finalidades representativas, são rodeados por um complexo 
e labiríntico sistema de corredores, que se encontravam dispostos em torno de um 
pátio interno rectangular, o pátio central. 

       

1.1.2 – A CASA-PÁTIO DE ROMA 
 

A casa possuía uma geometria rectangular da família central e ao seu redor estruturas 
respectivas aos filhos com família constituída, aos criados ou para outros fins 
inerentes ao espaço. Estas casas eram compostas por estruturas organizadas através 
de um plano estabelecido, 

[…] no eixo da entrada abre-se, para lá do pátio central, o tablinum, onde, no lectus 
genialis, dormem o senhor e a senhora. Este compartimento é particularmente sagrado, 
porquanto é dele que emanam toda a fecundidade e toda a autoridade. É nele que se 
celebra o culto doméstico e que os Deuses familiares – o Lar e os dois Penates, têm o 
seu santuário, na maior parte das vezes uma espécie de armário, um nicho metido na 
parede e fechado por dois batentes. É aí que reside o Genius do senhor, a sua 
divindade protectora e também a personificação do seu ser místico. De um lado e do 
outro do tablinum, um corredor dá acesso ao terreno familiar, o hortus, onde a própria 
dona de casa cultiva os seus legumes. Ao longo das paliçadas ou dos muros que 
limitam o resto do recinto distribuem-se outras cabanas, de modo a deixar livre uma 
área central, que é o pátio destinado às necessidades da exploração agrícola. (Silveira, 
1999, p. 61) 

1 Vestíbulo;  
2 Pátio;  
3 Altar;  
4 Despensa;  
5 Antecâmara;  
6 Sala de Refeições;  
7 Cozinha.  
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Ilustração 2. Planta de uma casa Romana. (Cabral, 2008).  

 

A tipologia patriarca terá continuidade com a villae rusticae (no campo), mas na 
cidade, devido às limitações das áreas, será imposta a típica domus romana antes da 
evolução para a ínsula.  

O pátio converteu-se num factor simbólico nas casas romanas, envolvidas por outros 
aposentos organizados. 

O atrium era a galeria quadrada localizada no centro da entrada, esse espaço 
descoberto toma o nome de compluuium, porque deixa passagem livre às águas da 
chuva. Estas eram recolhidas num tanque central, ou impluuium, que geralmente está 
em comunicação com uma cisterna subterrânea. 

O impluuium, tornado necessário pela abertura do tecto, também não é menos o 
herdeiro e sucessor longíquo do tanque aonde, na quinta primitiva, o gado vinha beber. 
A parte do atrium que não estava ocupada pelo impluuium formava quatro corredores 
lajeados, para os quais se abriam os diversos compartimentos de habitação e de 
serviço. Perto da porta de entrada ficavam os quartos dos criados, as grandes 
despensas, a seguir os quartos dos membros mais jovens da família, por fim, imutável, 
no lugar de honra, o tablinum. (Silveira, 1999, p. 63) 

Foi através da domus que o pátio começou a fazer parte integrante da construção 
habitacional latina, através da necessidade de um elemento meramente funcional, 
assim como o de ter um espaço privado interior/exterior, com a capacidade de poder 
aproveitar as águas pluviais. 

 

1 Atrium;  
2 Peristylium;  
3 Vestibulum;  

4 Fauces;  
5 Impluvium;  

6 Ala;  
7 Triclinium;  
8 Tablinum;  

9 Exhedra/Oecus;  
10 Taberna;  

11 Cubiculum;  
12 Andron;  

13 Posticum;  
14 Sanitário;  

15 Culina. 
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Ilustração 3. Axonometria de uma casa Romana. (Cabral, 2008).  

 

Anteriormente ao Império, desenvolveram-se novos valores e conceitos de vida que se 
debruçavam também na tipologia das habitações. Os pátios fogem às limitações e são 
alargados. O compluuium passa pela fase de atrium tetrastilo e atrium coríntio, mas 
rapidamente evolui para atrium rodio que desempenha também a função de protecção 
solar. 

O atrium romano foi substituído por um peristilo semelhante ao das casas de Delos na 
Grécia, segundo Pierre Grimal. Adianta ainda que a única diferença entre os mesmos  

[…] não reside na sua disposição, mas nas funções que lhe estão consignadas. Como 
os costumes gregos não comportam a visita matinal dos clientes, nem as grandes 
recepções oficiais que marcam o dia do magistrado romano, o peristilo conserva um 
carácter essencialmente privado. É o centro da vida doméstica. É lá que podem 
permanecer as mulheres. Entre os romanos, pelo contrário, o atrium permanece o local 
da “representação” por excelência e a vida privada deve refugiar-se noutro lugar. 
(Silveira, 1999, p. 63) 

É deste modo que estas casas se encontram depois do tablinum e se caracterizam 
como casa pública e casa privada. 

As villae inserem-se nos terraços das colinas com ligação ao exterior, possuindo 
determinadas características que se identificam no panorama envolvente. Ao invés do 
atrium surge uma fonte, e no geral todas as divisórias têm ligação a um pórtico que 
rodeia a casa e tem ligação com o exterior. 
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1.1.3 – A CASA-PÁTIO DA CHINA 
  

A arquitectura chinesa surge totalmente integrada na natureza e apresenta-se como 
reflexo da sua filosofia e religião. 

A Ming-t’ang é a casa tradicional da China. Esta possui uma geometria quadrada e 
emerge segundo um eixo principal, de preferência norte-sul. O limite da habitação é 
feito através de um muro que mostra a rígida fronteira entre a habitação e a área 
envolvente. 

O pátio encontra-se delimitado por quatro lados, os elementos característicos destas 
construções são a regularidade na disposição e a uniformidade de estilo. 

A habitação desenvolve-se em redor do pátio alinhado por um eixo central, por onde 
se alinham outros pátios. 

No pavimento do pátio da casa chinesa, está presente um depósito que tem a 
capacidade de recolher as águas pluviais, de modo a ser possível conservá-las para 
posteriormente serem reutilizadas. Existe um eixo virtual que faz a travessia da casa, 
eixo esse que “une três mundos: a terra, a atmosfera e o céu.” 

Esta casa é composta por quatro lados que representam as quatro estações do ano, e 
cada lado é aberto por três portas “num total de doze portas que correspondem aos 
doze meses e aos doze signos do Zodíaco, como na Jerusalém Celeste”. (Silveira, 
1999, p. 65). 

As casas tradicionais chinesas implantam-se segundo as regras da geomancia 1. Para 
além da sua importância na habitação chinesa a presença do pátio nos Hu-t’ung’s 
também é de valor significativo. 

Durante a dinastia Yuan no século XIII, surgiram bairros bastante extensos designados 
de Hu-t’ung’s. Estes organizavam hierarquicamente as habitações da população que 
se ia sedimentando, como foi o caso da envolvência à Cidade Proibida de Pequim.  

A entrada de todos os Hu-t’ung’s está situada a sul, os mais nobres ocupavam áreas a 
nascente e poente do Palácio Imperial, enquanto os mais simples e modestos se 
situavam a norte e sul. 

Estas construções de apenas um piso intercaladas por ruas e vielas ruidosas estavam 
localizadas em densas zonas onde acontecia todo o tipo de comércio e onde habitava 
quem aqui trabalhava. 

As casas nestas ruas tinham entradas estreitas e todas as habitações se relacionavam 
com um pátio interior quadrado, o centro da moradia. Assim, compreendia-se que o 

                                                            
1 A geomancia é uma técnica de adivinhação baseada na observação de pedras ou terra atirados sobre 
uma superfície plana e dos desenhos formados com isso. Também se refere à observação de formações 
no solo dispostas em estado natural sem intervenção humana. 
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uso do pátio é um momento importante no dia-a-dia de quem fazia a sua vida no Hu-
t’ung. 

Os poucos espaços exteriores são os pátios interiores, são estes que contrariavam a 
maciça e agitada ocupação do território, onde se podia manter a cultura, a intimidade e 
a intensa convivência da família chinesa. 

 

 

             

Ilustração 4. Casa chinesa. (Ching, 1996). 

Ilustração 5. Casa típica chinesa com portal, pátio e planta em "U". (Stephan, 2010). 

 

1.1.4 – A CASA-PÁTIO DO JAPÃO 
 

A arquitectura japonesa faz parte daquela que é talvez a cultura que mais se distância 
dos princípios de organização espacial comuns na arquitectura ocidental. Deste modo, 
podemos dizer de uma forma esquemática que a tipologia de casa-pátio não existe na 
sua evolução arquitectónica nem da forma como nós a entendemos. 

Na arquitectura tradicional japonesa não existe um espaço directamente semelhante a 
um pátio. Existem apenas espaços relacionados com este conceito, mas 
estruturalmente distintos. 

Foi a partir do século VII que a arquitectura japonesa começou a sofrer influências 
chinesas, quer no ornamento das cidades, quer na localização de edifícios 
importantes. Esta influência proporciona elementos que se convertiam em basilares da 
sua cultura. Elementos tais como a arquitectura chinesa, a escrita, o Budismo, o 
Confucionismo, vão estabelecer novas relações entre o Homem e o divino, e novas 
bases éticas para uma nova organização social. 
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Podemos dizer que foi no templo budista que as primeiras manifestações da nova 
religião e da nova arquitectura foram introduzidas como um conjunto de edifícios 
organizados simetricamente e vinculados pelo kwairo ou galeria aberta e cobertura, 
que delimita o recinto mas não o encerra, une as partes componentes mas não separa 
o interior do exterior. 

A estrutura, o kwairo, regula o espaço que estabelece um vazio que incorpora os 
principais edifícios do conjunto. Um dos exemplos deste funcionamento é o templo de 
Horyuji em Nara que é um dos primeiros exemplos da arquitectura de influência 
chinesa. Este indica-nos um tipo de relação entre o interior e o exterior, o dentro e o 
fora, basicamente permeável e sem paralelo no que então se conhecia na arquitectura 
ocidental. 

O primeiro indício de uma arquitectura residencial e aristocrática é produzido pela 
nova organização social, um ordenamento de pavilhões com sentido funcional e 
cerimonial segundo uma disposição simétrica, unidos por um espaço de corredor. 

A verdadeira idade do ouro da cultura japonesa, surge a partir do século XVIII com o 
denominado estilo sukiya, que foi desenvolvido no sentido de procurar novas soluções 
residenciais. Este consistiu num desenvolvimento orgânico do edifício, distante das 
composições simétricas, no tratamento espacial tanto no interior como no exterior. No 
interior, esse tratamento era visível através da ausência de portas ou limites 
condicionadores e a utilização de painéis móveis através de calhas fixas, e no exterior 
não havia paredes de fachada.  

A organização da habitação parte do solo, dos espaços interiores, dependendo de 
quatro paredes sólidas e de um vazio que compreende a disposição dos pilares e 
vigas de madeira.  

A amplitude do pátio e da própria casa varia, consoante a permeabilidade ou não, 
permitida pelas portas e planos que se movimentam em calhas. São estes planos que 
delimitam e organizam os espaços interiores e possibilitam ao mesmo tempo a 
eliminação dos mesmos limites, podendo assim estes espaços ampliarem-se até ao 
pátio deixando-os relacionarem-se entre si.  

 

1.1.5 – A CASA-PÁTIO ISLÂMICA 
 

O pátio interno adquiriu as suas mais belas expressões no mundo oriental, mais 
especificamente na arquitectura islâmica.  

“O interior da tua casa é um santuário: os que o violem chamando-te quando estás lá 
dentro, faltam ao respeito que devem ao intérprete do céu. Devem esperar que saias 
dali: exige-o a decência.” (Silveira, 1999, p. 67). 
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A casa islâmica apresenta-se de modo fechado envolvendo um claustro, e ao centro 
um jardim ou fonte com evocação a Éden. É identificada com a casa pré-islâmica 
devido às funções semelhantes que ambas dispunham. 

Em Múrcia, foram realizadas escavações sob o comando de Navarro Palazón, e foi 
restaurada uma casa-tipo hispano-árabe inserida no século XI-XII. 

Podemos destacar particularidades desta habitação com maior relevância como a 
entrada da rua ser feita através de uma porta estreita e de seguida um corredor cego 
em “L” até ao pátio. O pátio, com galeria envolvente, onde frequentemente os 
moradores da casa e os seus convidados podiam desfrutar do jardim e da fonte de 
água sem sofrer a forte luminosidade do verão e as altas temperaturas. E ainda 
podemos destacar os salões apertados e extensos, adjacentes à galeria, sendo estes 
compartimentos os mais nobres da casa que se apresentam com uma decoração 
difusa e tectos de madeira, encerrando variadas funções. 

Como era uma casa muito complexa tinha um ponto de água no jardim. 

Este tipo de casa depara-se com algumas modificações a partir do século XIII, onde é 
reduzido ou até mesmo excluído o jardim. 

Segundo Duncan Townson, as casas muçulmanas de Córdova, não tinham ligação 
com o exterior, pois não possuíam janelas nem portas, as visitas eram recebidas numa 
galeria existente no pátio e nas casas mais abastadas existiam dois pátios, sendo o 
segundo exclusivo para os afazeres da vida doméstica feminina. Em ambos os pátios, 
este faz referência a uma fonte ao centro e plantações ortogonais de citrinos. 

Em relação ao caso de Múrcia, Townson menciona latrinas guarnecidas de água e 
escoadas até à via.  

A casa islâmica é fechada ao exterior. A sua vida organiza-se para dentro, para o 
pátio, elemento dinamizador da casa, do ambiente familiar. A simplicidade das 
fachadas é bem acusada uma vez que não merece atenção. Os muros vedam e 
separam drasticamente o exterior do interior. No interior, a penumbra mantém a 
frescura indispensável. O pátio descoberto é emoldurado por arcarias que suportam o 
piso superior. 

A casa-pátio interior é, pelo seu formalismo, uma consequência do ambiente, tentando 
responder às exigências do meio e à necessidade de criar bem-estar.  

 

1.1.6 – A CASA-PÁTIO DO BRASIL 
 

Remontando ao século XVIII, a casa-pátio do Brasil baseia-se no inventário de 
Protecção do Acervo Cultural. O pátio nesta arquitectura civil evidenciou a sua maior 
aplicação na região do Nordeste. 
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As suas características descrevem-na como 

[…] grande de engenho, de elevado valor monumental, desenvolvida em, torno a um 
pátio rectangular. Dos três níveis que possui o edifício, o primeiro é praticamente um 
porão; o segundo abriga o saguão que é ladeado por grandes salões com janelas 
conversadeiras e onde existia, até ao final do século passado, sete quartos de 
hóspedes; o terceiro pavimento com janelas do tipo tribuna, salões, capela, quartos e 
cozinha servia a família. Recobre o edifício telhado de oito águas com terminações do 
tipo beira-seveira. O pátio corresponde ao terceiro nível e é contornado em três lados 
por uma galeria de arcos plenos. (Silveira, 1999, p. 71) 

O pátio destas casas, propriedade das famílias das classes mais altas, era 
habitualmente rectangular. Em seu redor desenvolvia-se a habitação que poderia ter 
dois ou mais pisos, expressando alguma monumentalidade. Três dos seus lados eram 
contornados por uma galeria, galeria essa com uma arcada composta por um 
alinhamento de colunas toscanas de secção quadrada, característica que adopta uma 
inspiração directa nos claustros conventuais. 

 

1.1.7 – A CASA-PÁTIO NA ÍNDIA 
 

A Índia possui uma envolvência histórica enriquecida pela sua mistura de culturas, 
religiões e raças (Mauryas, Muçulmanos e Britânicos). 

A Casa-pátio da Índia além de desfrutar de boas estruturas devido ao seu clima, 
requer ainda um factor muito importante: a homogeneidade. 

Neste caso específico, a menção do pátio poderá ser: o tulssi (pátio sagrado), uma 
zona dedicada à acção doméstica, de apoio à cozinha, de circulação ou para alojar o 
gado. 

A casa deve sempre ter em conta o facto de expansão familiar, logo esta pode ser 
alterada e ampliada. 

V. Ayyar considera importante a luminosidade nos espaços de convívio onde 
consequentemente as crianças possam brincar face aos pátios das casas urbanas. 
Em relação aos pátios das casas dos trabalhadores rurais, remete-nos para a ideia de 
funcionalidade, visto serem espaços adequados consoante a sua funcionalidade e 
actividade de quem nela habita. 

O “open-space” é um pátio que está presente em quase todo o tipo de casas. 
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1.1.8 – A CASA-PÁTIO DO EGIPTO 
 

No Médio Oriente a construção tradicional das habitações varia de região para região, 
consoante a disponibilidade de materiais. A técnica consiste em construir com 
alvenaria pesada e maciça, o que demonstra o conhecimento dos construtores da 
região sobre o comportamento térmico dos materiais. 

A cultura egípcia adoptou este conceito de edificação habitacional, transformando-o e 
utilizando-o de uma forma mais enriquecida. 

No Egipto a pedra existia em maior abundância como matéria útil, mas era na 
construção dos grandes palácios e templos que esta era utilizada. Nos edifícios 
constituintes dos tecidos das cidades, dominantemente habitações, o adobe e a taipa 
eram assim os materiais de vulgar aplicação. Estas habitações mesmo quando 
pertenciam a famílias nobres, também contavam com um pátio, ao fundo do qual se 
encontrava uma construção de apenas um piso e um terraço. Assim, nestes casos, os 
quartos não continham janelas nas fachadas e a luz necessária era obtida através do 
pátio interior.   

De qualquer modo, a casa com pátio egípcia manteve a mesma estrutura da casa 
existente na Mesopotâmia, acontecendo o mesmo relativamente à matéria-prima 
utilizada na sua realização, a terra, que neste caso era proveniente dos lodos das 
margens do rio Nilo. 

Esta casa egípcia poderá ter sido o elemento determinante e fulcral da arquitectura 
muçulmana, que chegou à Península Ibérica através das rotas fenícias e cartaginesas 
que tinham o Mediterrâneo como veículo. São bastante evidentes as semelhanças 
encontradas entre tipologias na Grécia, Itália, sul de Espanha, Turquia e até em 
Portugal. 

Nas residências egípcias, que variam conforme a posição social do dono, existiram 
vários modelos de casas com pátios.  

O pátio poderia ser coberto por tapetes ou por uma espécie de véu de modo a diminuir 
a exposição solar. Este tipo de protecção era atada nas extremidades superiores do 
pátio, sendo este esticado ou dobrado conforme as necessidades climáticas. Era neste 
espaço que se desenvolvia a vida doméstica.  

As casas eram constituídas por habitações minúsculas à volta de um pátio fechado. 
Estas variavam os seus tamanhos de acordo com a hierarquia dos ocupantes. 

O templo egípcio assume-se como a casa de um deus ou do espírito do defundo. Este 
manteve a tradição da arquitectura monumental que consistia em imitar as habitações, 
visto que os egípcios acreditavam que o mundo espiritual e o mundo físico existiam 
paralelamente. 

Um primeiro pátio dava origem a um lugar público onde todos podiam entrar.  
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O templo egípcio era composto basicamente por uma avenida de esfinges que 
conduzia a uma entrada monumental que se fazia através de um portão. Ao longo do 
percurso existia uma série de sectores, tendo cada um deles um salão coberto ou um 
pátio, sendo esse pátio a céu aberto e rodeado de estátuas do faraó. O santuário 
interior abrigava a estátua do Deus e era a sua residência.  

À medida que o caminho conduzia para o interior do templo, os tectos tornavam-se 
progressivamente mais baixos, bem como os próprios pátios e salas que 
apresentavam uma dimensão mais reduzida, levando a uma última sala, que era 
destinada apenas ao faraó, onde os deuses revelariam os seus segredos e desejos, 
para que ele, como Deus encarnado, retomando ao pátio, revelasse a todos os seus 
súbditos. Também era no pátio que os sacerdotes desenvolviam as cerimónias 
cósmicas e místicas.  

Para os egípcios, na luz do pátio interno era possível desvendar-se os segredos e as 
mensagens dos grandes deuses para com o faraó.  

 

1.1.9 – A CASA-PÁTIO DE GOA 
 

Os factores etnológicos e sociológicos mantêm-se inerentes ao tipo de vida e de 
habitação. Chandor, Goa Velha e Ella funcionavam como os principais núcleos até à 
chegada dos Portugueses, estando Goa intercalada entre o mar e o interior. 

Os Portugueses adoptaram uma arquitectura civil que não superou as circunstâncias 
climáticas e que de nada se assemelhara à arquitectura religiosa preservada pela 
população.  

Podemos identificar dois ciclos de construção no espaço português, isto é, nos 
territórios das velhas conquistas. Para o primeiro “afirma-se dominante uma estética 
colonial, construída sobretudo pelos portugueses radicados na Índia” e para o segundo 
“afirma-se com maior à-vontade os padrões estéticos hindus a par das influências 
portuguesas”. (Silveira, 1999, p. 85). 

Nos séculos XVIII e XIX a maior parte das estruturas que presenciamos em Goa 
fazem parte da arquitectura civil, embora sejam visíveis bastantes alterações. 

A tradição da construção hindu, manteve-se sob a protecção de alguns reinos 
poderosos nas novas conquistas.  

Podemos considerar que na arquitectura doméstica de Goa, a casa-pátio é um dos 
modelos mais representativos associado a uma situação económica e social 
especifica, facilmente detectável e de expressão mais regular entre os hindus do que 
entre os cristãos.  



Habitação unifamiliar pátio 

 

Andreia Filipa Lobato Monteiro Ferreira                                                                                                                          37 
 

1.1.10 – A CASA-PÁTIO HINDU 
 

As casas de proveniência, as chamadas casas-mãe das famílias hindus não estão 
localizadas nos grandes centros nem nas velhas conquistas. As casas urbanas 
encontram-se nas cidades e estão agrupadas de modo a consolidar o espaço dos 
cristãos. Nos meios rurais o mesmo não acontece, visto se encontrarem dispersas e 
muitas vezes dissimuladas. 

As estruturas são estreitas na parte da frente das casas relativamente aos lados, e 
aproveitadas para as drenagens. As estruturas que estão situadas à frente possuem 
menos importância a nível dos procedimentos de cornijas, beirados, pilastras, assim 
como os vãos inferiores e mais carentes. 

Além de relacionarmos esta circunstância aos pátios, é relevante salientar que a frente 
esteja também simbolizada como requisito social após a conciliação com os 
Portugueses, pois também pudemos encontrar espaços lúdicos, como grandes salões, 
no piso superior. 

 

As casas hindus instituem-se em torno dos pátios e preferencialmente de um modo 
longitudinal, ao invés das casas urbanas correspondem apenas a dois acrescentos e 
as rurais a seis. 

A maioria das casas apresenta um piso superior relativo ao primeiro pátio. 

No piso superior encontramos diversas funcionalidades, tais como as galerias e 
gelosias. Estas estruturas estão divididas por tabiques de madeira ricos em 
decoração, que por vezes não se elevam até ao tecto. É importante realçar ainda, que 
o piso superior é composto por quartos reservados a hóspedes e actualmente esses 
mesmos quartos são destinados à própria família. 

As casas hindus eram então compostas do seguinte modo: hall - pátio/quartos – sala 
de refeições – área de serviços. 

 

Quando nos remetemos para o pátio hindu, direccionamo-nos sobretudo para o cariz 
transcendente que possui, quer a nível da estrutura em si, quer do ritual do tulssi (a 
planta sagrada). 

O pátio composto por tulssi contém diversas funcionalidades, entre elas a secagem de 
roupa ou de frutos. Este pátio é o primeiro na habitação, posterior à entrada. O que 
difere este pátio do exterior são as salas ou até mesmo as fachadas. 

A esse pátio pode estar associado o saderi (zona de audiências) respectivo às casas 
dos grandes proprietários. Esta zona está sobrelevada ao pátio e diferenciada muitas 
vezes por um pavimento ou por um degrau. 
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O pátio hindu é organizado pelo raj angoon (zona central) e pelo chowki (galeria 
envolvente com colunas). 

A zona central do pátio das casas hindus exercia inúmeras funcionalidades, que já 
foram anteriormente referidas, como os jardins de enaltecimento ao transcendente, as 
actividades domésticas, as drenagens, a cultivação, entre outros. 

Outro aspecto sempre muito cuidado da casa hindu, é a drenagem. Tanto o pátio, 
como a cozinha e as zonas de lavagens, são drenados para o exterior da casa, onde 
corre um dreno aberto que de acordo com o terreno leva as águas para fora da 
propriedade. 

 

                   

           

Ilustração 6. Plantas de habitações Hindus. (Schoenauer, 1984). 
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1.2 – ANALOGIA DO ESPAÇO INTERIOR|EXTERIOR  
 

Projectar de fora para dentro, assim como de dentro para fora, cria tensões 
necessárias que ajudam a fazer arquitectura. Como o interior é diferente do exterior, a 
parede – o ponto de mudança – torna-se um evento arquitectónico. A arquitectura 
ocorre no encontro das forças interiores e exteriores de uso e espaço. Essas forças 
interiores e ambientais são, simultaneamente, gerais e particulares, genéricas e 
circunstanciais. A arquitectura como parede entre interior e o exterior converte-se no 
registo espacial dessa resolução e em seu drama. (Venturi, 2004, p. 119) 

Numa primeira análise, o conceito de parede é um conceito de limite, limite esse que 
se encontra directamente relacionado com a arquitectura, pois sem um limite a 
arquitectura deixa de existir. 

A parede encerra e protege o corpo do Homem dos perigos do meio exterior. É o limite 
que separa a vida privada da exposição pública. É ele que define se estamos “dentro” 
ou “fora”. O modo como percepcionamos a forma construída traduz-se num importante 
impacto na delimitação de um espaço interior. A existência ou não de aberturas numa 
parede, para além dos factores de iluminação espacial é, condicionada por exigências 
de vistas, privacidade visual e ventilação, assim como pelo grau de encerramento 
desejado para o espaço interior e pelo efeito das aberturas na aparência exterior da 
forma construída.  

Deste modo, uma forma construída pode ser muito mais do que uma relação entre 
planos abertos e planos fechados que delimitam um espaço interior. Trata-se portanto 
de todo um conjunto de opções, relações e limites. Limites esses que tanto se podem 
afirmar e funcionar como um corte na relação entre interior e exterior, como se podem 
tornar ambíguos onde interior e exterior se confundem.  

Assim, ao pensarmos em limite podemos pensar em encerramento. 

“A casa é o lugar do autêntico, é o refúgio que protege do exterior, da inclemência do 
tempo e dos agentes naturais, mas também do mundano e do superficial, dessa 
exterioridade sempre concebida como nociva.” (Ábalos, 2008, p. 51). 

Como reacção a este exterior nocivo surge uma arquitectura fechada, uma 
arquitectura praticamente muda, no sentido em que as comunicações entre interior e 
exterior são tendencialmente evitadas, revelando-se apenas em pequenos pontos 
excepcionais, de modo a que estes não quebrem a imagem de volume uno, resistente 
e maciço. Deste modo, a realidade criada rejeita qualquer relação de continuidade 
com o que a rodeia, a menos que estritamente necessária, preferindo voltar-se para o 
interior do seu espaço.  

Este género de arquitectura recorda-nos a arquitectura romana, mais propriamente a 
“domus” romana, a habitação unifamiliar e tradicional, que permanecia fechada sobre 
si própria, virada para o seu interior, não possuindo aberturas para o seu exterior a 
não ser a porta principal e, por vezes, uma outra nas traseiras. As dependências 
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internas organizavam-se em torno de um ou dois pátios internos (o atrium e o 
peristilo), através dos quais se fazia a iluminação, ventilação e circulação das pessoas. 
As divisões eram iluminadas pelas portas dos compartimentos, sendo estas 
resguardadas por cortinas ou grelhas metálicas. A ventilação dos compartimentos era 
também auxiliada por meio de pequenos vãos, elevados relativamente à cota da rua 
mas de um modo muito discreto. 

Esta arquitectura, que limita e encerra um determinado conjunto de espaços privados, 
traduz-se numa espécie de fortaleza, onde quem se encontra na envolvente exterior 
vê-se impossibilitado de aceder ao interior do volume edificado. Já para quem se 
encontra no conforto do interior, este muro representa a materialização de uma 
protecção máxima, a concretização de um espaço de intimidade, de introspecção, 
voltando a sua atenção para os fluxos internos, para as suas vivências, os seus 
estados de alma. 

Num espaço criado por muros fechados, o indivíduo tem controlo de tudo o que o 
rodeia internamente e que com ele interage. Apenas quem tem permissão de 
passagem para o interior protegido das fronteiras pode percepcionar o espaço, vivê-lo 
e relacionar-se com quem nele se encontra, caso contrário, permanecerá na 
ignorância e na vontade de desvendar o que se esconde para lá dos muros. 

Estas intervenções traduzem-se em actos isolados, de recolhimento, onde acima de 
tudo, os edifícios procuram sustentar-se unicamente na sua realidade interna, nos 
ambientes e espaços criados, rejeitando relações de maior envolvimento com a 
dinâmica de fluxos que lhe é exterior. 

Quando se pensa em habitação não estamos simplesmente a fazer um estudo da 
distribuição do espaço interior, esta abrange toda a concepção arquitectónica do 
edifício e a sua interacção com todo o espaço exterior, que constitui o prolongamento 
da habitação, inserindo-a no meio envolvente. 

Assim, podemos dizer que quando se fala em habitação e na sua relação entre interior 
e exterior, fala-se em intimidade e privacidade. A casa representa o contentor das 
nossas alegrias e tristezas, a esfera da nossa intimidade. 

A arquitectura nos Estados Unidos entre 1885 a 1905 era considerada como uma 
colectânea de estilos ecléticos que dificilmente se relacionavam com o ideal da nação. 
Nesta época a arquitectura era vista como uma aplicação de modas e estilos, sem 
qualquer relação com as estruturas ou técnicas de construção. Contudo, em toda a 
indústria de construção podemos dizer que se estava numa era de mudanças 
revolucionárias. Aperfeiçoavam-se os materiais mais antigos e, ao mesmo tempo, 
apreciava-se também os novos materiais. Mas a arquitectura, tal qual se praticava, 
pouco reflectia desses novos métodos e materiais. 

Frank Lloyd Wright como pioneiro da arquitectura moderna, foi um dos primeiros 
arquitectos a quebrar relações com o ecletismo e a desenvolver uma arquitectura 
baseada na interpenetração de espaços.  
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Mas a libertação da tradição revela-se nele de outro modo. O melhor exemplo é sua 
concepção do plano livre, ligado não a uma indiferenciação do espaço interno mas, 
pelo contrário, à sua particularização. O conceito de espaço orgânico inspira toda a 
obra de Wright. (Choay, 2007, p. 235) 

Essa organicidade do espaço interior, a importância das paredes e das superfícies 
planas, o papel da matéria bruta natural, a recusa de qualquer tipologia em benefício 
de uma grande diversidade, finalmente o enraizamento na paisagem, tais são os 
elementos que podem caracterizar uma obra muito numerosa, que se destacou no 
campo das construções particulares, mas não se limitou a isso. (Choay, 2007, p. 236) 

Segundo as palavras de Frank Lloyd Wright, o que ele conseguiu foi a «destruição da 
caixa» na arquitectura. Quer fosse o telhado laje ou telhado inclinado, as paredes 
exteriores já não eram o suporte do que as rematava. Colocara os suportes no interior 
da orla exterior. Agora, as paredes exteriores tinham-se transformado em elementos 
sem função de suporte ao qual ele designava por «biombos», opacos (de betão, de 
alvenaria, de madeira) ou transparentes (janelas e portas de vidro). 

Esta pesquisa de Frank Lloyd Wright, começa nas suas “casas da pradaria” que 
distinguem e caracterizam a sua primeira arquitectura doméstica, numa linguagem 
arquitectónica totalmente nova. 

 

 
Ilustração 7. Casa Robie – Chicago, EUA (1908-1910). Projecto elaborado por Frank Lloyd Wright. (Marçola, 2008). 

 

Estamos a viver na pradaria. A pradaria possui uma beleza própria e nós devemos 
reconhecer e acentuar essa beleza natural, o seu nível de tranquilidade. Daí, telhados 
de inclinações suaves, volumes baixos, silhuetas suaves, supressão de chaminés 
pesadas, beiradas abrigadas, terraços baixos, e paredes prolongadas isolando jardins 
privados. (Pfeiffer, 2006, p. 9) 
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  Ilustração 8. Plantas da casa Robie – Chicago, EUA. Projecto elaborado por Frank Lloyd Wright. (Capitel, 2009).  

 

Poucos arquitectos terão conseguido condensar tão bem as esperanças e as 
desilusões da era industrial como Le Corbusier, e poucos terão escandalizado tanto os 
seus contemporâneos, com a expressão, sem dúvida, de uma fase de Adolf Loos e de 
Frank Lloyd Wright durante toda a sua vida. (Cohen, 2005, p. 7) 

Segundo Le Corbusier, o que permite ver, viver e assimilar o exterior a partir do interior 
são as janelas, estas são como os “olhos”, assim diz, que a janela é o elemento 
mecânico-tipo da casa. 

O espaço passa a remeter o nosso olhar para um perímetro visual contínuo, uma 
única linha de luz e imagem rasgada na membrana de betão à altura dos olhos. 

Esta janela, não só iluminava melhor, assim como instituía uma conexão visual e uma 
separação física entre paisagem e interior. Desta forma gerava uma ambivalência de 
percepções como um rasgo de imagem no plano branco da fachada, que levava o 
espectador a fazer sucessivamente novas leituras. 
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Desta forma, a janela marca novamente o ciclo de evolução da arquitectura. 

Assim, com os benefícios da construção em betão armado, a janela deixava de ser um 
obstáculo e a sua área podia expandir-se conforme desejado. A janela surgia assim 
como um elemento fundamental para a criação de uma nova arquitectura e de uma 
nova mentalidade. 

No século XX coloca-se um problema do ponto de vista social, que já não é tema de 
monumentalidade mas, o problema para a casa familiar média, da habitação operária 
e camponesa. É necessário criar soluções que resolvam esse problema. A nova 
técnica construtiva do aço e do betão, permite concentrar os elementos da resistência 
estática num fino esqueleto estrutural, materializando as condições de execução para 
a teoria da “planta livre”. 

Na caracterização desta nova arquitectura com ambições sociais, onde o conceito de 
privacidade se identifica no diálogo entre intimidade e controlo, Le Corbusier surge 
como figura incontornável. Assim se conclui os “cinco pontos para uma nova 
arquitectura” onde de uma forma dogmática enuncia o modo como a casa se deveria 
expressar, sendo eles, a construção sobre pilotis, planta livre, alçado livre, fenêtre à 
longueur e cobertura ajardinada. 

A ideia de casa enquanto “máquina de habitar” era sintetizada por Le Corbusier e 
caracterizada pelos “cinco pontos para uma nova arquitectura”. Estas cinco medidas 
tornam-se na nova expressão arquitectónica do mundo que se começa a globalizar, 
revelando os novos contornos de privacidade associada ao diálogo entre intimidade e 
controlo, e entre, interior e exterior. 

Os edifícios libertam o solo através da construção apoiada em pilares, pilotis, tornando 
público o uso do espaço térreo antes ocupado, permitindo inclusive a circulação de 
automóveis. Esta medida com intenções funcionais que correspondem a uma nova 
imagem da cidade, será uma das cinco medidas modernas. Cria privacidade pelo 
afastamento da casa da esfera pública, ou seja, os pilotis podem-se entender como 
filtro. Comparando neste ponto, a casa a um posto de vigia, o posicionamento em 
altura permite uma melhor relação visual do interior – espaço elevado, para o exterior 
– espaço envolvente. 
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Ilustração 9. Construção sobre pilotis. Palácio Gustavo Capanema (1936-1945), Rio de Janeiro. Projecto elaborado por Le Corbusier. 
(Almeida, 2004). 

 

O resultado das novas formas e materiais de construção é a planta livre, planta essa 
que permite tornar independentes estruturas e paredes. Permitir abrir grandes vãos 
torna-se num novo processo de concepção de espaço. O interior da casa passa a 
conter grandes espaços abertos que se articulam com espaços íntimos resultando 
numa redução dos filtros no interior da casa. Uma vez que se mostram os movimentos 
no interior da casa, esta torna-se num lugar de proximidade familiar, onde os seus 
membros conhecem-se melhor do que anteriormente. 

O alçado livre, tal como a planta livre, resultam da separação entre estrutura e paredes 
exteriores. A libertação do alçado das maciças alvenarias, que outrora recebiam os 
esforços estruturais dos edifícios, possibilita a máxima abertura das paredes, 
permitindo assim, uma total relação do interior com o exterior e vice-versa.  

 

 

Ilustração 10. Fachada Este (entrada principal) e sudoeste. Villa Savoye - Poissy, França (1928). Projecto elaborado por Le Corbusier. 
(Mercer, 2008). 
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As janelas dispostas em comprimento, “fenêtre en longueur”, acompanham toda a 
extensão do edifício, aberturas que permitem uma específica relação com a natureza e 
o edificado, o exterior e o interior. O uso privilegiado da janela em comprimento, em 
oposição às tradicionais aberturas em altura, permite obter mais luz em todo o espaço 
e aumentar o campo visual, fazendo com que as pessoas olhem em direcção ao 
horizonte. 

 

 

Ilustração 11. Sala de estar virada a sul. Villa Savoye - Poissy, França (1928). Projecto elaborado por Le Corbusier. (Loukes, 2011). 

 

Os telhados inclinados são substituídos pela cobertura plana, com jardins e terraços, 
permitindo assim um uso acrescido. É um prolongamento exterior da habitação, 
transformando-se num espaço social, de lazer, destinado aos moradores da habitação 
(colectiva ou unifamiliar) que passam a usufruir de um lugar ao ar livre 
simultaneamente público por ter acesso restrito. 

 

 

Ilustração 12. Terraço e cobertura ajardinada. Villa Savoye - Poissy, França (1928). Projecto elaborado por Le Corbusier. (Canal, 2010). 
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Nesta conjuntura arquitectural onde intimidade e controlo se articulam num novo 
diálogo associado à nova forma de privacidade proposta pelos arquitectos modernos, 
a Villa Savoye, representa um momento síntese na obra de Le Corbusier. Concretiza 
integralmente as suas ideologias apresentadas nos “cinco pontos para uma nova 
arquitectura”. 

A Villa Savoye, cume da inventiva corbusiana entre 1922 e 1939, é o patamar da 
extrema claridade na formulação do seu vocabulário. Esta representa um momento 
inédito na obra de Le Corbusier, que, pela primeira vez, pode concretizar 
integralmente os seus cinco pontos para uma nova arquitectura focando 
especialmente as suas “fenêtre en longueur” que introduz uma nova forma de 
percepcionar o exterior. 

No exterior, a grande massa branca garante a integridade da forma, contrastando com 
o verde da paisagem envolvente que escoa pelas aberturas. Através dos pilotis, 
assegura-se uma uniformidade entre as diversas fachadas, que incorporam as 
complexidades das articulações funcionais, revelando-as no desenho de cada alçado. 

Sob o bloco da entrada principal, o recuo do volume, que articula as entradas, define 
um espaço coberto de transição subtil entre interior e exterior. Apresenta a utilidade 
mais imediata de abrigo e cria a possibilidade do automóvel chegar até à garagem, 
passando pela entrada principal. Com isso, solta o volume principal do terreno natural, 
reforçando a ideia de libertação do solo para o uso comum e circulação. 

Surge como a primeira obra construída em que a fachada se liberta conscientemente 
da estrutura dando lugar a uma “pele”, um invólucro de leitura contínua quer no 
interior, quer no exterior. Paredes de luz que envolvem e delimitam um espaço 
polarizado em todas as direcções, conferindo uma leitura contínua deste, assim como 
do edifício enquanto objecto arquitectónico.  

Existe por isso uma transparência fenomenal que é num mesmo tempo propriedade do 
seu interior e do seu exterior. Este volume branco sob a luz é reflector da realidade 
existente e num mesmo tempo convida o olhar a penetrar no seu interior, a ler a 
sucessão de espaços espalmados numa só dimensão que é a de membrana. 

No interior, a rampa é a espinha dorsal da Villa Savoye, é um filtro que agrega os 
vários eventos e insinua-se desde a entrada principal como um percurso passerelle 
atravessando toda a casa. A experiência do fruidor vai variando à medida que avança 
no percurso, experimentando diferentes posições e pontos de vista. A dimensão visual 
do espaço é abrangente conferindo-lhe um carácter de controlo. A experiência do 
percurso torna-se mais importante do que a apreensão da forma. 
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Ilustração 13. Plantas e corte. Villa Savoye - Poissy, França (1928). Projecto elaborado por Le Corbusier. (Ford, 1990). 

 

Mies van der Rohe não era adepto de declarações públicas frequentes. Deixou, no 
entanto, um volume substancial de obras, tanto construídas como por construir, das 
quais emerge, com especial e orgânica clareza, uma moderna teoria da arquitectura. 
Foram poucas mas eminentemente bem pensadas as suas afirmações publicadas. Os 
seus edifícios são igualmente bem pensados – formulam respostas claras aos desafios 
arquitectónicos do século 20. (Zimmerman, 2007, p. 7) 

A parede desmaterializa-se e transforma-se numa noção tradicional de limite: um 
sintoma de modernidade que surge a par com os novos métodos construtivos mas 
também através das novas tecnologias que permitem a comunicação da casa com o 
mundo exterior. 

Planta rés-do-chão Planta 1º piso Planta cobertura 

Corte 
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“Nós (europeus), temos uma ideia filosófica de estrutura. A estrutura é o todo, de cima 
a baixo, até ao último pormenor, com a mesma coerência. É a isso que chamamos 
“estrutura”.” (Zimmerman, 2007, p. 7). 

Com a modernidade há um distanciamento do sentido tradicional do interior como 
espaço fechado que se estabelece como oposição. Mies van der Rohe (1886-1969) 
um dos arquitectos incontornáveis desta nova arquitectura afirmou: “menos é mais”. 
Com estas palavras, o arquitecto europeu radicado na América profetizava a ideia da 
nova casa, reduzindo cada problema aos termos mínimos.  

O conjunto de casas pátio, projectadas por Mies van der Rohe ao longo de oito anos 
(desde 1931 até 1938), sintetiza este “menos” por ele afirmado. Mas apesar de toda a 
admiração que desperta, é muito difícil encontrar uma explicação coerente para as 
intenções e o sentido da pesquisa da qual resultam. Factores 

[…] como a sua localização genérica, ou mesmo a ambiguidade de sua denominação, 
dificultam a sua análise, limitando-se a crítica a exaltar a sua beleza e o seu interesse 
como tipologia residencial, ou a assinalar quer a sua óbvia correspondência com 
alguns princípios espaciais e construtivos do Pavilhão de Barcelona, quer a sua relação 
com outros modelos de casas-pátio. (Ábalos, 2008, p. 20) 

Para podermos entender de uma maneira mais fácil a linguagem utilizada por Mies 
para a concepção das suas casas-pátio, torna-se necessário, fazer uma pequena 
análise ao pavilhão de Barcelona. Projectado para a grande Exposição Internacional 
de Barcelona de 1929, o pavilhão alemão (conhecido por pavilhão de Barcelona), 
tornou-se um expoente máximo do movimento moderno, sendo uma referência 
obrigatória para a arquitectura do século XX. 

Esta obra de Mies, caracteriza-se por uma nova linguagem que rompe com a 
tradicional forma de construir, tal como acontece com as suas obras mais mediáticas. 
A relação do interior com o exterior, e mesmo a articulação dos espaços interiores, é 
promovida através do uso do vidro associado à planta livre, onde se nota uma 
aparente redução dos filtros. 

De planta rectangular, ergue-se sob um pódio coberto a travertino, a cobertura plana 
do edifício estando apoiada sobre oito pilares de aço, cujo seu desenho em cruz grega 
tornou-se célebre na arquitectura moderna. 

O pavilhão apresenta-se de uma grande elegância, conseguida através de uma 
grande simplicidade, este representa as ideias base para se entender o movimento 
moderno, com a sua integração interior|exterior, planta livre e uma continuidade 
espacial. Não existe uma diferença clara do que é interior ou o que é exterior, são todo 
um conjunto de sensações, paredes, tectos, e chão que não delimitam espaços, mas 
que simplesmente os definem como espaços em que por vezes os interiores parecem 
exteriores e os exteriores parecem interiores. 
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Ilustração 14. Pavilhão de Barcelona. Espanha (1928-1929). Projecto elaborado por Mies van der Rohe. (Marb, 2005). 

 

Nesta pureza espacial consegue-se perceber como menos pode ser mais. O pavilhão 
é de grande riqueza espacial, racional, de uma simplicidade aparente apesar da 
variedade de texturas utilizadas. Os mármores que revestem as paredes são 
cuidadosamente cortados para que cada um componha uma peça de um mosaico, um 
mural composto pela natureza. 

Para além da influência deste pavilhão, é também importante referir que ao contrário 
de outros arquitectos modernos, que trabalhavam na ideia de casas pátio de mínimo 
custo económico, criando “tipologias de baixo custo, com uma boa orientação solar e 
um aproveitamento racional do terreno, para famílias-tipo, das classes operária ou 
burguesa” (Ábalos, 2008, p. 21) tentando proporcionar o máximo conforto para estas 
famílias tipo, o “menos” de Mies não aparece com este carácter social de criar uma 
linguagem igual para todas as classes sociais. 

“A casa passa a ser um objecto produzido em série, à imagem e semelhança do Ford 
T, o grande paradigma da industrialização. Não encontraremos nada disso em Mies 
van der Rohe.” (Ábalos, 2008, p. 21). Na concepção de todas as casas pátio, Mies 
contraria a ideia de objecto-tipo produzido em série: a intenção é, nitidamente, 
sublinhar, antes de tudo, a sua individualidade em oposição à ideia de 
estandardização.  

Numa atitude insólita, Mies trabalha a casa de uma forma abstracta. Renuncia pensar 
na casa destinada à família, ou seja, renuncia pensar nessa complexidade e 
respectivos convencionalismos de intimidade e representatividade. Em nenhuma das 
suas casas há mais de uma cama, não existem espaços íntimos, fechados a que se 
possa denominar quarto – as casas organizam-se como um meio contínuo que se 
movimenta. 

A casa do solteiro é um lugar paradigmático onde se desenvolve um modo de habitar 
organizado topologicamente, com base na continuidade e na conexão, e a que 
corresponde uma estratégia geométrica que se traduz no traçado das divisões, na 
fragmentação e na segregação. (Ábalos, 2008, p. 23-24) 
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Vamos analisar mais profundamente a casa com três pátios de 1934, que é talvez o 
estudo mais acabado de todo este conjunto de casas-pátio. 

Na casa com três pátios, conseguimos perceber que a casa não foi pensada tendo em 
vista um destino familiar, mas também se atendermos às suas dimensões, dificilmente 
conseguimos imaginar que o seu usuário seja apenas uma pessoa. Mas se 
contemplarmos o “conjunto, com os seus muros altos e seus extensos espaços, quase 
decadentes em sua grandiosidade, e imaginarmos a forma de habitá-lo, aos poucos 
reconhecemos que ele se destina a um único habitante.” (Ábalos, 2008, p. 24). E 
reconhece-se, porque a função dos muros não é delimitar o lote nem sustentar as 
empenas da casa, mas sim, propiciar privacidade. Os muros permitem que, no interior, 
transcorra uma vida profundamente livre, às margens de qualquer ética social, 
ocultando o habitante e as suas acções.  

 

    
Ilustração 15. Plantas. Casa com três pátios (1931-1938). Projecto elaborado por Mies van der Rohe. (Carolina, 2008). 

 

Não há qualquer sintoma de ruralidade ou rusticidade nas casas de Mies e o próprio 
arquitecto não nega a cidade. Quem habita as suas casas não é propriamente um 
defensor da vida natural, mas alguém que quer estar próximo da cidade, que tem uma 
vida social intensa. Essas casas não são apenas para fins reflexivos, têm grandes 
espaços para festas e celebrações, onde se desenvolvem relações mundanas e ao 
mesmo tempo protegidas da indiscrição.  

Analisando agora a obra na sua totalidade, vemos que para além dos limites definidos 
pelos seus envidraçados, abre-se diante de nós um grande pátio ajardinado, sendo a 
extensão da casa. Aqui encontramos a representação da natureza, não no seu estado 
puro mas numa representação artificial da mesma. Neste pátio não há a forma típica 
das famílias tipo se relacionarem com a natureza, plantando flores ou encherem com 
objectos de lazer. Apenas uma relação de contemplação.  
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Ilustração 16. Esquisso. Casa com três pátios (1931-1938). Projecto elaborado por Mies van der Rohe. (Piñón, 2009). 

 

De uma forma clara e consciente, Mies constrói uma nova forma de habitar, que não 
corresponde às necessidades clássicas da família. Na relação do eu com o outro, tem 
preferência o eu, esquecendo o outro. A casa pertence ao indivíduo e não à família.  

O estudo de casas-pátio, foram o ponto de partida para as habitações que Mies viria a 
desenvolver mais tarde quando já habitava nos Estados Unidos. A casa Farnsworth, é 
o primeiro exemplo desta arquitectura de limites ambíguos, uma arquitectura de vidro 
onde vê-se claramente o “menos” de Mies e a diluição das fronteiras entre interior e 
exterior.  

A análise desta obra torna-se importante, já tinham passado quinze anos desde que 
Mies havia realizado o seu último trabalho no domínio das casas particulares, que 
sempre realizara procurando desenvolver as relações com a natureza. Nesta obra, 
Mies consegue meter em prática muita da aprendizagem efectuada no estudo das 
suas casas-pátio. Sendo o cliente solteiro, Mies conseguiu tornar o programa mais 
claro e, graças à extensão do lote, não introduziu quaisquer problemas de privacidade. 

A casa Farnsworth é a única residência sobrelevada de Mies que adquiriu uma 
incomparável qualidade de levitação. 
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Ilustração 17. Casa Farnsworth. Illinois – EUA (1945-1951). Projecto elaborado por Mies van der Rohe. (Miller et al.). 

 

Mais frágil e temporário do que as casas anteriores, reflecte o ambiente circundante 
como uma lupa espelhada na qual se reflectem inúmeras cambiantes reais. A natureza 
circundante é assim contemplada, sentida e experimentada na sua força natural: da 
violência das cores e tempestades outonais, à tranquilidade de uma alvorada de 
Verão. 
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2. CASAS-PÁTIO 
 

2.1 – CONCEITO DE TIPOLOGIA  
 

A nossa sociedade reflecte mudanças e transformações de ordem social, política e 
religiosa que afectam bastante a forma da nossa vida. O ambiente, o clima, a flora e a 
fauna são factores influenciadores no contexto da construção, nas edificações e 
materiais aplicados. Assim pode-se dizer que existem vários géneros e tipologias de 
casas, desde casas gregas e romanas, com peristilo, chinesas e islâmicas, com pátio 
interno e as diversas casas de fazenda europeias. 

As cidades como Berlim, Hamburgo, Amesterdão, Paris e Veneza, mais propriamente 
as suas estruturas urbanas, baseiam-se nas particularidades tipológicas das suas 
edificações residenciais. 

Nesta era, tida como a era da globalização, as inovações tecnológicas modificam 
alguns sistemas de regras passivos existentes, simples e ecológicos, traços regionais 
próprios dos diferentes tipos de habitação são esquecidos e levados ao 
desaparecimento. 

No ponto de vista cultural, a casa da floresta negra é um modelo fundamental que 
representa uma determinada forma de viver e trabalhar num sistema de segurança e 
continuidade, que estuda várias possibilidades, combinando terreiro, estábulo, silo e 
moradia, num volume sob um único telhado. Este processo estrutural embora sendo 
complexo revela uma clara imagem de disposição social, cultural, económico e até 
mesmo ambiental visto que o trabalho do dia-a-dia é regulado pelas estações do ano. 

 

Os ciclos de transformações sociais, económicas e ecológicas, desde a revolução 
industrial, ficaram cada vez mais pequenos e provocaram um rompimento na 
continuidade do desenvolvimento dos tipos regionais de casas, assim como o da 
Floresta negra. Alguns hábitos se diferenciaram, novos padrões de vida reflectiram-se 
numa flexibilidade de tipologias. A sociedade diversificou o seu padrão influenciado 
por sistemas colectivos em família, complexas relações resultando numa 
fragmentação multifacetada em distintos mundos psicológicos. 

Apesar disso hoje em dia temos um modo de vida dinâmico e completo. 

A casa tradicional tende a ter uma depreciação dos seus padrões, chegando mesmo a 
serem desajustados. A residência unifamiliar na sua concepção deixa de ser um 
modelo viável, porque consome demasiado espaço, o seu volume, superfície edificada 
e área útil são inadequados e do ponto de vista económico nada aconselhável, devido 
aos elevados custos de manutenção e quantidade de energia para sustentação do 
edifício. Este modelo não permite uma flexibilidade no acompanhamento de aumento 
ou redução do número de moradores. 
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As novas tipologias de edificações residenciais foram desenvolvidas através de uma 
constante procura por parte dos arquitectos, estudantes, empresas e 
empreendedores, de modo a satisfazer as necessidades dos consumidores que 
mudam e exigem novos padrões. 

 

 [Tipologia é uma] abordagem que isola os atributos da coerência arquitectónica, 
identificando-os como característica, com afinidade de compará-los com atributos 
igualmente abstraídos de outros contextos e de definir suas similaridades e diferenças. 
Pelo menos desde Quatremère de Quincy, a história de arquitectura tem se referido a 
essa abordagem pelo termo tipologia, compreendendo-o como a abstracção dos 
atributos formais em um princípio denominado tipo, que descreve o que há de comum 
em uma série de modelos diferentes, mas historicamente concretos. Desde o princípio 
essa visão sistemática incluí as possibilidades de constituir tanto um roteiro para uma 
acção além da imitação literal (“imitação por princípio”), quanto uma ferramenta para a 
critica arquitectónica comparativa.  

As percepções que ocorrem a partir de certas características e princípios recorrentes 
constituem um elemento importante no processo cognitivo. (Pfeiter et al., 2009, p. 9) 

Princípios fundamentais como extrair padrões e sistematizar determinados modelos 
fundamentam toda a capacidade humana de perceber e comunicar, assim como, 
também a ciência. O termo tipologia já há muito que existe na história e teoria da 
arquitectura, e de acordo com esta visão explica as necessidades de modificação de 
certas edificações.  

São conhecidas diversas categorias tipológicas, entre elas, destaca-se as que estão 
inseridas no âmbito do planeamento urbano, as que envolvem quarteirões, casas 
geminadas ou isoladas. 

Uma habitação considerada, como um espaço funcional com uma atribuição 
específica, é uma unidade relativamente constante, ainda que suas dimensões 
possam variar, a tipologia das diferentes áreas de circulação relaciona-se mediante 
diferentes plantas criando “diferentes tipos, tais como as casas com pátio, as 
edificações onde há necessidade de acesso a muitas unidades residenciais, as casas 
com galerias externas etc.” (Pfeiter, 2009, p. 9). 

O tipo, disse uma vez um conhecido estudioso da tipologia, não é inventado, nem 
projectado ou desenvolvido. O tipo surge, aprimora-se, alcança o ápice, decai, aplana-
se. Tipos são ‘organicamente’ concretos. Esses termos podem parecer vagos e 
conduzir a um equívoco, mas esclarecem a diferença entre o tipo e um protótipo 
objectivo. (Pfeiter et al., 2009, p. 10) 

O termo tipologia, na sua ciência pode simplesmente ser usado para classificar os 
indivíduos de um determinado grupo, denotando o ideal. 

Na antiguidade, Platão compreendia este conceito tipo como uma ideia, Aristóteles 
como uma forma e, na idade média, como um ser. Tipologia é, no entanto, uma 
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descrição complexa e complementar de uma série de itens dentro de grupos 
complexos unitários de características. (Pfeiter et al., 2009, p. 10). 

Rafael Moneo traça uma perspectiva da pesquisa sobre tipologia na arquitectura, 
denominada de teoria de essência, dos princípios de arquitectura. (Pfeiter et al., 2009, 
p. 10). 

Se por um lado, o objecto é uma unidade auto-suficiente, única e não redutível, por 
outro, pode ser o “um entre muitos” com poucos componentes mas iguais em 
princípio. Além disso, o chamado processo de arquitectura baseia-se na 
reprodutibilidade, suscitando a nossa percepção tipológica baseada nas repetições, ou 
seja, é estruturada de forma a separar objectos comparáveis em grupo. Toda a 
estrutura da percepção humana é baseada à priori em tipologias. 

Um tipo pertence a um grupo com a mesma estrutura formal, e para diferencia-los, é 
necessária a separação por grupos com as mesmas características. O processo de 
classificação que é também um processo de reflexão ocorre em diferentes níveis e 
graus de precisão. A arquitectura é criada tal como é percebida e o resultado é uma 
ligação profunda e insubstituível entre o homem e o objecto. 

Quando se inicia uma análise tipológica interessa principalmente simplificar, reduzir 
formas à sua geometria básica, mas esta tipologia é mais do que uma mera redução a 
formas geométricas, abrange também detalhes construtivos até inter-relações 
sociopolíticas. Uma ordem tipológica não é um fenómeno singular, caracteriza as 
múltiplas formas do ambiente construído. O tipo não é o recurso para justificar a 
repetição mecânica mas na análise tipológica gera-se o novo ao transformar-se o 
antigo. O processo de transformação de um tipo resulta de modificações nos requisitos 
dos usuários. 

No final do século XVIII, Antoine Quatremère de Quincy foi o primeiro a formular a 
ideia de uma arquitectura tipológica. (Pfeiter, 2009, p. 12). Nesta altura as inovações 
punham à prova as regras tradicionais da arquitectura. Mais tarde, já no século XIX 
Jean-Nicolas-Louis Durand interpretou a tipologia no sentido de um protótipo 
exemplar, definindo o tipo como um mecanismo situado entre a forma e o programa. 
Foca-se na composição e distribuição.   

No final do século XIX, a “L’école dês beaux Arts” desenvolveu a interpretação do tipo 
como um recurso estilístico. A emergência das escolas de arquitectura fez surgir uma 
demanda crescente por currículo padronizado que Durand pretendia satisfazer 
mediante catalogação de tipologias. O movimento moderno rompeu a seguimento no 
uso das tipologias. 

A aparência externa da arquitectura passou a ser uma categoria independente e o 
objecto arquitectónico, um fragmento desvinculado de seu contexto e do processo de 
desenvolvimento histórico. Um modernismo rejeitou tudo o que, de algum modo, 
invocasse a história. Logo, igualmente rejeito a ideia de tipo. O projecto deveria ser 
iniciado por o meio de croquis e o objecto arquitectónico deveria se tornar um produto 
industrial. Elementos recorrentes ou métodos artesanais não mais seriam concebidos 
tipologicamente, mas nos termos da produção industrial em massa.  
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O funcionalismo, com seu esquema simples de causa e efeito, foi suficiente para 
consolidar operações arquitectónicas isentas da referência à continuidade histórica 
dada pelas tipologias. (Pfeiter et al., 2009, p. 13) 

A interpretação da cidade como um organismo que é composto por padrões derivados 
da amplificação de células individuais poderá possibilitar uma explicação para a 
continuidade do conceito de tipologia em diferentes níveis de tempo e escala. 

Giulio Carlo Argan diferenciou o momento tipológico do momento da definição formal. 
De acordo com Argan, os tipos são gerados pela imbricação de regularidades formais. 
Fundamentos formais comuns constituem a base para se estabelecer relações entre 
diferentes edificações, ou seja, significa a estrutura formal, interna e básica de uma 
edificação. (Pfeiter et al., 2009, p. 13) 

Ernesto N. Rogers contesta esse significado formal, argumentando que o 
conhecimento arquitectónico é directamente fundamentado na pressuposição básica 
da tipologia, pois este conceito é responsável pela definição de procedimentos 
sequenciais distintos, estabelecendo a estrutura da cognição arquitectónica. Segundo 
Rogers, o processo de projecto inicia-se pela identificação do tipo, que já compreende 
a organização do problema. O objectivo é isolar o problema e reconhecer os seus 
múltiplos aspectos. A identificação de um tipo é muito subjectivo, variável de acordo 
com a percepção e ideologias de cada um. 

Aldo Rossi criou uma complexa estratégia tipológica sistemática, inter-relacionando a 
tipologia morfológica e a acepção tradicional do termo tipo. Essa ideia de Rossi é de 
que o tipo compreende e guarda certo saber arquitectónico. A lógica interna expressa 
o saber arquitectónico comum. De acordo com este ponto de vista, o conceito tipo é 
totalmente diferenciado do conceito função. 

Para Alan Colquhoun, a tipologia constitui a base de toda a comunicação. Os actos de 
transmitir padrões gera situações de identificação entre homem e local e entre homem 
e objecto. Concebidas com esses padrões são intuitivamente captadas pelo 
observador. O arquitecto por outro lado, trabalha com esses significados, criando 
formas que despertam a memória colectiva para transmitir um discurso complexo 
baseado no seu conhecimento ideológico. “O acto de criar arquitectura é o acto de 
comunicar significados por meio de ideias tipológicas.” (Pfeiter et al., 2009, p. 14). 

Os irmãos Léon e Rob Krier incluíram aspectos tipológicos nas suas diferentes visões 
do urbanismo, que estão associadas à persistente continuidade do elemento 
arquitectónico. Nesse contexto, o conceito tipológico é compreendido como um 
instrumento de composição útil à produção de imagens. 

Robert Venturi na sua abordagem refere-se ao aspecto da comunicação. Na sua 
arquitectura usa a aparência externa, tipologicamente definida, como um meio de 
comunicação, a sua linguagem. Mediante esta estratégia, a lógica interna é irrelevante 
porque cada elemento se torna autónomo. A unidade entre forma, conteúdo e 
significado é perdida. 
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Segundo Rafael Moneo pode-se “concluir que o conceito de tipologia não se baseia 
somente num contexto funcional”, vai muito além da categorização hierárquica. 
(Pfeiter, 2009, p. 15). 

Uma abordagem mais promissora, poderia usar a análise tipológica como base, 
devendo ser restabelecidas as relações entre os usuários, cultura, ambiente social e 
topografia de forma a encontrar um equilíbrio dinâmico num contexto em 
transformação permanente e cada vez mais veloz. 

 

2.1.1 – EXEMPLOS DE TIPOLOGIAS DE CASA-PÁTIO  
 

 Casas com pátio ajardinado  

As casas formam-se em torno de um pátio ajardinado fechado com um carácter 
bastante intimista, com articulação entre unidades vizinhas, pode ser desenvolvido em 
grandes estruturas urbanas. Um exemplo disso é a Casa da Marina na Quinta da 
Barca em Esposende, Portugal, do arquitecto João Álvaro Rocha (1997). 

 

Casas com pátio comum  

A casa é constituída por vários volumes edificados que geram um pátio entre si. Estas 
casas habitualmente são localizadas em recintos amuralhados urbanos que costumam 
abrigar estábulo, celeiro e acomodações para os criados, além da casa principal num 
lote confinado. Um exemplo disso é as casas Buchholz em Berlim, Alemanha, do 
arquitecto Rainer Oefelein (1999). 

 

 Casas em L  

Esta casa permite uma grande exposição à luz solar com um uso económico em 
termos de espaço, mas a organização da casa pode ser complicada se a junção com 
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as outras unidades for feita em várias fachadas da casa. Um exemplo disso é uma 
casa em Berlim, Alemanha, do arquitecto Günter Pfeifer (1999). 

 

Grupo de casas em L  

Este tipo de casa comprova o potencial da casa em L, com uma boa organização da 
casa em termos de orientação solar, podem-se criar boas e eficientes soluções de 
desenvolvimento urbano residencial. Um exemplo disso é o conjunto de casas em 
Herbolzheim, Alemanha, do arquitecto Roser-Kuhn (1999). 

 

 Casas com pátio fraccionado  

A casa é construída através de vários pátios internos, subtraídos do volume da 
edificação com uma enorme potencialidade na iluminação do espaço, originando 
agradáveis relações espaciais. Os pátios podem variar na sua textura de materiais e a 
variação de proporções permite uma mutabilidade no desenho da sua planta. Um 
exemplo disso é a casa no litoral alentejano em Grândola, Portugal, dos arquitectos 
Aires Mateus & Associados (2000). 

 

Casa-átrio  

A casa-pátio deriva na sua origem das casas clássicas greco-romanas da antiguidade, 
esta tem como elemento central o pátio interno servindo também como área de 
circulação, recreação e de acesso às habitações adjacentes, em oposição à casa com 
pátio fraccionado em que podem existir mais do que um pátio em diferentes 
disposições. Um exemplo disso é a casa FOB Home 1 em Osaka, Japão, do atelier 
FOBA Architects. 
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2.2 – CASA-PÁTIO GEMINADA 
 

No período inicial da industrialização as casas geminadas serviam para aumentar os 
lucros da empresa, em vez de atender às necessidades dos moradores. Os pontos 
fortes da casa geminada residem nas vantagens económicas. O princípio da adição 
possibilita um grande número de unidades residenciais, em pouco tempo e de forma 
equilibrada, gerando características muito vantajosas em termos de eficiência 
energética. 

Este tipo de casa tem um potencial a ser desenvolvido associado à privacidade e 
individualidade. Um dos desafios é a criação de espaços abertos sem muros de 
divisão. A individualidade não se refere aos atributos do projecto, mas à transição 
suave entre o espaço público e as entradas. Uma área aberta e reservada em frente à 
porta de entrada pode ser importante para preservar a sensação de estar a chegar à 
própria casa. 

A configuração das entradas das unidades aponta para a orientação externa e as 
zonas de acesso, podendo conformar o espaço público. “Esse é um problema da 
estrutura linear monótona, que precisa ser resolvido mediante o desenvolvimento 
adequado das esquinas ou casas de extremidade. Uma casa geminada orientada para 
o sul oferece vantagens.” (Pfeiter, 2009, p. 16). 

Actualmente, o termo de repetição está associado a uma conotação negativa, 
tornando-se assim sinónimo de monotonia e tédio. 

No entanto, o princípio da repetição está sempre presente e constitui a base de todas 
as formas de vida no nosso planeta, tal como, o batimento cardíaco, a respiração e os 
ciclos das estações, para citarmos apenas alguns exemplos. Este também está 
relacionado à continuidade, à confiabilidade, à estabilidade e à homogeneidade, 
atributos que, definitivamente, trazem conotações positivas. 

A repetição é um princípio importante para qualquer estrutura e coerência da obra. Já 
Luigi Snozzi, um arquitecto de Ticino afirmava que se tinha um bom elemento para se 
repetir. Se aplicarmos este princípio encontramos soluções excelentes para a obra. A 
tipologia casas geminadas baseia-se neste princípio, desde que o elemento recorrente 
mereça ser repetido e que não seja monótono.  

Uma tipologia residencial não se destina apenas a arquitectos e estudantes, mas sim a 
todos os usuários da arquitectura. 

As casas-pátio geminadas podem ser unidas entre si por duas ou três faces gerando 
maior ocupação, adequada a estruturas sustentáveis. Nestes projectos destacam-se 
particularidades, como por exemplo, a mudança de orientação solar. 

Uma tipologia nunca deve ser analisada isoladamente por estar vinculada a múltiplos 
sistemas de valores. 
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“Construir significa nada mais do que interferir num sistema ecológico, em delicado 
equilíbrio, com objectivo de criar um novo equilíbrio e uma nova auto-regulação nesse 
sistema anteriormente instalado.” (Pfeiter, 2009, p. 12). 

Quando examinamos os tipos de planta de uma casa geminada denotamos a 
importância da posição e do tipo de escada. Uma posição central garante uma menor 
área de circulação nos pisos superiores. Amplos espaços reduzem áreas de circulação 
monofuncionais, escadas de meio nível também podem contribuir para eliminar essas 
áreas de circulação, criando um continuum espacial através de vários pavimentos. 

Áreas sem função especifica cada vez vão ter mais importância nas casas 
contemporâneas, porque permitem um grau de flexibilidade. As suas dimensões assim 
como a sua localização de janelas e de portas são nomeadamente importantes. 

A importância da casa geminada na variedade de tipologias residenciais faz dela um 
motivo de interesse para os arquitectos, que enfrentam problemas que facilmente 
podem ser resolvidos ao projectá-la. No entanto é necessária a identificação do 
problema para que possam surgir ideias criativas e aplicáveis. 

A planta das casas geminadas dispõem de diversas possibilidades e organização, 
estas dependem, essencialmente, da circulação interna. Factores como a localização 
da entrada e as suas proporções, e como o posicionamento da escada são 
determinantes na especificidade deste tipo de casa. Um arranjo em planta consciente, 
sob o ponto de vista energético, pode gerar uma variedade de tipos de unidades 
residenciais. 
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3. O PÁTIO EM ALGUNS EXEMPLOS 
 

3.1 – BAIRRO DA MALAGUEIRA, ÁLVARO SIZA 
 

É no momento em que nos referimos à tradição e à arquitectura moderna que emerge 
Álvaro Siza Vieira. Este permite-nos ainda ter a noção de como relacionar a 
arquitectura à paisagem. 

Nos anos 70, os projectos obtêm, através do planeamento urbano e suburbano, um 
peso importante assente nos programas sociais da habitação e parques industriais.  

Criado no ano de 1969, o Fundo de Fomento da Habitação (FFH), desenvolveu 
diversos projectos e operações de emergência em prol do seguimento da Revolução, 
reforçando os seus planos de auxílio de cooperativas e recuperação de imóveis. Em 
Agosto de 1974 foi estabelecido um Serviço Ambulatório de Apoio Local (SAAL) cujo 
objectivo se debruçou no apoio a famílias que carecessem de ajuda, através de 
equipas que executaram projectos junto das pessoas afectadas. Este serviço iniciou o 
seu trabalho na cidade do Porto e teve um forte impacto devido à relação directa entre 
arquitectos e população interessada. Terminou no ano de 1976, devido às polémicas 
geradas em torno do regime de financiamentos, transitando para os projectos das 
Câmaras Municipais. 

 

Este projecto do bairro, teve início num momento em que Portugal acabara de sair do 
regime salazarista, estando este longe do “núcleo” Europeu. 

A maioria destas propriedades estavam entregues a bancos, companhias de seguros 
ou a grandes senhores que se encontravam ausentes, logo muitas acabavam por não 
serem devidamente exploradas. A Quinta da Malagueira é um exemplo disso. 

 

 

Ilustração 18. Bairro da Malagueira, Évora. Planta geral. (Silva, 2009). 
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O dia 25 de Abril de 1974 marca o desenrolar de uma nova fase. 

A qualidade de vida é dada como factor crucial face ao alojamento, como sequência 
do breve trabalho dos projectos SAAL. Um exemplo importante desta afirmação é a 
Câmara Municipal de Évora, que requisitou os serviços de Álvaro Siza para dar 
continuidade ao apoio de muitas famílias já envolvidas no plano SAAL. 

 

Évora é considerada a cidade mais relevante do Alentejo sendo esta uma cidade de 
origem romana, situada sobre uma colina que ainda preserva uma arquitectura erudita 
de períodos e cultura longínquos. 

A Quinta da Malagueira é propriedade pertencente à Câmara Municipal (expropriação 
esta conseguida pelo secretário do Estado, Nuno Portas, para a sistematização do 
território). Actualmente a Quinta da Malagueira é um bairro. 

 

 

Ilustração 19. Bairro da Malagueira, Évora. Fotografia aérea. (Molteni, 1997). 

 

Álvaro Siza decidiu dar sequência à antiguidade, e o projecto do bairro na Quinta da 
Malagueira foi construído tendo em atenção o terreno em que “todas as ruas seguem 
o curso natural que levam a mesma até um riacho existente”. Esta lógica de economia 
da construção e evacuação das águas encontra-se na base desta estratégia.  

As “relíquias naturais” (árvores, rochas, pequenos sendeiros e limites de propriedades) 
são a marca da operação e o princípio da produção arquitectónica de Álvaro Siza. 

 

O arquitecto Álvaro Siza respeitou as regras deliberadas pela Direcção Geral de 
Sistematização Urbanística (DGSU), afastando-se deste modo dos seus objectivos. 
Apesar de tudo, Siza pretendeu desviar-se da frequente zona funcional, para que a 
cidade esteja sempre interligada. 
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Este projecto baseava-se numa construção de residências baixas e contínuas, 
formado por espaços próprios para a vida de cada família (vivendas unifamiliares). A 
zona verde e o projecto anterior foram sempre tidos em conta. A topografia é sem 
dúvida uma condição elementar. 

 

   

Ilustração 20. Bairro da Malagueira, Évora. Fotografias aéreas. (Molteni, 1997). 

 

As funções relativas ao suporte da vida do bairro sobrepõem-se ao tecido residencial, 
em continuidade absoluta (como as lojas e bares) ou gerando situações espaciais 
particulares (como a praça e os edifícios públicos), defendendo de qualquer modo, 
uma integração entre o espaço doméstico, os serviços, os espaços públicos, as pré-
existências e a paisagem. 

 

O conjunto habitacional prolonga-se de acordo com a direcção assinalada pela 
conduta e pelas suas ramificações secundárias. Este delineamento estabelece a 
estrutura do projecto, constitui o seu esqueleto.  

O aqueduto marca o delineamento da rua principal e perpendicularmente a ela 
estende-se o tecido residencial. 

       

Ilustração 21. Bairro da Malagueira, Évora. Fotografias do aqueduto. (Ilustração nossa, 2005). 
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O centro deste bairro é a praça coberta, onde se situaria uma semi-cúpula de vinte e 
cinco metros de diâmetro sendo este o símbolo que representa toda a comunidade. A 
praça está orientada para Norte e projecta no seu exterior as mudanças da luz do sol 
ou a sombra das nuvens, e no interior possuí uma grande “sala pública”, protegida da 
chuva, onde permanece sempre em sombra que abrange o perfil de Évora e as 
paisagens naturais deste bairro. 

 

 

Ilustração 22. Bairro da Malagueira, Évora. Fotografia da zona de estacionamento. (Ilustração nossa, 2005). 

 

 

Ilustração 23. Bairro da Malagueira, Évora. Esquisso do processo de definição do espaço central. (Molteni, 1997). 

 

O tecido residencial é compacto, contínuo e baixo, prolongando-se até à cidade 
fortificada e protegendo o seu perfil de acrópole soberana. 



Habitação unifamiliar pátio 

 

Andreia Filipa Lobato Monteiro Ferreira                                                                                                                          65 
 

O método designado por Álvaro Siza para a obra do tecido residencial tem como base 
uma estrutura fundamental de muros de carga, sendo esta semelhante a uma espinha 
de peixe, ou seja, o arquitecto pretendia criar uma estrutura repetitiva ao longo do 
muro que se desdobrasse simetricamente. Assim, esta estrutura é pensada de modo 
auto-suficiente e denso.  

Este tecido residencial é claramente ajustável aos declives do terreno. 

 

                     Ilustração 24. Bairro da Malagueira, Évora. Esquisso. (Molteni, 1997). 

 

Dentro de toda esta organização, as vivendas poderão ser construídas de modo 
individual, e de acordo com as famílias envolvidas, a proposta de Siza consiste numa 
vivenda cuja construção tem em conta futuras transformações consoante a 
necessidade do número de habitações. 

A unidade primária de procriação é um rectângulo de 8x12 metros e é através dele 
que se constrói o bairro consoante a repetição. 
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Ilustração 25. Bairro da Malagueira, Évora. Fotografia do tecido residencial. (Ilustração nossa, 2005). 

 

As desigualdades do terreno assim como os equívocos das medidas remetem para 
pequenas variações que transmitem um equilíbrio exemplar entre a unidade e a 
multiplicidade. 

A réplica das unidades permite a demanda de variações, determinadas pela 
topografia. 

Deste modo, esta área revela proximidade e distância, horizontalidade e inclinação, 
densidade e abertura, ritmo e pausa.  

 

As zonas de comércio estão dispostas ao decorrer da conduta e deste modo 
cooperam para o conceito de rua enquanto vida urbana. 

 

     

Ilustração 26. Bairro da Malagueira, Évora. Esquisso da organização do bairro. (Molteni, 1997). 
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Ilustração 27. Bairro da Malagueira, Évora. Fotografia da organização do bairro. (Ilustração nossa, 2005). 

 

A linearidade dos recintos das garagens contrasta com o ritmo e o perfil escalonado 
das vivendas e gera, além disso, espaços triangulares e visões em diagonal pela sua 
rotação planimétrica. 

 

A consistência do conjunto residencial possibilita a integração total da paisagem a 
preservar, estando as residências envolvidas pelos espaços verdes, mantendo estas 
sempre uma relação directa com a paisagem. 

Deste modo, o trânsito entre o espaço interior do bairro e dos amplos espaços 
campinos são directos. 

As zonas abertas estendem-se sob intervalos ao longo do bairro, unem-se e separam-
se, ligam-se e distanciam-se, fecham-se e abrem-se, articulando-se assim uma “rede 
de espaços” formada por lugares que possuem uma identidade definida por rua, 
jardim, pátio e praça. 
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Ilustração 28. Bairro da Malagueira, Évora. Esquisso dos espaços abertos. (Molteni, 1997). 

 

 

Ilustração 29. Bairro da Malagueira, Évora. Fotografia dos espaços abertos. (Ilustração nossa, 2005). 

 

A rua tem o espaço limitado pelo muro contínuo que a acompanha e que demonstra 
claramente a colectividade existente, é identificada como um local de encontro e de 
circulação pedonal.  

 

O sistema construtivo das vivendas é muito simples, repetitivo e pode ser realizado em 
pequenas unidades, factor importante devido à tecnologia da época. 

 



Habitação unifamiliar pátio 

 

Andreia Filipa Lobato Monteiro Ferreira                                                                                                                          69 
 

    

Ilustração 30. Bairro da Malagueira, Évora. Fotografias das ruas e habitações. (Ilustração nossa, 2005). 

 

De acordo com o financiamento assim será projectada a obra revelando-se no material 
utilizado para a construção deste projecto: blocos de cimento pré-fabricado com 20 cm 
de grossura, os muros das vivendas, livres de qualquer tipo de isolamento, a altura 
permitida é de 6,3 m, os entrevigados cobrem vãos inferiores a 5 m e estão 
construídos com vigotas pré-fabricadas distanciadas por 60 cm cada, sobre os muros 
de carga. As coberturas são planas, com uma capa de argila essencial que se 
expande e estão completas com dois tipos de material. Nos terraços colocou-se losas 
quadradas de granito branco, a junta é aberta, para a infiltração da água. No resto das 
coberturas pôs-se painéis correntes de fibrocimento ondulado. No final da pendente 
das coberturas existe um canal que recolhe a água da chuva.  

É importante a maneira como se fecham as persianas, pois o material é a madeira. As 
portadas abrigam-se em conexão com o plano exterior do muro. Pela parte interior do 
vão colocam-se duas persianas de alumínio pregadas e divididas também em altura. 
As aberturas dos locais para a calha dispõem algumas vezes de uma parte fixa inferior 
cega, enquanto que a porta de acesso ao pátio é completamente cega, resulta com 
uma simples lâmina de ferro envernizado. 

 

      

Ilustração 31. Bairro da Malagueira, Évora. Fotografias das habitações. (Ilustração nossa, 2005). 
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Todos os umbrais são de mármore rosa de 2 cm de espessura, provenientes de 
Estremoz, a poucos quilómetros de Évora. O pátio está pavimentado com a mesma 
pedra de granito cinza utilizado nos espaços exteriores. 

No interior das vivendas, os materiais definidos no projecto tentam seguir a tradição da 
região: a escada é de madeira (como a típica casa rural), os pavimentos são de cortiça 
(material do qual o Alentejo é o principal produtor da Europa) e as superfícies de 
trabalho das cozinhas são também de mármore rosa de Estremoz. 

 

 

Ilustração 32. Bairro da Malagueira, Évora. Fotografia das escadas interiores da habitação. (Ilustração nossa, 2005). 

 

A construção da conduta resolve-se por meio dos mesmos blocos pré-fabricados, os 
quais são utilizados também para construir os pórticos de suporte, às vezes alternados 
com pilares cilíndricos de betão armado. Os blocos ficam à vista, recreando o 
contraste com o branco das vivendas, visível em toda a cidade. 

Todos os pavimentos exteriores, as ruas e os passeios pedonais são de granito 
escuro, com pedra de 10x10x10 cm. O dique está construído com blocos de 50x30x30 
cm e os degraus e outras intervenções pontuais (como as pontes pedonais) estão 
feitos com blocos de distintas dimensões. 
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Ilustração 33. Bairro da Malagueira, Évora. Fotografia do espaço exterior. (Ilustração nossa, 2005). 

 

O mármore rosa de Estremoz, sempre em blocos, foi utilizado principalmente no novo 
jardim, onde Siza quis colocar alguns blocos de grandes dimensões para fazer fontes, 
bancos, etc.  

 

     

Ilustração 34. Bairro da Malagueira, Évora. Fotografias do espaço exterior. (Ilustração nossa, 2005). 

 

O teatro ao ar livre e o passo subterrâneo debaixo da rua são de betão armado sem 
acabamento. A semi-cúpula construiu-se com uma estrutura de betão armado, 
apoiado sobre pilares cilíndricos, bujardada ou revestida com azulejos. 

 

O estudo da tipologia baseia-se na observação da arquitectura vernácula do Alentejo e 
dos bairros clandestinos de Évora. 
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É uma arquitectura simples, com muros caiados a branco para proteger do sol, portas 
que são simultaneamente janelas e com grandes chaminés, enfim, uma arquitectura 
pobre e austera. As casas organizam-se a partir do pátio coberto de vegetação e das 
árvores que criam sombras, permitindo a vida no exterior. No interior, pelo contrário, 
as casas são muito pequenas. 

Existem dois tipos de vivenda para todo o bairro. São casas com pátio do tipo 
evolutivo, com duas plantas e terraço. A diferença entre ambos os tipos é dada pela 
posição do pátio: num dos casos dá para a rua, enquanto no outro se situa ao fundo 
da parcela. Dispondo cada parcela de uma só fachada, o pátio permite um aumento do 
desenvolvimento da superfície de iluminação em forma de L. O pátio utiliza-se também 
para assegurar um certo grau de conforto, devido ao microclima criado pelos muros, 
pela reflexão e redistribuição da luz solar e portanto do calor. 

A distribuição interior é simples e racional: a escada situa-se no centro para facilitar a 
distribuição, entrando luz directamente de uma janela situada no andar superior. As 
duas aberturas que se vêem da rua correspondem à cozinha e ao pátio, ao qual dão 
as outras divisões. 

A evolução do tipo A permite chegar a um esquema de base mais económico, 
especialmente estudado para as casas construídas pelo FFH. Neste caso a vivenda 
reduz-se a um rectângulo encostado ao muro dorsal posterior, dividindo a parcela em 
duas partes, ou seja, a casa e o pátio. Desse modo reduzem-se as superfícies do pátio 
na típica forma em L, reduz-se também o desenrolar linear dos tijolos e dos cimentos 
(com os seus custos consequentes) e aumenta-se a superfície do pátio. Esta redução 
económica leva também a uma redução expressiva, neste caso a chaminé transversal 
que dá para a rua também desaparece. 

O tipo B, com o pátio ao fundo, foi adaptado somente em poucos casos. Cumpre o 
mesmo programa: entra-se seguindo o muro de divisão com a vivenda vizinha através 
de uma estreita passagem que conduz ao pátio. A sala de estar e cozinha abrem-se 
para o pátio, enquanto a casa de banho e quarto têm janelas para a rua. Na planta 
superior, a distribuição central facilita a dupla fachada dando uma organização mais 
racional a respeito da distribuição em L do tipo A, inevitavelmente mais dispendiosa. 

A diferença mais importante entre ambos os tipos, surge da relação da vivenda com a 
rua, oposta em ambas as soluções. No tipo A, o pátio encontra-se na realidade 
vinculado directamente com o espaço da rua, enquanto a posição da cozinha permite 
um controlo simultâneo da entrada, o pátio e a rua. As divisões dispõem, além disso 
de mais privacidade. 
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Ilustração 35. Bairro da Malagueira. Tipologia T2. (Sherwood, 2002). 

 

                     

       

Ilustração 36. Bairro da Malagueira. Tipologia T3. (Sherwood, 2002). 

T2 

T3 
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Ilustração 37. Bairro da Malagueira. Tipologia T4. (Sherwood, 2002). 

 

                              

       

Ilustração 38. Bairro da Malagueira. Tipologia T5. (Sherwood, 2002). 

T4 

T5 
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Neste momento existem 1200 residências completas e cerca de 10% da população de 
Évora vive no bairro da Malagueira. As unidades que permanecem vazias são do foro 
privado. Cerca de 60% das vivendas foram construídas pelas cooperativas, o FFH 
construiu cerca de 40%, estando o restante sob a responsabilidade da iniciativa 
privada. 

 

O projecto do bairro da Malagueira consistiu numa estrutura que possibilitou e teve em 
conta a evolução e desenvolvimento futuro. 

Mantém uma forte ligação entre o passado e o futuro, sendo um projecto que não 
pretende perder-se, pois acompanha geração a geração, moldando-se às diferentes 
situações temporais e de sucessivo crescimento. 

Aqui situamo-nos em duas concepções divergentes, por um lado um ciclo fechado de 
preservação, por outro um ciclo aberto no sentido de crescimento e transformação. 
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3.2 – QUINTA DA BARCA, JOÃO ÁLVARO ROCHA 
 

A Quinta da Barca, localizada em Esposende, subdivide-se em dois conjuntos de 
casas da autoria do arquitecto João Álvaro Rocha, iniciado em 1995, desenvolvendo-
se a sua construção em várias etapas. O primeiro conjunto de casas, a Casa do 
Pinhal, a sua construção decorreu entre 1997 e 2000 e o segundo conjunto, a Casa da 
Marina, decorreu entre 1999 e 2001. 

O primeiro conjunto, a Casa do Pinhal, é composto por casas agrupadas em banda, 
casas essas compostas por dois pisos, enquanto o segundo conjunto, a Casa da 
Marina, é constituída por casas pátio de um único piso. 

Estes dois conjuntos ficam localizados numa antiga Quinta, de dimensões 
significativas, situados numa harmoniosa paisagem natural. Da quinta original pouco 
ou nada se manteve, esta foi submetida a um processo de urbanização onde os lotes 
foram divididos em regime de condomínio fechado, construindo no seu interior uma 
série de edifícios e equipamentos. Do antigo projecto da quinta, apenas resta o 
traçado dos muros que a rodeia, a paisagem do rio como fundo e parte da vegetação. 
Depois da quinta urbanizada, duma forma geral, esta assemelha-se a um sino, dividido 
por um eixo vertical em duas partes diferentes. A entrada da quinta é feita pela parte 
superior que está situada a norte, de forma que o perfil do terreno desce 
uniformemente para sul de acordo com o eixo já referido. Numa cota mais baixa, a sul, 
na base da figura, fica localizado três edifícios comuns, um deles desenvolve-se 
simetricamente de acordo com a directriz do eixo vertical. Uma rua sinuosa sublinha 
como um anel todo o perímetro campaniforme. 

 

 

Ilustração 39. Quinta da Barca, Esposende. Desenho de trabalho. Esquema geral de implantação. (Neves, 2003). 
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O primeiro conjunto é composto por 68 moradias, onde o arquitecto se adaptou aos 
quarteirões que estavam definidos pelo traçado viário e teve que interpretar as 
condicionantes tipológicas estabelecidas no loteamento. O resultado disso foi a 
edificação de quatro bandas de casas que se localizavam a oeste do eixo vertical, e de 
três bandas no lado este, ambas as bandas, apresentavam uma longitude variável de 
modo a adaptarem-se à forma e dimensões dos quarteirões.  

“Se não fosse o facto de outras moradias constituírem já as fachadas deste 
arruamento que nos conduz ao interior da quinta, as sete bandas de casas formariam 
um esquema de espinha com o eixo principal da urbanização.” (Neves, 2003, p. 6). 

 

                    

          Ilustração 40. Quinta da Barca, Esposende. Casa do Pinhal. Desenhos de estudo. (Neves, 2003). 

 

O outro conjunto, composto por duas filas, tendo cada uma delas quatro casas, está 
completamente fechado e dispõe-se simetricamente em relação ao edifício central, 
deixando este como que entre “aspas” e separando-o dos outros dois equipamentos. 
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                           Ilustração 41. Quinta da Barca, Esposende. Casa da Marina. Desenhos de estudo. (Neves, 2003). 

 

Em cada caso, o pátio tem um significado arquitectónico diferente, deste modo 
percebemos que nos dois, conjuntos a ideia do pátio como elemento que se associa 
ao universo doméstico, desempenha um papel preponderante. 

 

3.2.1 – CASA DO PINHAL, O CONJUNTO DAS CASAS EM BANDA 
 

As casas em banda dispõem-se no piso térreo, como uma série de unidades de 5,40 
metros de largura entre os eixos de paredes, separadas entre si por passagens de 
quase 1,30 metros com uma profundidade de 30,61 metros.  

 

  

Ilustração 42. Quinta da Barca, Esposende. Casa do Pinhal. Planta geral de implantação. (Neves, 2003). 



Habitação unifamiliar pátio 

 

Andreia Filipa Lobato Monteiro Ferreira                                                                                                                          79 
 

Por cima da unidade principal e da estreita passagem, sobrepõe-se o andar superior 
de cada habitação, formando por justaposição, uma barra permanente transversal às 
linhas do piso térreo, com uma profundidade de 15x15metros.   

Este piso está destinado às áreas designadas para uma vivência comum, uma área 
que se predestina às refeições, às horas de lazer. Sendo a principal área para receber 
visitas, pode ainda conter dois pátios, um que relaciona a garagem e a lavandaria com 
a área da cozinha e outro para a sala de estar, enquanto no piso superior estão 
instalados os quartos e as respectivas instalações sanitárias. O deslizamento das 
células inferiores possibilita uma melhor adaptação ao formato de quarteirão e incita à 
variação das proporções dos pátios nessas moradias. Nos pisos térreos, a sua 
profundidade permite a existência dos dois pátios. Tem consequências positivas, visto 
que ao efectuar-se a terraplanagem do terreno, ou seja o nivelamento da terra, o pátio 
da sala de estar permanece numa posição superior em relação aos edifícios que se 
localizam adiante.  

Os pátios por si convidam a uma relação com o céu e com a copa das árvores, 
enquanto os quartos obtêm uma posição de miradouro sobre a paisagem, chegando-
se à conclusão que as unidades inferiores podem deslizar sem ocorrerem 
repercussões nas células superiores.  

 

    

  Ilustração 43. Quinta da Barca, Esposende. Casa do Pinhal. Desenhos de trabalho (estudo de volumetria) e Maqueta da unidade 
base em corte longitudinal. (Neves, 2003). 

 

As passagens estreitas permitem localizar a entrada de cada moradia num ponto 
estratégico centrado em relação à distribuição dos dois pisos, facultando o acesso 
através do pátio. Funcionam como ruas estreitas quando se tornam particularmente 
compridas, o que permite o deslizamento de células do piso térreo sem modificar a 
sequência do ângulo do piso superior, estabelecendo uma maior ligação com os 
vizinhos. Por fim, conferem aos quartos uma extensão visual do volume nas 
extremidades, visualizando as peças inteiras ou lingotes.  
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São as passagens no piso térreo que têm a capacidade de prover a individualidade de 
cada casa. Enquanto no piso superior cada banda se relaciona com a dimensão da 
quinta, facto sublinhado pelo tratamento das superfícies e das relações, no piso 
inferior, os muros de betão e tijolo rebocado e pintado, apresentam-se como planos 
separados e quando as aberturas concorrem com eles, nunca formam um diedro, 
ângulo a um espaço tridimensional, de modo a que cada plano exale autonomia. O 
ângulo dos quartos, de tijolo à vista é examinado como um só volume, como uma só 
caixa. Salienta-se que o trabalho do carpinteiro corresponde a uma prancha ou caixa 
alargada que repousa sobre tábuas finas paralelas, que deslizam na direcção dos 
seus planos. 

     

  Ilustração 44. Quinta da Barca, Esposende. Casa do Pinhal. Vista de conjunto da fachada norte e Vista parcial da fachada sul (pátio 
da unidade de remate). (Neves, 2003). 

     
Ilustração 45. Quinta da Barca, Esposende. Casa do Pinhal (casas em banda). Vista do pátio sul a partir da sala e Vista do pátio interior 

a partir da cozinha com a garagem em fundo. (Neves, 2003). 
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3.2.2 – CASA DA MARINA, O CONJUNTO DAS CASAS PÁTIO 
 

Em relação às casas de pátio, agrupadas em duas filas, são caracterizadas por serem 
compostas por duas componentes, o recinto rectangular de 32,78x24,26 metros e um 
pavilhão. A primeira componente é construída com paredes de alvenaria, designando 
uma área de habitação. A segunda é caracterizada por ser constituída por uma ampla 
casa que lhe esgota o seu recinto dimensional, é designada como uma pequena 
construção isolada, situada num parque ou jardim. Tanto nas casas em banda como 
nas casas de um só piso, há dois corpos que se ajustam, enquanto que um é por 
sobreposição o outro é por inclusão um no outro, respectivamente.  

Há regularidades em qualquer tipo de habitação, como o acesso, tanto pedonal como 
de veículos que permitem aceder à porta da entrada. É a deslocação superficial 
longitudinal envolvida no recinto que possibilita a manobra do veículo, proporcionando 
um espaço de entrada, ou seja um espaço transitório, territorial e cerimonial, sendo 
considerado uma ruela estreita sem saída, um percurso em sentido inverso, através do 
corredor interior, que desemboca num alargamento semelhante ao que se produz em 
frente da porta da entrada de casa. Permite a articulação entre os vários recintos 
vizinhos, por deslizamento vertical e ajuste à inclinação do terreno, definindo assim a 
individualidade da casa e garantindo a privacidade dos seus habitantes. 

 

      

Ilustração 46. Quinta da Barca, Esposende. Casa da Marina. Planta de localização e Planta de implantação. (Neves, 2003). 

 

De uma forma geral, cada banda de quatro casas, transmite-nos a imagem de uma 
prévia preparação e organização do nivelamento do solo, de modo a construir os 
elementos e assim obter-se uma massa compacta e estável.  

A designada casa-pátio é composta por paramentos que vão desde o solo ao tecto e 
de uma lateral à outra. O perfil de alumínio das janelas das habitações corresponde ao 
chapim que coroa os muros, permitindo que não haja resíduos nas suas proximidades.  
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Ilustração 47. Quinta da Barca, Esposende. Casa da Marina. Vista da sala na direcção da cozinha com o pátio exterior à esquerda e 
Vista da cozinha na direcção do pátio (sul). (Neves, 2003). 

 

    

Ilustração 48. Quinta da Barca, Esposende. Casa da Marina. Vista da sala na direcção do pátio exterior (sul), com a zona de refeições 
à direita e Vista parcial do pátio sul, com churrasqueira à esquerda e sala à direita. (Neves, 2003). 

 

Nas casas em banda, os seus pátios são como alvéolos, compartimentos sem tecto, 
lugares qualificados por serem mobilados, facilitando aos seus moradores as 
condições de habitação diária. No entanto, nas casas térreas, o fundamental são os 
recintos, que permitem a delimitação de perímetros subjacentes à sobreposição de 
tectos. Esta definição designa a casa como uma espécie de pavilhão incluído no 
jardim.  

A arquitectura clássica salienta o alargamento do corredor até uma porta oculta à 
vista, suscitando uma cerimónia de entrada. Todo este processo adquire um sentido 
pelo qual a área é delimitada por 800 m2 e se equipara à imagem de uma quinta com 
características delineadas, como a sua delimitação, a porta exterior, a vegetação e 
elementos emergentes por cima das paredes, como em terrenos sagrados e em 
“hortus conclusus”.  
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Ilustração 49. Quinta da Barca, Esposende. Casa da Marina (casas térreas). Vista do pátio de entrada na direcção do arruamento de 
acesso e Vista do pátio de entrada a partir da garagem, com as casas do Pinhal ao fundo. (Neves, 2003). 

 

       

Ilustração 50. Quinta da Barca, Esposende. Casa da Marina (casas térreas). Vista do pátio exterior sul, no sentido norte e Vista do pátio 
exterior sul, no sentido poente. (Neves, 2003). 

 

“Não são, portanto, os materiais em si mesmos que definem a arquitectura, mas sim 
uma ideia superior, mais universal.” (Neves, 2003, p. 12). Esta envolve todo o 
processo desde a construção às suas múltiplas técnicas utilizadas, com o propósito de 
alcançar a escala arquitectónica pertinente, esta depende de escolhas adequadas a 
conceder a um número reduzido de elementos e às suas relações, um papel de 
controlo sobre o conjunto em si.  

Existe uma equiparação entre as casas pátio e as casas em banda, sendo 
presenciada nas fases iniciais de um projecto, em que se mostra a fachada interior de 
uma das casas-pátio a partir do interior do seu recinto, confundindo-se com esboços 
para o conjunto das casas em banda, isto acontece porque os aposentos da 
habitação, com as suas paredes divisórias orientadas no sentido do jardim, possuem a 
mesma disposição que as “costelas” ou traves paralelas das casas em banda.  
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Nas casas pátio, os compartimentos também se podem considerar células ou 
unidades, ou seja, pequenas casas alinhadas dentro do recinto. Os corredores que 
permitem a deslocação para os quartos são como as passagens estreitas das casas 
em banda. No entanto, estes elementos, como os recintos, as uniformidades e os 
tectos podem ser compartimentos, caminhos, sobreposições, inclusões e 
deslizamentos, constituindo a arquitectura em si, em termos de vida, lugar e técnica.  

Suscita-se a existência de dois paradigmas históricos subjacentes às casas em banda 
e às casas em recinto, as primeiras correspondem à morfologia das cidades góticas 
europeias, enquanto as outras remetem para as antigas cidades greco-latinas na 
medida de construção das suas áreas residenciais. Foram justamente estes dois 
modelos arquitectónicos os mais utilizados pelos arquitectos modernos, durante a 
primeira e segunda guerra mundial, com o intuito de restabelecer o equilíbrio mundial, 
entre a cidade e a natureza, características da cidade industrial, convertendo-se em 
paradigmas na sua pesquisa sobre a residência urbana de baixa densidade. 

Este capítulo faz referência à Quinta da Barca, uma propriedade com elevado 
prestígio, que posteriormente perdeu grande parte da sua credibilidade. Segundo o 
protótipo com que a urbanização feudal organizava o território, podemos compará-la 
com uma pequena cidade amuralhada, ou seja, bastante fortificada, devido à 
delimitação da sua cerca e ao recorte na definição da paisagem. Neste recinto, os dois 
conjuntos do arquitecto agrupam as casas de forma a criar uma escala superior 
conseguindo um significado urbano, diferente da casinha individual isolada, que 
produzia um conjunto atomizado, desagregado. 

 

As fachadas envidraçadas correspondentes a uma das faces da obra arquitectónica, 
usufruem do princípio da célula, que deixam as extremidades abertas, independentes 
de quaisquer elementos que as suportem. É conseguida uma estabilidade devido à 
rigidez de elementos de betão armado, unidos com as lajes construídas com o 
material similar, evitando vãos muito amplos, suscitando o conceito de revestimento.  

Vemos as designadas paredes de betão que apoiam cargas ou aparecem na fachada, 
as paredes de alvenaria de xisto, as paredes de tijolo à vista que compreendem um 
volume em consola, as superfícies que definem adornos contínuos de madeira, de 
vidro e de finas lâminas de alumínio, sendo que tudo isso pertence à ordem da 
construção, organizando-se conforme fins exactamente arquitectónicos. A extrema 
elaboração do detalhe tem uma função ascética.  

O arquitecto João Álvaro Rocha foca-se numa denominação dupla, salientando 
sempre duas ou mais superfícies, dois ou mais materiais, dois ou mais elementos, 
qualquer que seja, com as suas próprias leis que devem compartilhar uma fronteira, 
esta que é por conseguinte uma superfície, ou seja um limite com qualidades. É a 
própria luz que estabelece uma das divisórias substantivas. Este arquitecto 
desenvolveu com persistência e perícia a capacidade de converter em substância as 
fronteiras e os limites, últimos responsáveis junto com a medida de génese desse 
epifenómeno a que designamos espaço arquitectónico.  
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4. CONCEITO DE AMPLIAÇÃO 

4.1 – CASA EVOLUTIVA VS CASA-PÁTIO 
 

Com base no melhoramento progressivo no que diz respeito à adaptação a sucessivas 
mudanças em relação aos habitantes das mesmas, o conceito de evolução a nível 
habitacional salvaguarda a consumação de certos desejos habitacionais ao mesmo 
tempo que estes são discutidos e elegidos como certas metas a concretizar pelos 
respectivos habitantes num limite estipulado nas mesmas habitações. 

É de extrema importância estipular a nível evolutivo, as relações entre as respectivas 
habitações e os factores específicos do local em questão, como sendo um objecto da 
intervenção urbanística.  

 

            

 
Ilustração 51. Exemplo de evolução e adaptação de uma habitação. (Coelho, et al., 2009). 

 

O nível evolutivo das habitações e do local, deverá coordenar a integração da 
habitação numa arquitectura pormenorizada a nível estratégico no âmbito de agrupar 
características físicas de imagens a nível compacto tanto na evolução das obras como 
na possível imagem final ou parcial dentro de conjuntos edificados em que a habitação 
se encontra.  
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Ilustração 52. Exemplo de uma habitação mínima que evolui até grande dimensão para Cabo Verde, 1989, dos arquitectos António 
Baptista Coelho e António Reis Cabrita. (Coelho, et al., 2009). 

 

Existem algumas perspectivas a respeitar em relação à previsão de adaptabilidade, 
tais como, a qualidade que define os espaços construídos, a adaptabilidade, que por si 
caracteriza todas as fases do desenvolvimento, prevendo a capacidade das casas 
evolutivas assegurarem as condições adequadas à instabilidade na ocupação 
residencial, sob vários factores influentes, como a demografia, os socioeconómicos, 
entre outros. 

É também relevante salientar, uma adaptabilidade que possibilite a correcta evolução 
do uso de fogos que sejam mutuamente dependentes, sem prejuízos quer para o 
proprietário, quer para o que o rodeia. Caracteriza ainda determinadas tipologias de 
edifícios habitacionais (ex., unifamiliares, ou de alta densidade e baixa altura) ao 
assegurar a possibilidade de que um dado espaço sirva tanto para fins habitacionais 
como para não habitacionais. 

Por fim, a adaptabilidade faculta a conversão de fogos em pequenos equipamentos 
colectivos, definindo um plano programado e periodicamente controlado, permitindo 
uma adequação à vida real urbana, sem grandes excessos e perigos nas previsões 
iniciais de equipamentos colectivos.  
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A adaptabilidade visa disponibilizar aos proprietários a capacidade de mobilarem a 
casa em questão, conforme os seus desejos e gostos, transformando um fogo/unidade 
de habitação numa residência acolhedora. Deve-se assegurar qualidade mínima em 
cada uma das fases de evolução.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 53. Exemplo de alternativas de uma habitação evolutiva para Cabo Verde, 1989, dos arquitectos António Baptista Coelho e 
António Reis Cabrita. (Coelho, et al., 2009). 

 

Há que planear cada pormenor da evolução, para tal, cada edifício terá diferentes 
formas e conteúdos ao longo do tempo, que irão depender das alterações efectuadas 
pelos indivíduos que futuramente o ocuparem e principalmente pelo uso dos 
ambientes exteriores públicos e privados. 

São essas fases e opções, previstas ou espontâneas, que irão influenciar a vivência 
dos habitantes e o “rumo” evolutivo da adaptação das habitações, bem como dos 
espaços exteriores públicos e privados. 
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A dinâmica evolutiva própria de cada espaço exterior, resulta de uma história de vida 
local, embora esta seja mais controlada e rígida que a dos edifícios. 

Uma operação de habitação evolutiva, relativamente ao meio residencial físico e 
social, deve harmonizar-se com o objectivo básico de obtenção de um adequado nível 
de satisfação dos moradores, bem como as condições específicas da sua localização. 
Este nível é gradualmente melhorado de modo a assegurar, desde o princípio da 
operação condições adequadas, ainda que mínimas, de agradabilidade, segurança e 
residencialidade.  

 

 

 

Ilustração 54. Edifícios unifamiliares evolutivos apresentados no Concurso de Habitação Evolutiva organizado pelo INH em 1987, dos 
arquitectos Armando de Sousa e Gonçalo Wahnon. (Coelho, et al., 2009). 
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Ilustração 55. Projecto para edifícios unifamiliares em L (com pátio) e evolutivos por extensão, formando quarteirões recortados e com 
fachada/rua quase completa desde a fase inicial, dos arquitectos Miguel Lawner, Francisco Ehijo e Ana Maria Barrenechea. (Coelho, et 

al., 2009). 

 

“As bandas contínuas, marginando arruamentos e formando quarteirões, podem 
adaptar-se bem a diferentes condições topográficas, valorizando-se as suas massas 
construídas, que podem estar em diferentes fases de desenvolvimento.” (Coelho, 
2009, p. 100). 

 

O desenvolvimento do planeamento natural e funcional é importante para assegurar a 
organicidade de soluções evolutivas, deste modo, deve-se evitar potenciais conflitos 
entre vizinhos, bem como dificuldades construtivas e algumas perturbações do bem-
estar e do modo de vida de cada ocupante das casas em evolução.   

Existem duas importantes dimensões no planeamento de uma evolução natural, uma 
delas é ao nível da integração urbanística do fogo, bem como a evolução do mesmo 
não pode prejudicar a vida urbana próxima e a imagem sossegada e agradável da 
zona residencial, e a outra é ao nível da organização do interior do fogo e de como a 
vida diária pode coabitar com as obras de evolução. 

Qualquer fase do desenvolvimento global e parcial da habitação visa preocupações 
como a garantia de continuidade dos valores urbanos e de mercado. 

Edifícios 

Área residencial Quarteirão 

extensão 
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Há que garantir a satisfação funcional, construtiva, estética, emocional e sociocultural 
dos moradores em geral, como utilizadores privilegiados do espaço exterior do bairro, 
em todas as suas fases de melhoramento e desenvolvimento nas operações 
habitacionais evolutivas. 

Os espaços exteriores privados e os seus espaços públicos envolventes definem 
confrontações vizinhas. 

É em edifícios unifamiliares que se aplicam as evoluções mais significativas, mais 
importantes ou mais extensas e realizadas com certa liberdade temporal e espacial, 
bem como concretizadas em regime de autoconstrução.  

Factores que incentivam e facilitam a evolução física estão visíveis nestes edifícios, 
assim é notória a liberdade e a flexibilidade do acabamento e do crescimento da 
construção das casas, condições essas, que normalmente estão ligadas a uma 
convivência entre vizinhos, livremente assumida. 

 

Os espaços exteriores privados, comuns e públicos contíguos deverão ser articulados 
com o desenvolvimento cuidadoso, oportuno e eficaz dos espaços interiores das 
casas. 

O exterior dos edifícios de habitação unifamiliar evolutiva por extensão, deve ser 
sempre usado como apoio e complemento do interior. 

Para se evitar abusos que no mínimo deterioram a qualidade ambiental da zona e que 
podem até dificultar ou mesmo inviabilizar a evolução, o exterior comum e contíguo 
deverá ser protegido de utilizações indevidas e preparado para a posterior evolução ou 
convenientemente apropriado e equipado desde o início da ocupação.  

 

        

Ilustração 56. Exemplo de uma evolução conjugada em exteriores e interiores. (Coelho, et al., 2009). 
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A melhoria gradual da própria habitação, realizada ou não pelo próprio habitante, pode 
ser suportada pelo desenvolvimento das habitações evolutivas que devem permitir e 
facilitar a adaptação ou a conversão de partes das suas áreas para a prática de uma 
grande variedade de “trabalhos de casa”. 

 

 

    

 

                                       

 

Ilustração 57. Área urbana evolutiva conjugando diferentes densidades habitacionais, tipos de lotes, tipos de edifícios e modos de 
evolução. Projecto elaborado por Horácio Caninos e Reinhard Goethert em 1975. (Coelho, et al., 2009). 

Legenda: 

Espaço público 
 
 
Pátio comum 
 
 
Quintais privados 

Fase inicial 
250 hab/ha 

Fase final 
600 hab/ha 
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Ilustração 58. Exemplo de um lote bifamiliar evolutivo para Cabo Verde, 1989 dos arquitectos António Baptista Coelho e António Reis 
Cabrita. (Coelho, et al., 2009). 

 

Assim, uma casa evolutiva e adaptável deverá satisfazer necessidades e expectativas 
imediatas e futuras, deverá ser adequada ao crescimento e, tanto possível, ao 
decrescimento da família, às alterações da sua composição e à variação das 
necessidades específicas dos diversos indivíduos do agregado, resultantes, 
nomeadamente, da evolução das suas condições socioeconómicas. (Coelho, 2009, p. 
205) 

 

Fase final do Fogo do R/C 
 

Fase inicial do Fogo do 
1º andar Quarto / Sala 

Cozinha e Refeições 
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Ilustração 59. Perspectivas e planta dos edifícios unifamiliares evolutivos de habitação de interesse social do Bairro do Alto do Moinho, 
Plano Integrado do Zambujal, projectado no âmbito do Serviço Ambulatório de Apoio local (SAAL) por Francisco Silva Dias (1975/78). 
(Gonçalves, et al., 2010). 

 

Deste modo, a evolução e a adaptabilidade de uma habitação deverá contribuir para 
que esta possa tornar-se facilmente na casa “ideal” de uma outra família, é desta 
forma que se promove o desenvolvimento adaptável, útil e sempre valorizado. 

O desenvolvimento gradual das habitações, em grande parte é responsável pela 
facilidade e “espontaneidade” de certas características físicas, ambientais e funcionais 
das casas evolutivas.  

Regras que proporcionem clareza na evolução e na construção dos espaços da 
habitação devem ser modulados e ordenados de modo a permitirem a máxima 
rentabilização, ou até mesmo a máxima reutilização simplificada de componentes. 

 

O processo evolutivo facilita-se se for apoiado e estruturado, física ou ambientalmente, 
por eixos de construção ou elementos primários ordenadores, por pátios, mais ou 
menos encerrados, com função de distribuição, por muros ou paredes envolventes 
demarcando o desenvolvimento, (ex., “conchas envolventes” e “linhas de bordadura”), 
por pólos formais e funcionais bem evidentes e justificados (ex., empenas, “bloco-
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águas”, “parede hidráulica”), por continuidades “naturais” de repetições de elementos 
construtivos (moldados e predefinidos), e por desenvolvimentos simplificados e 
clarificados, porque realizados através da repetição/imitação de espaços e elementos 
já feitos (ex., duplicação de uma cozinha). (Cabrita, 2009, p. 206) 

A multifuncionalidade geral deverá prever-se no ordenamento de soluções de 
habitação evolutiva, e ser assumida em parte como inconveniente temporário nas 
fases iniciais, independentemente desta, a potencial liberdade de apropriação deve 
existir em permanência nos compartimentos habitáveis com os usos mais variados e 
intensos, necessários ao bom funcionamento de toda a habitação um exemplo disso é 
a sala. 

Contribuir para a garantia de adequação das casas evolutivas às características e às 
possibilidades dos habitantes, parece ser um processo que promove a criação de 
elementos arquitectónicos básicos e permanentes que suscitem a apropriação e a 
vontade de melhorar gradualmente a habitação. 

 

Segundo Rabeneck, Sheppard e Town, a casa adaptável deve proporcionar uma 
mínima predeterminação dos padrões de vida a que esta vai ser submetida. Para que 
esta habitação possa acolher um amplo leque de interpretações ambientais e 
funcionais é gerado um “layout” da habitação. 

Estes autores referenciaram como modelos históricos e sociais da habitação 
adaptável, tanto as casas-pátio mediterrânicas, onde o pátio era uma área de estar e 
de circulação envolvida pelos compartimentos, como também referenciaram certos 
alojamentos clandestinos realizados pelos seus habitantes, que espontaneamente 
optam por determinadas características ambientais, dimensionais e acima de tudo 
funcionais.  

Os elementos de mobiliário contidos em cada compartimento deverão ser traduzidos 
numa casa adaptável segundo a função de cada um deles. 

 

Podemos concluir, que se entende como habitação evolutiva a alteração da área útil 
do espaço doméstico, para que esta se adapte a novas necessidades espaciais. Este 
processo consiste em criar um núcleo base, “embrionário” que se vai desenvolvendo 
ao longo dos tempos conforme as necessidades sentidas e de acordo com os recursos 
económicos.  

Conforme a previsão para a concepção do “embrião”, o desenvolvimento espacial 
pode assim ser realizado na horizontal ou na vertical. Métodos evolutivos nas 
estratégias de ampliação passam por expandir o modulo primitivo, ou subdividir um 
espaço que seja neutro, de desafogo funcional, que tenha sido pensado como que 
uma “bolsa de ar” para uma possível ocupação futura. 
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Entende-se por um espaço neutro, aquele que não tem uma função específica, é um 
espaço que permanece neutro enquanto não houver a necessidade de lhe atribuir um 
uso específico. Mas se surgir a necessidade de um espaço “extra”, aquele espaço até 
então neutro, passa a ser ocupado e delimitado, evoluindo o módulo base para o seu 
interior sendo dotado de mais um compartimento.  

Nos projectos de arquitectura, não é normal existirem espaços excedentes para uma 
posterior ocupação.  

Qualquer projecto tem como ferramenta essencial o planeamento. A definição do 
espaço na habitação evolutiva deve começar por responder às exigências pretendidas. 
As possíveis maneiras de evoluir devem também ficar projectadas. Desta maneira, 
pode-se ultrapassar a problemática da aprovação do projecto de arquitectura, de modo 
a que numa futura alteração a realizar-se não haverá grandes burocracias a serem 
ultrapassadas. 

Quando não existe um estudo, nem um planeamento de território prévio, irão surgir 
divergências espaciais podendo provocar prejuízo de terceiros. Causando uma 
descaracterização e o aparecimento de conflitos a nível arquitectónico, por exemplo, 
se um bairro tiver características evolutivas e se ninguém seguir o projecto inicial, cada 
habitação vai ter um carácter próprio desconexo de todo o resto. 

Ao nível da concepção do projecto o planeamento é essencial de modo a que este 
seja estudado a nível da materialidade, de modo a que a evolução da habitação possa 
acontecer sem incidentes como por exemplo, as condutas técnicas em áreas de 
crescimento ou o descontrolo de estruturas portantes.  

Hoje em dia os arquitectos já denotam uma certa preocupação no que diz respeito ao 
conceito de sustentabilidade aplicado à arquitectura flexível e evolutiva, garantindo 
uma eficiência energética através do uso de energias renováveis e da aplicação de 
materiais da região.  

Neste momento é importante perceber que uma habitação é tão mais durável quanto o 
grau de flexibilidade, visto não podermos adivinhar os obstáculos que poderão surgir 
futuramente numa construção já concebida. O pensamento do arquitecto não poderá 
só reflectir-se ao nível da durabilidade dos materiais, das resistências térmicas e 
acústicas, mas também terá que passar pelo desmantelamento da construção e pela 
reutilização dos materiais da mesma.  

Assim, podemos dizer que a casa-pátio tem um carácter mais evolutivo que todos os 
outros tipos de construção, devido às suas características específicas, a existência de 
um pátio, que permite uma ampliação, mesmo sem uma pré concepção de um 
projecto com características evolutivas.  
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4.2 – UNIDADE HABITACIONAL TUSCOLANO III, ADALBERTO LIBERA 
 

O complexo de habitação unifamiliar Tuscolano III (1950-1954), em Roma, tem como 
proposta o restauro e preservação dos componentes originais do projecto, abrindo 
pouca margem para futuras alterações e adaptações. Este, foi alvo de um dos ensaios 
mais radicais de intervenção nos núcleos residenciais. 

 

  

Ilustração 60. Planta de localização do projecto Tuscolano I, II e III e planta das habitações unifamiliares pátio evolutivas (1950-1954). 
Projecto elaborado por A. Libera. (Ciucci et al., 2008). 

 

Libera, previa a construção de 113 habitações unifamiliares térreas, com pátios 
internos, agrupadas ao redor de um grande pátio interno comum, e de um edifício de 
três pisos composto por 30 habitações.  

       

  

Ilustração 61. Vista aérea do complexo Tuscolano III (1950-1954). Projecto elaborado por A. Libera. (Archivio centrale dello stato, 2004, 
Roma). 
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A proposta foi projectada no sentido de restauro das características e elementos 
originais das áreas comuns, como caminhos pedestres, entrada do conjunto que é 
marcada pelo bloco de betão, muros de perímetro do complexo, recuperação dos 
elementos das fachadas do bloco habitacional e das casas, sanando as patologias do 
betão armado, e na possibilidade de intervenções internas nos núcleos de serviços e 
habitações. 

 

 

Ilustração 62. Vista dos caminhos de acesso às habitações, Tuscolano III (1950-1954). Projecto elaborado por A. Libera. (Strappa, 
2009, Roma). 

 

Os pátios da casa estão dispostos em L e têm uma distribuição orgânica interna 
funcional. Por sua vez, os quatro módulos agrupados constituem um pátio central. Os 
limites das habitações são servidos por ruas estreitas para peões e espaços de 
descanso. 

A unidade habitacional expressa a concepção racional e funcional da arquitectura 
moderna e destaca três aspectos: as proporções harmoniosas das partes e entre as 
partes, o estudo agregado dos espaços funcionais na vida social e os materiais que 
utilizam diferentes tipos e funções. 
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Ilustração 63. Unidade habitacional Tuscolano III (1950-1954). Projecto elaborado por A. Libera. (Strappa, 2009, Roma). 
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5. RELAÇÃO COM PROJECTO DE 5º ANO 
 

Para o trabalho de projecto do ano lectivo de 2008/2009, denominado Desenho 
Urbano, foi-nos proposto a reabilitação urbana da zona da Academia Militar, em 
Lisboa. 

Assim, pretendeu-se uma primeira reflexão sobre as questões da escala, da relação 
entre a arquitectura e a paisagem, próxima ou distante e da relação entre a ideia 
arquitectónica e a sua constructabilidade ou tectónica. Este exercício dá-nos a 
possibilidade de reflectir entre outras coisas, na possibilidade de numa “pequena 
história” ensaiarmos apontamentos de grande significado arquitectónico, tais como, 
modos diversos de relacionar a escala da paisagem, a escala da cidade, a escala da 
arquitectura, com a escala do habitar. 

A zona que circunda este espaço desenvolve-se, a Norte com a praça do Duque de 
Saldanha e ao descer a Rua Dona Estefânia (1), onde se encontra o Hospital Dona 
Estefânia (2). A Oeste, do espaço em estudo, localiza-se o Parque Eduardo VII (3), 
seguindo-se o Marquês de Pombal (4) e a Avenida da Liberdade (5). Numa sequência 
mais próxima da Academia Militar encontra-se o Hospital Miguel Bombarda (6). A Sul 
situam-se os Restauradores (7). Caminhando para uma região mais acima depara-se 
com o Campo dos Mártires da Pátria (8) e o Paço da Rainha (9). A Este o espaço é 
limitado pela Avenida Almirante Reis (10). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 64. Localização do Projecto Desenho Urbano. 2008/2009. 
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O desafio proposto foi a construção de um programa por autoria própria. 

Todos nós temos um talento que nasce connosco, mas existe um talento que se vai 
conquistando ao longo da experiência que se vai adquirindo. Para tal, necessitamos 
de aprender a olhar para o que nos rodeia. É aí que nos perguntamos como 
poderemos fazer um bom programa? Pensou-se e repensou-se, não se atrevendo a 
ser génio, mas tentando aprender com os ensinamentos dos mestres. 

Deste modo, o programa consistia em habitações para diversos tipos de habitar, com 
equipamentos variados e comércio de bairro para apoio dos seus utilizadores.  

Pretendeu-se que o Paço da Rainha servisse como o final da costura do plano, 
avivando as memórias do que foi a Academia Militar. Neste pensou-se na conjugação 
do jardim do Paço com um espaço verde de maior amplitude. Assim, por trás do Paço 
da Rainha, planeou-se o jardim do Paço em conjunto com um espaço verde que 
permitisse ser uma zona de lazer e ao mesmo tempo de merendas (11). O 
equipamento primordial é o espaço polidesportivo e skatepark (12/13), assim 
aproveitou-se o facto de já existir um campo para inovar este com desportos dados à 
actualidade e na sua lateral, criou-se um espaço de apoio, com possibilidade de fazer 
desporto no seu interior, como por exemplo a natação (13).  

 

     
A                                                            B                                                              C 
 
 
 

 

Ilustração 65. Projecto Desenho Urbano. 2008/2009. 

A – Planta existente. 
B – Projecto elaborado com indicação da banda de habitação desenvolvida. 
C – Cruzamento entre o existente e o plano de projecto. 

11 

12 13 
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O exercício físico é essencial para o bem-estar de qualquer pessoa. Actualmente 
observa-se uma taxa elevada de obesidade, não sendo Portugal excepção. A 
sociedade actual preocupa-se com a sua forma física, a sua aparência e a sua saúde.  

Aproveitar o que já existe no espaço e melhorá-lo, contribui para uma melhor 
qualidade de vida persuadindo as pessoas a utilizarem-no.  

São espaços que ajudam a cidade a respirar, e ao mesmo tempo são utilizados pela 
população. 

O uso de equipamentos, de espaços e a liberdade de vaguear sem nos sentirmos 
compactados, são algumas das características essenciais para a cidade. 

O estacionamento localiza-se tanto no exterior, das habitações como na parte 
subterrânea por baixo de algumas habitações e equipamentos. 

 

A ideia para o plano traçado para o trabalho de projecto foi inspirada nos projectos que 
fazem parte do europan 8, sendo estes, “Special Mention” – AZ123 OCP (openbaar 
collectief prive), dos arquitectos Thomas Bernhardt e John Zondag e “Urban 
Resonance, Flickering Life” – XY338 do arquitecto Claude de Passillée, ambos os 
projectos em Alkmaar na Holanda, enquanto a ideia dos módulos habitacionais foi 
inspirada no projecto da Casa dos Arcos em Óbidos do arquitecto Manuel Tainha. 

 

Europan 8, Alkmaar 

Special Mention – Enquanto no projecto do europan 8, AZ123, o bloco de construção 
é visto como um dispositivo de organização que seja unívoco e flexível. 

 

 

Ilustração 66. Europan 8, projecto AZ123 – Special Mention, painel. (Vos, 2006, Netherlands). 
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O plano propõe uma única identidade para Overstad, com uma definição clara do 
bloco de construção. Os blocos podem ser preenchidos com base numa mistura de 
funções. A trilogia, público – colectivo – privado, leva a uma estrutura em três níveis: 
ruas e blocos de edifícios, finamente elaborados, e os espaços públicos e privados 
interligados. 

 

   

Ilustração 67. Europan 8, projecto AZ123 – Special Mention, fotografias ampliadas do painel. (Vos, 2006, Netherlands). 

 

Os volumes dos edifícios compactos são colocados num sistema rígido. As variedades 
desses edifícios criam diversidade nos espaços entre os blocos.  

O conceito inteligente do bloco de habitação, tem o poder de um protótipo urbano, com 
possibilidades de flexibilidade e transparência. 

 

 

Urban Resonance, Flickering Life – No projecto XY338, o conceito principal é a 
introdução de alegria para o ambiente, conceito esse, construído através de uma 
abstracção relativa que se inicia como uma experiência fenomenológica. 

Através dessa abstracção pretenderam trazer estética contemporânea ao coração da 
vida diária dos residentes. Aqui, a principal manifestação dessa alegria de arquitectura 
é um sistema de painéis móveis e uma peça de mobiliário público transformável. Neste 
caso, o movimento é visto como uma expressão tecnológica da evolução da sociedade 
e dos seus espaços públicos. 

A circulação interna também participa da experiência global de arquitectura. Quando 
visto de fora, os moradores participam activamente no espaço público. A proposta 
complementa o ambiente, adicionando uma nova camada com o plano urbano 
existente. 
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Ilustração 68. Europan 8, projecto XY338 – Urban Resonance, Flickering Life, painel. (Vos, 2006, Netherlands). 

 

Em relação ao espaço aberto, este possui uma diversidade de funções, tais como 
parques infantis, campos polidesportivos, uma piscina central ao ar livre, espaços 
abertos e sombreados com áreas de leitura e de repouso, o movimento lento de 
meditação permite ao usuário conhecer (ou não) pessoas diferentes ao ler o jornal ou 
simplesmente relaxar apreciando a paisagem. 

Os arquitectos acreditam muito na diversidade de tipologias e diversidade de tipos de 
usuários. Acreditam também que qualquer tipo de usuário (famílias jovens, por 
exemplo) deve ter uma grande variedade de locais dentro do bairro. A tipologia do 
edifício principal alongado oferece apartamentos de dois pisos para jovens famílias ou 
casais com filhos e apartamentos de um piso para pessoas idosas ou viúvas. Há um 
grande número de gerações que têm apartamentos justapostos. Em termos de 
aspecto social de habitação, dois pontos de encontro são esperados: entradas 
principais dos edifícios e os jardins no terraço. As crianças são esperadas para jogar 
dentro da maioria dos corredores envidraçados, algumas partes dos jardins no último 
andar também servem como áreas de lazer. 

Quase todo o estacionamento é subterrâneo, havendo um total aproximado de 600 
lugares de estacionamento. As estruturas de construção correspondem ao parque de 
estacionamento subterrâneo abaixo. A laje superior do estacionamento segura todas 
as praças e ruas, e terá alguns orifícios circulares que levam luz natural e ventilação 
para o estacionamento. Algumas árvores serão plantadas ao nível do estacionamento 
e terão a sua folhagem a sair dos buracos ao nível do solo. 
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Ilustração 69. Europan 8, projecto XY338 – Urban Resonance, Flickering Life, fotografias ampliadas do painel. (Vos, 2006, 
Netherlands). 

 

O pavimento exterior envolvente do projecto será feito de várias pedras escuras de 
diversas cores. Algumas zonas terão uma textura de cascalho, outras zonas como a 
beira-mar terá relva ou outra vegetação verde. Toda a iluminação exterior será de 
LEDs esbranquiçada com algumas cores de destaque em pontos estratégicos e 
entradas. Será usada uma paleta restrita de materiais e cores. Os bancos públicos 
serão construídos em betão colorido resistente ao vandalismo. No lado dos lotes à 
beira-mar, estão embutidos no pavimento discos de 3,5 metros de diâmetro, estes são 
de vidro e iluminados de baixo para cima como se fossem subtis faróis.  

 
 

Casa dos Arcos, Óbidos 

Surge assim a habitação inspirada no projecto da Casa dos Arcos em Óbidos do 
arquitecto Manuel Tainha. Estas casas luxuosas T3 e T4, foram inspiradas pela 
tradição e situam-se junto à vila histórica de Óbidos, a uma hora de Lisboa. 

Uma zona de beleza natural extraordinária com uma impressionante linha costeira de 
praias de areia dourada, alguns dos melhores campos de golfe e uma riqueza 
histórica, cultural e gastronómica que satisfaz os espíritos mais exigentes. 

Com linhas arquitectónicas simples e contemporâneas, a Casa dos Arcos foram 
cuidadosamente concebidas para complementar o ambiente único em que se inserem. 

Generosos terraços com revestimentos em madeira, varandas discretas e grandes 
janelas são algumas das características destas casas elegantes e totalmente 
modernas. Todas as casas foram construídas em torno de um encantador pátio interior 
banhado pelo Sol, que oferece uma extraordinária sensação de retiro e privacidade. 
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Ilustração 70. Casa dos Arcos – Óbidos, Portugal. Projecto elaborado por Manuel Tainha. Imagens 3D. (Monterg, 2008). 

 

As casas das Casas dos Arcos foram desenhadas com base numa “construção 
sustentável”, o que as torna excepcionalmente confortáveis, económicas e amigas do 
ambiente. Aquecimento solar, vidros duplos, isolamento térmico e a utilização 
inteligente de revestimentos relvados em algumas áreas da casa proporcionam a 
máxima eficácia e economia de energia.  

Com muita luz e espaço, com grandes janelas, varandas amplas e o calor acolhedor 
dos soalhos em pinho natural nas salas de estar e nos quartos, estas luxuosas casas 
oferecem níveis de conforto e requinte sem precedentes. 
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 piso 0      piso 1       cobertura 

Ilustração 71. Casa dos Arcos – Óbidos, Portugal. Projecto elaborado por Manuel Tainha. Plantas dos pisos T3. 

 

 

 piso 0        piso 1 

Ilustração 72. Casa dos Arcos – Óbidos, Portugal. Projecto elaborado por Manuel Tainha. Plantas dos pisos T4. (Monterg, 2008). 

 

Podem-se evidenciar algumas das suas características, tais como, soalhos elevados, 
isolamento térmico e acústico, aquecimento solar da água, janelas com vidros duplos 
com caixilharia com isolamento térmico, determinadas áreas da casa são cobertas 
com áreas relvadas economizadoras de energia, torneiras misturadoras de água/ar 
para poupar água, cozinhas totalmente equipadas com electrodomésticos 
economizadores de energia, utilização de tintas ecológicas nas paredes interiores para 
a redução dos efeitos adversos na saúde e no ambiente. 
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Assim partindo do plano urbano já desenvolvido a ideia que surgiu foi de construir 
habitações para uma etapa de vida mais estável, para pessoas que procuram espaço 
no meio da cidade.  

 

 

Ilustração 73. Imagens 3D do Desenho Urbano. 2008/2009. (Ilustração nossa).        

 

 

 

 

 

 

Ilustração 74. Plantas das habitações em banda. 2008/2009. (Ilustração nossa). 

Planta da banda piso térreo  

Planta da banda piso 1 
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Os módulos são de 15x20 metros sendo todos eles constituídos por pátios privados, 
comuns ou não, e por um verde envolvente semi-público.  

 

 

 

 

      

     

Ilustração 75. Imagens 3D das habitações em banda. 2008/2009. (Ilustração nossa).        

 

  

Ilustração 76. Imagens 3D do módulo habitacional. 2008/2009. (Ilustração nossa).        
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São habitações destinadas não só a pessoas que trabalham fora mas também a 
trabalhadores cujo trabalho se localiza em casa tal como, pintores/decoradores com 
uma loja de apoio a venda, estilistas com ateliê de apoio e também se encontram 
escritórios com oficinas de apoio.  

 

    

Ilustração 77. Plantas do piso térreo e do primeiro piso da habitação desenvolvida. 2008/2009. (Ilustração nossa).        

 

     
 

          

 

Ilustração 78. Esquissos do módulo habitacional. 2008/2009. (Ilustração nossa).        

Planta piso 0 Planta piso 1 
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As linhas simples e vigorosas conjugam-se em harmonia com a paisagem envolvente, 
não esquecendo o conforto e a utilização económica. Aberturas amplas onde a luz 
penetra dando lugar a jogos de luz e sombra, criando um clima agradável.  

 

Não se ambicionou arrasar com toda a construção existente, mas sim aproveitar-se os 
espaços de lazer, para serem reabilitados. 

Pensar a cidade como objecto de estudo unitário sem excluir a habitação como uma 
unificação importante dentro da cidade. 

A elaboração das habitações não se cingiu exclusivamente pelo aspecto visual, mas 
também pelo aspecto físico do espaço, respeitando as necessidades do “escalão 
humano”. Reflectiu-se o conceito de família moderna, como também o pensamento 
colectivo/privado. 

O Desenho Urbano foi pensado como um objecto que proporcionasse o bem-estar 
físico e espiritual do ser humano, sugerido pela ideia de casa-pátio, onde o convívio, a 
vivência com o vizinho e a sensação de segurança instala-se nos seus utilizadores.  

A intenção do projecto é criar um bairro aberto, com o conceito de vizinhança e que 
consiga transmitir o conforto exigido pela sociedade. A habitação não deve ser 
pensada como um conjunto arquitectónico, entre o espaço livre e as edificações. 

Existe um ciclo diário na vida do ser humano, a deslocação entre trabalho e local de 
residência. Nesse ciclo, quando a deslocação é feita para o trabalho, o espaço 
residência fica vazio e o espaço trabalho fica com vida, depois quando a deslocação 
passa a ser a residência, o inverso acontece. Neste contexto não existe o conceito de 
colectividade. 

Habitar numa casa-pátio tem um significado diferente de habitar num prédio. Na casa-
pátio a vida colectiva é mais eloquente, as pessoas conhecem-se, convivem umas 
com as outras e existe um conceito de colectividade, esse espaço passa a ser 
caracterizado como cidade, enquanto que num prédio a vida colectiva passa-se fora 
daquele espaço, cada vez mais as pessoas vão-se vinculando para uma 
individualidade. 

Na casa-pátio, o pátio surge como elemento unificador, ordenador do espaço. A 

morfologia do edifício apenas adquire a sua essência com a sua presença, não sendo 

possível dissociar a casa do pátio e vice-versa. O pátio não surge assim, ao contrário 

da maioria das situações, como espaço sobrante da construção. É o vazio que 

juntamente com o cheio faz um todo. E esta unidade é indissociável. A casa-pátio 

surge assim como uma tipologia de habitação, ou seja, um tipo de habitação que 

possui características próprias e o distingue de outros tipos. 
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O Pátio, em situações demasiado agressivas, como seja o caso de vivermos no meio 

de ruído, seja ele visual ou sonoro, surge como bálsamo para a mente. Porque é ele 

que faz a transição entre os conceitos que nos estão imbuídos sobre o exterior da 

habitação e o seu interior. 

Um espaço com ou sem tecto, tem de ser trabalhado com a mesma intensidade. 

Habitar uma casa, um espaço livre, uma cidade, não deve ser um simples acto de 
consumo, mas sim, um acto de concepção. A própria casa, a cidade, devem 
acompanhar as transformações das famílias, da cultura e da sociedade. 

Não se procurou a criação de uma imagem de marketing para dentro da cidade, não 
se pretendeu vender o plano através da sua forma, mas das suas qualidades de vida. 

Claro que a imagem é essencial aos olhos do ser humano. Quando uma pessoa vai à 
procura de trabalho, a sua primeira imagem é que conta, o seu modo de vestir, a sua 
presença, a sua postura e finalmente a sua maneira de falar. Mas o que se quer dizer, 
é que não se pretende transmitir uma imagem falsa, do que realmente é o Desenho 
Urbano, não se ambiciona que este tenha uma imagem enganadora, apenas que se 
compreenda o seu conceito e a sua vivência. Observar o que é a realidade e não ter 
medo desta. Criar espaços que possam ajudar nos problemas da cidade, da habitação 
e da sociedade, sem cair no erro de criar um sonho, mas caminhar para novas 
aspirações e novas visões. 
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CONCLUSÃO 
 

Concluiu-se assim que ao longo dos anos e das diversas culturas, a casa-pátio sofreu 
um processo evolutivo. 

Actualmente a habitação continua a utilizar os mesmos padrões há mais de 100 anos.  

Apesar de todos os modernos sistemas construtivos e dos novos materiais utilizados, 
a organização da habitação continua a basear-se num programa hierarquizado, que se 
apoia na organização familiar. Com todos os elementos e o modo de organizar espaço 
que conhecemos hoje, se olharmos para as casas de Frank Lloyd Wright, elas ainda 
nos parecem bastante actuais. 

Wright aplica o conceito de casa-pátio como uma tipologia básica, dando-lhe valor e 
graça. Estas, actualmente acabam por construir um caminho excelente no que toca ao 
potencial de agregação, em conjuntos muito densificados e urbanos.  

Mas a delimitação de um espaço como elemento imprescindível no discurso 
arquitectónico, não parou no tempo. A relação entre interior e exterior sofreu 
evoluções, que se tornaram cada vez mais um factor de criação de dinamismo no 
contexto em que a obra se insere. A fachada é cada vez mais um elemento que 
estabelece relações e contactos entre os espaços interiores e exteriores, deixando 
assim, de interferir apenas com o exterior e de se limitar a uma concepção de 
protecção, passando para uma noção de interacção entre espaços.  

Os limites agora podem adquirir diversas formas, não têm de ser necessariamente 
fixos, assim, estes ganham flexibilidade, podem mover-se, podem criar apenas uma 
pele que envolve o edifício, tornam-se sensíveis ao interior e às condições exteriores, 
podendo ser transformados por acção do Homem ou pelo recurso a novas tecnologias. 

Construída há mais ou menos 60 anos, a casa Farnsworth de Mies, ainda hoje atinge 
as pessoas de um modo assustador. Mesmo sem vizinhos à vista, e numa altura em 
que a sociedade parece muito mais transparente, não seriam muitas as pessoas que 
viviam numa casa confortável, quase sem paredes interiores e em que as paredes 
exteriores são na sua totalidade transparentes. 

 
A casa-pátio é, no seu sentido mais comum, uma parede artificial construída pelo ser 
humano que tem como função tornar-se num espaço para um ou mais indivíduos, com 
a finalidade de os proteger dos fenómenos naturais exteriores, como a chuva, o vento, 
o calor e o frio. Esta habitação serve também como um abrigo/refúgio e é definida 
como uma casa cuja estrutura se adequa a determinado modo cultural de dada 
sociedade. 

Podemos ainda dizer que a casa-pátio é uma tipologia que, se identifica com a própria 
arquitectura ao longo de largos períodos da história do habitar. 
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No que diz respeito ao interior do habitar (edifício e fogo), talvez o grande desafio seja 
apostar no (re)inventar de novas tipologias que se adaptem às famílias cada vez mais 
numerosas, e também às pessoas que se encontram sozinhas, nomeadamente os 
idosos. A casa-pátio é provavelmente a mais adequada para este tipo de situações, 
devido às condições e estruturas que apresenta e é um tipo de casa que se adequa às 
tipologias para idosos. 

De qualquer modo, estes diferentes tipos de habitação são alterados com o passar do 
tempo, quer por novas ideologias arquitectónicas ou por indivíduos com motivação de 
novas e diferentes experiências urbanas. Estas tipologias estão sempre limitadas à 
legislação urbanística da zona resultante dos hábitos do povo. 

 

O Bairro da Malagueira de Álvaro Siza e a Quinta da Barca (casa do Pinhal e casa da 
Marina) de João Álvaro Rocha são projectos, que embora tenham sido construídos em 
épocas diferentes, foi notória, em ambos os projectos, a preocupação que os 
arquitectos tiveram na capacidade de relacionar a arquitectura com a paisagem e de 
ajustar o tecido residencial aos declives do terreno. É de salientar que Álvaro Siza teve 
em conta todos os recursos para o projecto ser económico, tendo também, a 
preocupação de relacionar o bairro com toda a sua envolvente, inclusive com a própria 
cidade. 

Embora distintos, ambos foram pensados como casas-pátio para diferentes tipos 
sociais onde o pátio articula-se de maneiras diferentes. Enquanto no Bairro da 
Malagueira e na Casa do Pinhal as habitações são em banda e de dois pisos, na Casa 
da Marina a casa pátio é de um único piso.  

Da Quinta da Barca apenas resta do projecto original, os muros, a paisagem do rio 
como fundo e parte da vegetação. 

 

Tomou-se conhecimento que as cidades são espaços instáveis, que estão em 
constante mutação. Vão sofrendo alterações ao longo dos tempos, quer na sua 
morfologia, quer na sua estrutura. A evidência destas mudanças não são imediatas 
aos olhos de quem vivência a cidade. 

As casas-pátio são espaços flexíveis que permitem futuras ampliações com distintos 
usos, conseguindo agregar-se com algum interesse.  

Hoje em dia, a agregação das habitações e a capacidade de compactação em torno 
de pátios é um caminho associável ao desenvolvimento de tipologias habitacionais, 
numa estimulante transformação da ideia da casa-pátio. 

Assim, podemos dizer que a casa-pátio tem um carácter mais evolutivo que todos os 
outros tipos de construção, devido às suas características específicas, a existência de 
um pátio, que permite uma ampliação, mesmo sem uma pré concepção de um 
projecto com características evolutivas.  
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Observando o projecto, intitulado de Desenho Urbano, este surge como um elemento 
particular e até insólito no contexto das intervenções urbanísticas de Lisboa. 

Numa cidade em constante mutação, as pequenas intervenções arquitectónicas 
“qualificadoras” e flexíveis podem ser capazes de obter resultados mais eficazes e 
duradouros que os esquemas de planeamento dos grandes planos directores. 

Com traços arquitectónicos agradáveis, este projecto tem uma hierarquização das vias 
e dos espaços públicos que estão bem evidenciados por amplos espaços verdes, as 
habitações são compostas por dois pisos, sendo estas geminadas ou em banda. 

O projecto integra-se na malha urbana, evidenciando-se pela tipologia arquitectónica e 
pela traça da sua malha, reticular e hierarquizada. 

Podemos assim dizer, que tal projecto apresenta-se como uma obra privada no centro 
da cidade de Lisboa, acompanhando os declives do terreno e relacionando-se com a 
paisagem. 

 

Observou-se também, que a construção das habitações relacionava-se com o espaço 
verde, como um bem essencial para a humanidade. Seja habitação pátio ou outro tipo 
de habitação, seja cidade, os espaços verdes eram imprescindíveis para os 
habitantes. 

As inter-relações entre habitação, cidade e campo, ou habitação, trabalho e lazer, não 
podem ser pensadas ao acaso. Devem-se pensar como um todo na elaboração de um 
plano urbano. 

A arquitectura é absolutamente necessária para o fenómeno urbano. Uma casa ou um 
conjunto habitacional são como uma imagem singular, pouco significa para a cidade. 
Tudo depende da organização dada à vida que ali se desenvolve. 

O importante na imagem da cidade é a interacção entre volumes, pois estes vão dar 
sentido à primeira concepção do espaço urbano. 

 

Para concluir, é de salientar que hoje em dia o termo casa-pátio não tem o mesmo 
conceito que se utilizava quando surgiu a casa-pátio romana, grega, … 

Actualmente considera-se casa-pátio o que na realidade não é, a casa passou a ser 
assim considerada acidentalmente. O verdadeiro conceito de casa-pátio é aquele em 
que o pátio está rodeado de uma única habitação, estando todo ele cercado pela 
mesma. 

Neste sentido, o projecto desenvolvido ao longo do 5º ano denominado de Desenho 
Urbano, diria que as habitações não são casas-pátio segundo o seu verdadeiro 
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conceito, mas sim, casa-pátio segundo o conceito actual, uma casa implantada no 
terreno com um pequeno pátio à frente ou atrás da mesma.  
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