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RESUMO

Ao longo da História, a sociedade tem sido responsável pelo abandono de muito do
património cultural que não acompanha a evolução civilizacional. Na Arquitetura, a mutação
funcional é uma ferramenta metodológica útil para disciplinarmente regenerar o património,
especialmente o construído em meio rural.
O estudo, articula e desenvolve o conceito primordial da mutação funcional ligado à
Arquitetura com uma analogia entre a função, associada ao edifício ou espaço, e o ADN num
ser vivo. Entendendo a atualidade dos modelos e programas mutantes, e as respostas
funcionais destes, e inserindo-os numa estratégia de regeneração contemporânea do
património, utilizamos as ações mutantes numa ruina como fator de evolução e de
sobrevivência estratégica das comunidades rurais, nas suas funções essências, físicas e
metafisicas.
Regenerar o património através da mutação funcional, devolve a utilidade aos
espaços e construções obsoletas ou em ruínas, permitindo a sua sobrevivência, mas
sobretudo, conservar as camadas de sabedoria das sucessivas gerações, como garantia de
continuidade dos contextos, lugares, materiais, técnicas, memórias e identidades.

Palavras-chave: Arquitetura; Mutação; Função; Regeneração; Património
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ABSTRACT

Throughout history, society has been responsible for the abandonment of much of
the cultural heritage that does not accompany civilizational evolution. In architecture,
functional mutation is a useful methodological tool for disciplinarily regenerating heritage,
especially constructions in rural areas.
The study articulates and develops the primordial concept of functional mutation
connected to Architecture with an analogy between function, associated with the building or
space, and the DNA in a living being. Understanding the current nature of mutant models
and programs, and their functional responses, and inserting them into a contemporary
heritage regeneration strategy, we use mutant actions in a ruin as a factor of evolution and
strategic survival of rural communities in their essential functions, physical and
metaphysical.
Regenerating heritage through functional mutation, returns usefulness to obsolete or
ruined spaces and constructions, allowing them to survive, but above all, to preserve the
layers of wisdom of successive generations, as a guarantee of continuity of contexts, places,
materials, techniques, memories and identities.

Key-words: Architecture; Mutation; Function; Regeneration; Heritage
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INTRODUÇÃO

Introdução

Na presente dissertação, não procuramos como na biologia, a distinção entre
mutação: regressiva, matriz, não sinónima e pontual. Focamo-nos apenas, na criação de um
conceito de mutação nuclear na Arquitetura, analisando o que conceptualmente a compõe e
tecnicamente a pode fazer existir. Assim, tanto a noção de mutação como de regeneração,
na Arquitetura, irão ser explicadas, buscando semelhanças com conceitos provenientes de
vários universos disciplinares, de modo a dotar os modelos mutantes regeneradores de
plausibilidade, para podermos encontrar hipoteticamente os melhores fundamentos
funcionais, apresentando as melhores soluções a problemas reais do património
arquitetónico.
Existencialmente, a qualidade funcional do algo, reflete-se através da necessidade de
sobrevivência e prosperidade que o mesmo procura obter, independentemente do momento
histórico da sua manifestação.
Hoje, no interior da problemática das mutações funcionais aplicadas à Arquitetura,
apesar da dificuldade da delimitação temática, é percetível que através dos tempos, existiu
sempre uma inquieta disputa entre os vanguardistas, com a sua constante procura pela
inovação e de ultrapassagem do passado aliado a um desejo tecnológico sustentado, e os
pirronistas céticos, que olham o passado passado como um palimpsesto com várias camadas
de eventos, sustentado pela lógica temporal em que é possível retirar uma sobreposição mais
recente para chegar a uma tradição sem lhe causar dano.
Deste modo, a principal motivação que orienta esta investigação, é a compreensão e
o estudo de vários modelos funcionais plausíveis, e que se assumiram mutantes, mutáveis e
mutacionais ao longo da História da Arquitetura, assim como, a identificação dos conceitos
que o constituem e o modo como são aplicados para originar uma alteração da função,
respeitando os seus princípios fundamentais originais. De seguida e após a análise do
conjunto de circunstâncias que rodearam os fenómenos mutantes na Arquitetura, iremos
perscrutar, os seus princípios fundamentais tendo em conta o seu objetivo e motivo de
existência, mas também, a sua base operativa, a função tanto a nível de elementos físicos
como metafísicos, em que envolvemos o raciocínio e a razoabilidade da sua criação,
aparecimento e essência existencial. Para que isso se torne operativo, teremos que
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aprofundar três referências capazes de capacitar as exigências das mutações funcionais: Os
conceitos constituintes, os princípios fundamentais e a base de ação.
Face ao observado anteriormente, temos como objetivo a atingir, a descoberta do
processo de mutação funcional, que devidamente manipulado, pode otimizar a regeneração
do património, promovendo a sua sobrevivência e perpetuação temporal.
A mutação funcional, aliada ao processo de regeneração, pretende não só recuperar
património físico e/ou metafísico, como também, preservar a identidade e memória local,
proteger o ambiente natural e humanizado, facilitar e proporcionar a diminuição do tempo e
economia de intervenção, aproveitando ao máximo os elementos disponíveis que ajudam a
gerar oportunidades para a sobrevivência das construções tradicionais, facultando, deste
modo, uma sustentabilidade de meios e matérias. É de salientar ainda, que as qualidades
enumeradas, anteriormente, resultarão melhor se tivermos em consideração a sua
envolvente. Isto permitirá o sucesso do propósito inicial da mutação. No ensaio projetual,
possibilitar a fixação das populações nas suas comunidades, invertendo o fenómeno de
êxodo rural, das faixas etárias mais jovens.
Para melhor assimilar a aplicação das três referências enumeradas para a capacitação
das mutações funcionais na Arquitetura, selecionamos três casos de estudo que põem em
prática, diferentes exemplos com situações onde se utiliza a mutação funcional, cada uma
com objetivos finais distintos, uns ativos outros mais passivos. Estes três casos de estudo
dão-nos assim, uma perspetiva mais real do tema em estudo através dos seus projetos de
intervenção.
São casos dos exemplos: O Centro Cultural das Escolas Pias, em Madrid, de
Linazasoro mais focada na regeneração; e a reconversão para habitação de um palheiro, em
Cortegaça, de João Mendes Ribeiro ligada ao património rural, em que ambas têm funções
mutantes ligadas à História do edifício. O terceiro caso, o celeiro dos Ofis, em Bohinj, apesar
de estar em espaço rural, como o palheiro, destaca-se pela função mutante mais livre, o Open
Space. O objetivo final dos casos de estudo é permitir a sua assimilação, ainda que parcial,
na proposta desenvolvida no nosso ensaio projetual, dentro da unidade curricular de projeto
III. Uma proposta de mutação funcional livre e histórica associada à ideia de regeneração
contemporânea do património rural.
Devido ao desconhecimento de publicações teóricas especificas sobre mutações
funcionais na Arquitetura, assim como de balizar a sua aplicação conceptual do tema em
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projeto, foi vital recorrer a outras áreas disciplinares, de modo a moldar teorias próprias
sobre a temática desenvolvida. Recorremos, entre outras, à Biologia, Paleontologia,
Astrofísica, Filosofia e Geometria.
Todavia,

houve

leituras

que

se

demonstraram

igualmente

cruciais

no

desenvolvimento deste estudo, ligadas à teoria e crítica da Arquitetura, tendo como
referências, Bruno Zevi, Francis Ching, Francisco Garcia, John Habraken, Joseph Maria
Montaner, Paulo Merlini e Robert Venturi, ou ainda, as aulas e teses de doutoramento dos
professores João Martins Cardoso e Sérgio Infante, bem como, para a descodificação de
eventos históricos relacionados com a Arquitetura, Françoise Choay, Jürgen Tietz e Deborah
Dietsch. Inclui-se ainda nestas leituras, vários artigos, livros e projetos que ajudaram a
assimilar variantes ao foco principal do tema.
Com base nos conteúdos já referidos, a estrutura do texto de investigação é, no
Primeiro Capítulo, composta pelo estudo, da atualidade dos modelos mutacionais através
dos conceitos constituintes das mutações funcionais, dos vários modelos considerados
mutantes, e pela História da regeneração da Arquitetura apoiando-nos em Viollet-le-Duc,
Ruskin e Gazzola. É ainda feito, o registo do estudo das condições e fatores que facilitam e
proporcionam as mutações funcionais, bem como, a sua evolução, em resultado das
necessidades sociais, das soluções aos problemas das exigências contemporâneas da
sociedade global.
No Segundo Capítulo, pela imprescindibilidade de incorporar a epistemologia do
conceito na disciplina da Arquitetura, concebemos os princípios fundamentais da mutação
funcional que obrigatoriamente são exigidos para que esta possa existir, garantindo a sua
operatividade prática. Realizamos uma operação de justaposição entre a articulação de
mutação e regeneração estratégica do património, demonstrando que ambas podem coexistir
e que trazem benefícios simultâneos. Aprofundamos também, a noção base de ação operativa
da mutação, a função, e a reflexão sobre a sua existência a nível físico e metafísico com a
lucidez de que podem ser verdadeiras ou falsas. No último ponto do Capítulo, recorremos a
três casos práticos de mutações funcionais que regeneram património histórico ou cultural
para fins distintos, ficando assim assimilada conceptualmente, a passagem da mutação
funcional à prática da Arquitetura.
A compilação de todas estas informações, são por fim, demonstradas no ensaio
projetual presente no Terceiro Capítulo. A ruína mutante, com o intuito de dar resposta às
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necessidades encontradas e identificadas depois de uma análise e diagnóstico interpretativo
do local e do seu contexto envolvente. Uma antiga habitação rural, incendiada e em ruína,
no Caminho do Xisto da aldeia de Janeiro de Cima, no Fundão. Assim, foi possível elaborar
um conjunto de objetivos que foram incorporados numa estratégia que permitisse a
regeneração do elemento patrimonial escolhido, do Caminho e da pequena aldeia no interior
de Portugal, introduzindo o conceito de mutação funcional a um programa característico da
região da Beiras - O abrigo.
Os textos citados noutros idiomas, são posteriormente traduzidos para português, na
presente dissertação, para facilitar a interpretação e compreensão dos conteúdos
apresentados. As imagens expostas são identificadas com o respetivo autor e com a sua fonte
em texto ou em URL. As restantes são da responsabilidade dos autores do presente trabalho
de investigação. Os desenhos CAD de levantamento e projeto do abrigo, estão a uma escala
gráfica definida.
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I CAPÍTULO
As Condições que Facilitam a Mutação na Arquitetura

“O nosso quotidiano é em grande parte determinado pela
arquitectura que nos envolve - em casa, no trabalho, nas compras.
Mesmo durante os tempos livres passados na piscina, no estádio
de futebol ou no museu, a arquitectura cria a necessária
envolvente edificada onde nos movimentamos. A sociedade
humana seria inimaginável sem arquitectura”
(TIETZ, 2008, p. 6)

Como nota prévia, ao estudo das mutações funcionais, é importante assimilar que
apesar de se poder fazer alterações de um objeto em relação à função, forma ou material, as
mutações estão sempre, e apenas só, relacionadas com a função desempenhada por esse algo
físico ou metafísico.
Todas as mutações, independentemente das áreas disciplinares onde são aplicadas,
Biologia, Arquitetura, Urbanismo, Design, têm sempre uma razão objetiva para se
desenvolverem. Nas aplicações arquitetónicas normalmente a finalidade principal, é a de
produzir um efeito de mudança, de alteração do que já está feito, ou foi produzido no
passado, para que a nova função, certamente como contribuição benigna e apropriada
culturalmente, possa estar relacionada com o que já se produziu anteriormente ou se poderão
vir a produzir, convertendo-se numa transmutação tentada de alteração suave e de perceção
lenta, ou então, rompendo com essa intenção e fazer uma alteração súbita e brusca para agitar
o espaço de uma maneira completamente distinta.
Para que se sofram estas alterações, é necessário fundamentar o porquê do alvo da
mutação já não servir para o efeito para o qual foi criado ou então, estipular que futuramente
será necessário realizar alterações. A razão que desencadeia este impulso de mudança, deriva
na maioria dos casos de um edifício ou espaço urbano em ruína, e por vezes, da necessidade
de criar uma realidade que possibilite e probabilize a sua fácil alteração.
Assim, são várias as razões que podem levar a que uma realidade física, objetual,
arquitetónica, ou então menos controlável e metafisica, como o espaço, se manifestem
sentimental e culturalmente, sobre a forma de algum tipo de mutação. Podemos também, em
princípio, relacionar as mutações metafísicas com as arquitetónicas, pois se estas estão
sempre associadas a uma função, a mudança das funções de um objeto arquitetónico,
9

provoca a alteração do uso de um espaço e se o espaço é algo metafísico, estes três conceitos
– mutação, função e metafísico - estão interligados intrinsecamente, permitindo que o lugar
seja, “(...) a fundação física e metafisica da arquitetura” (ALVES, 2017, pp. 120-1). Deste
modo, associado ao físico, estão o sítio e o edifício, ao metafísico, a função e o significado
cultural atribuído pelo processo civilizacional.

Existem inúmeras maneiras de afetar a função, a forma, ou a materialidade da
realidade em questão, resultando daí um capital de mudança, que tornam por vezes, as
escolhas difíceis. Podemos, também, perceber que a maioria dos objetos intervencionados,
fazem parte de uma acervo edificado com interesse público, seja pela sua história social,
cultural ou artística.
No campo disciplinar da Arquitetura, haverá sempre opiniões diferentes, enquanto
alguns defendem que, “(...) o novo é sempre melhor”1 (KOOLHAAS, 2016), propondo
substituir o antigo pela sua hipotética inutilidade, outros defendem que devemos, “(...)
respeitar a importância do lugar” (ARAÚJO, 2017)2, colocando um valor comunitário que

pode ser extensivo a todos os que já usufruíram desse sítio. Cria-se por consequência uma
divergência de opiniões. Velho contra novo, eliminar ou recuperar, sendo que cada uma
destas sub-questões levanta outras tantas, relacionadas com os métodos e o carácter do
edifício.
Ao contrário das premissas dos modernistas que defenderam uma rutura com as
tradições do Passado e da História, hoje, a Hipermodernidade garante tal como afirma José
Linazasoro que, “A memória é uma continuidade, por isso, o presente tem uma ligação com o
passado e a História”3 (LINAZASORO, 2017) e, diríamos mesmo com o Futuro. O tempo

atual é assim, um momento de respeito e reaproveitamento do património, que as distintas
camadas da História nos oferecem.

Tradução livre do autor: “(...) new is always better” - Conferência organizada pela DOCOMOMO. Fundação
Calouste Gulbenkian, Lisboa, 7 de Setembro de 2016

1

2

Conferência FAA-ULP Norte, Porto, 29 de Maio de 2017

Tradução livre do autor: “La memoria es una continuidad, por lo que el presente tiene una ligazón con el
pasado y la Historia” - Conferência FAUP, Porto, 26 de Outubro de 2017

3
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1.1 – A Atualidade dos Modelos Mutantes

“A verdadeira arquitetura é constante e (...) mutável”
(MERLINI, 2017, p. 116)

Na atualidade, a introdução do conceito de mutação, significa sempre uma ideia
positiva de mudança. As novas mutações têm como objetivo principal melhorar a qualidade
do contexto que as envolve, proporcionando alterações cuidadas, compatíveis e adequadas,
com a possibilidade de serem reversíveis quando necessário, num processo de recomposição
que garanta, “(...) uma resposta efetiva aos princípios de intervenção mínima, compatibilidade
e retrocessividade” (PATRÍCIO, 2010, p. 77), conceitos estes, comuns entre a anastilose e as

mutações funcionais, numa cadeia de eventos, em que o Passado, o Presente e o Futuro ficam
sempre salvaguardados.
Numa perspetiva de beneficiar os mecanismos de regeneração, prevê-se que algumas
das consequências resultantes do ato interventivo mutacional nos edifícios antigos, tenha na
prática como base de projeto, soluções favoráveis ao contexto, pois na origem, grande parte
da matéria física já se encontra construída, tornando possível diminuir o impacto na
intervenção. Existe, ainda, um incentivo à conservação dos recursos existentes neste tipo de
ação, pois criam-se várias possibilidades para a construção de novas bases projetuais, já que
“O lugar ou sitio pré-existente é, à partida, já uma entidade física e cultural de base ao projeto”
(ALVES, 2017, p. 120).

Foram vários os acontecimentos históricos que levaram à emergência da necessidade
de mutar edifícios, de modo a que estes se tornassem mais atuais no contexto das vivências,
podendo, servir melhor as espectativas criadas com o seu tempo presente. O primeiro grande
acontecimento histórico, que fez com que a consciência para a temática da transformação de
edifícios despoleta-se, foi a primeira Revolução Industrial, de início em Inglaterra, na
transição do século XVIII para o século XIX, fenómeno que rapidamente se expandiu para
outros países. Foi neste período que se iniciou a construção de novos edifícios nas cidades,
pelo aumento da produção industrial. Estas novas tipologias construtivas tinham como
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característica a sua grande escala, robustez e flexibilidade conferida pela utilização de
materiais, também eles de origem industrial, como o tijolo e ferro.
A afluência das populações rurais para os crescentes centros urbanos, mais perto das
indústrias, em busca de melhorias na qualidade de vida, provocou o aumento da densidade
populacional nas cidades. Constatou-se assim, um grande, espontâneo e desregulado
crescimento dos territórios urbanos. Os bairros operários construídos para os trabalhadores,
não possuíam as condições mínimas necessárias para o habitar, nomeadamente devido à
ausência de saneamento, da rede elétrica, insalubridade e sobrelotação das habitações. Foi
também, nesta altura, em consequência deste grave problema urbano, que surgiram as
primeiras ações regulamentares de higienização das cidades.
Os pioneiros a implementar estas novas medidas higienistas na cidade foram
Haussmann e Cerdà, nas cidades de Paris e de Barcelona. A Arquitetura e a humanidade
assistiram a uma nova época de constantes mutações que obrigaram o pensamento
arquitetónico a adaptar-se e a dar resposta a um mundo instável, imprevisível, em transição
e constante mudança.
Estes e outros acontecimentos, ligados ao desenvolvimento das tecnologias e do
aparecimento de novos materiais, permitiram igualmente uma melhoria e uma evolução das
metodologias aplicadas na construção, sobretudo na recuperação de edifícios e
infraestruturas degradadas ou destruídas pelas duas Guerras Mundiais ocorridas na primeira
metade do século XX e que vieram mudar indelevelmente o modo como vivemos.4
O século XX, pelas mudanças na ordem estabelecida com as guerras e a expansão
exponencial das cidades, vai-se essencialmente caracterizar pela falta de infraestruturas,
equipamentos e habitações, o que leva a que arquitetos e urbanistas tenham que repensar a
organização dos territórios urbanos, dos espaços públicos e privados, ainda mais dos
edifícios e a maneira de como estes são construídos.5

4

A Primeira Guerra Mundial, ocorreu entre 1914 e 1918, destruindo essencialmente as cidades europeias. O
nível de destruição, danificou infraestruturas, equipamentos, habitações e construções de caráter históricocultural, fazendo com que os países para além de perder parte da sua História e identidade, tivessem que
encontrar soluções para reerguer as cidades num curto espaço de tempo. Duas décadas depois de 1939 a 1945
ocorre uma Segunda Guerra Mundial. Dos vários países envolvidos neste conflito, o Japão foi talvez o mais
fustigado, fazendo com que readaptassem os seus conceitos tradicionais de dinamismo, versatibilidade e
flexibilidade, na reconstrução das cidades nipónicas, desenvolvendo ao mesmo tempo uma grande capacidade
para criar certos modelos de Arquitetura mutante, como os Opens Buildings, Houses e Spaces.

5

No caso da habitação foi a invenção do fogão a gás e elétricos que fez com que houvesse a separação da
cozinha dos outros espaços, o que permitiu aquecer e confecionar alimentos em simultâneo. Esta mudança de
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A cidade industrial de Tony Guarnier (1869-1948), a cidade radiosa de Le Corbusier
(1887-1965) e a cidade em desaparecimento de Frank Lloyd Wright (1867-1959), são
exemplos da organização racional, dos vários setores da cidade com um tipo de função,
apoiados pela economia capitalista que impulsiona a construção de novos edifícios, e no caso
de ausência de espaços, recuperar e reutilizar velhos edificados para servir as demandas
constantes de uma população em crescimento.
Existencialmente, o Homem não nasce, vive e morre no mesmo lugar, ele é itinerante,
mutável, molda-se consoante as suas necessidades e desejos, transmutando-se. Começa a ser
um cidadão do mundo e muitas das vezes não tem o mesmo percurso profissional ao longo
da sua vida. O que era impossível antes das diferentes fases da Revolução Industrial tornase agora exequível.
Podemos então afirmar que as sociedades são impulsionadas pela própria vontade de
quem dela faz parte, são imprevisíveis e dinâmicas, logo, a civilização humana tem tendência
a alterar-se e a procurar, em direção ao progresso, o melhor para a sua existência. Nas
palavras de Takis Klain: “A vida é movimento. Tudo se transforma, tudo se modifica
incessantemente e, tentar impedi-lo, tentar controlar a vida e recaptura-la na forma de uma obra
de arte, uma escultura, ou uma pintura, parece-me um escárnio à intensidade da vida” (KLAIN

apud SANTANA, s.d., p. 76).

O grande explotar da necessidade de mutação dos edifícios, provém do período pósRevolução Industrial, em que o desenvolvimento da economia consumista, do Capitalismo
Hipermoderno e do enorme fenómeno de Globalização, na passagem do Segundo Milénio,
fez com que a esperança média de vida aumente constantemente, fruto ainda das mudanças
implementadas durante a Revolução Industrial e que fizeram com que os processos de
atuação da Arquitetura se tornassem mais comprometidos com as sociedades, resultando em
consequência, um aumento crescente da esperança média de vida dos edifícios.
O mesmo edifício, residencial, deve estar disponível para abranger pessoas de
qualquer etnia e faixa etária, como um edifício aberto para a humanidade, sem ter que se
realizar grandes alterações físicas, ou seja, tanto os edifícios como as cidades tem de ter a

espaços e funções fez com que as famílias começassem a viver de maneira diferente e por consequência, os
arquitetos tiveram que se adaptar no modo como idealizavam as habitações.
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agilidade de se mutar sem que haja prejuízo para nenhuma das partes, fazendo frente às
tendências do Consumismo em que o fundamento é possuir sempre o objeto mais recente,
realçando uma das enormes características da teoria dos suportes e dos open buildings.
Começa assim a ser possível dessacralizar que um banco se transforme numa
biblioteca, uma fábrica de cerveja sirva como hotel, uma escola se converta em várias
unidades habitacionais, um convento mude para pousada ou para galeria de arte, que um
teatro esteja em constante mutação com três palcos, uma casa de pastores se mute num
abrigo, ou num caso mais extravagante, que uma cripta seja um clube de jazz ou skatepark.
Este é um tempo híper, em que as fábricas são substituídas por arranha-céus, devido
aos avanços tecnológicos que o aparecimento de novos materiais trouxe à Arquitetura,
permitindo ao Homem ser mais arrojado nas suas conceções projetuais. As indústrias em
que o trabalho braçal era realizado de modo sequencial, passam a ser um dos alvos ideais
para as mutações funcionais, pois os edifícios já seguiam uma métrica fixa, proveniente das
mesas de trabalho, o que facilitou a reutilização arquitetónica modular dos espaços.
Com as mutações funcionais executadas em distintas tipologias de edifícios, percebese que, “(...) viver em antigas fábricas ou armazéns, em edifícios agrícolas ou portuários,
constituem, para muitos, não um inconveniente, mas um aliciante que conforta o sentimento e
liberta a imaginação” (INFANTE, 2002, p. 14), podendo dessa maneira, chegar-se a

processos de regeneração que antes da Revolução Industrial seriam impossíveis.
Estas mudanças, resultado dos novos e constantes avanços tecnológicos e científicos,
fizeram com que a sociedade se tivesse que adaptar a outras maneiras de viver. Surgiram
novos materiais que permitiram a criação de tipologias alternativas, diminuir o uso e
interesse pelos transportes ferroviários em troca pelo aparecimento de novos sistemas
rodoviários. Com estas alterações, a logística dos negócios mudou, começando um processo
que abriu caminho à Globalização e ao abandono de muitos edifícios: “Nos anos 60 e 70,
muitos edifícios foram simplesmente sendo abandonados”6 (CRAVEN, 2017). [Figura 1]

Na pós-modernidade, o Homem começa a ser mais individualista, procurando maior
independência social e volta-se mais para si e para a sua vontade. Com esta mentalidade

6

Tradução livre do autor: “In the 1960s and 1970s, many of these old buildings were simply torn down”
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individual,7 o arquiteto já não pode ou deve pensar habitações coletivas em que os seus
utilizadores se adaptem ao espaço, agora é a habitação que se altera e adapta a cada um dos
utilizadores. É neste período que surge também a consciência para a preservação e proteção,
de modo a combater o envelhecimento e a degradação dos edifícios e da cidade, reutilizandoos com os recursos disponíveis, podendo dar aos edifícios devolutos um novo uso que seja
o mais útil e mais adequado para o presente, local, cultura e comunidade.

Figura 1 – Regeneração habitacional de uma fábrica. 1975. San
Justo, Espanha. Ricardo Bofill

Este novo uso pode também ele estar relacionado com outras funções, não se
prendendo apenas a uma utilização, permitindo que posteriormente haja a possibilidade e
probabilidade de uma mutabilidade funcional mais fácil, na próxima adequação espacial, em
que seja previsível, “Entendendo no entanto as possíveis variantes (...) para poder servir uma
série de outras funções consoante as necessidades e vontades dos futuros adquirentes, não
ficando assim limitado a uma única função” (MERLINI, 2017, p. 116). Como um bom

exemplo desta flexibilidade mutacional, temos o palacete do Visconde de Trevões em
Matosinhos, inicialmente uma habitação particular que sucessivamente adquiriu as funções
de escola, liceu, biblioteca municipal, sede de policia municipal e mais recentemente a de
equipamento, o Museu da História de Matosinhos. [Figura 2]

7

Atualmente existe um paradoxo entre o homem individualista e o coletivo, porque por muito que o Homem
queira ser único, individual e autonómo, estamos perante um paradigma onde estamos sempre todos ligados
em rede, à internet.
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Figura 2 – Palacete do Visconde de Trevões. 1909. Matosinhos

Para que os edifícios obsoletos assumam novos usos, mais adequados ao contexto
onde estão inseridos, é importante que sejam intervencionados de maneira dinâmica, versátil,
flexível e sustentável, de igual modo, em caso de recuperação, estes sejam reversíveis ao seu
estado anterior.
É possível assumir que tanto os edifícios individuais como os edifícios coletivos, ao
se transformarem, fazem com que as cidades estejam, numa escala mais reduzida, também
elas, a sofrer mutações. De modo a facilitar a transformação da cidade, é essencial servirmonos do dinamismo, versatilidade, flexibilidade e sustentabilidade, pois estes quatro conceitos
permitem uma vida mais longa e útil a qualquer lugar, quebrando assim o ciclo vicioso de
rejeição e procura, da sociedade de consumo em que se rejeita os objetos mais antigos e
procura os mais novos e inovadores, mesmo que ambos desempenhem a mesma função,
reduzindo o tempo útil dos objetos e assumindo valores descartáveis:

“Entendemos as cidades como organismos vivos em
constante mutação (...). Assim sempre que intervirmos em préexistências, mais ainda em áreas consolidadas (...) devemos
abraçar esta percepção e cuidar de desenhar cada célula deste
organismo o mais mutável e versátil possível”
(MERLINI, 2017, p. 116)
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O conceito de dinamismo, permite que o novo uso se relacione com outros, se
expanda, se retraia ou que se funda com usos adjacentes, de maneira a criar outras funções
e que se adapte melhor à realidade existente, como por exemplo, uma pequena área de
refeições e uma sala de reuniões divididas por uma parede leve que pode desaparecer para
criar a ideia de um restaurante maior. No âmbito da habitação, o conceito de dinamismo
permite conceptualizar uma habitação unifamiliar com uma tipologia capaz de se mutar para
outra diferente, e vice-versa.
O conceito de versatilidade, permite que a nova função se possa mutar as vezes que
sejam necessárias, adaptando-se a um universo de novas e possíveis realidades, ou seja,
permite uma transparência entre a mutação dos espaços, a interação entre eles e é, ao mesmo
tempo, usado para, “(...) ajustar a ordem a circunstâncias que lhe são contraditórias”
(VENTURI, 1995, p. 56). É exemplo, um estádio ou pavilhão, que pode servir para várias
modalidades desportivas ou eventos culturais.
Assim, tendo em conta que se trata de várias intervenções, numa pré-existência, cada
função tem de se, “(...) adaptar às infraestruturas base e distribuição espacial (...)” (MERLINI,
2017, p. 116), já definidas no local. O mesmo se aplica igualmente às habitações, que na sua
versatilidade, e possível dinamismo, permite que numa família, todos estejam sempre em
contacto uns com os outros, anulando o sentimento de isolamento ou rejeição. Um espaço
para uma família única, ou seja, a casa é um espaço, um todo, tal como a família que nela
habita, tal como foi requerido pelo cliente do arquiteto Shigeru Ban para a Naked House.
[Figura 3]
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Figura 3 – Naked House. 2000. Saitama, Japão. Shigeru Ban

O conceito de flexibilidade, tradicionalmente arreigado às casas japonesas, só foi
introduzido no âmbito da teoria da Arquitetura ocidental após o CIAM de 1929,8 e permite
que o utilizador tenha a capacidade de interagir com o espaço existente de diversas maneiras,
ao possibilitar a mutação, no sentido em que dentro de uma função, esta se transforme numa
nova realidade funcional, sem que haja prejuízo para nenhuma das funções nem para a sua
envolvente. Assim, a flexibilidade define-se pela disposição de diferentes usos, sociais como
o agregado familiar, culturais como a origem étnica ou económicas como a sua posição na
sociedade, interferindo diretamente com a organização espacial, disponibilizando que cada
utilizador possa adequar cada espaço em função das suas necessidades, temporárias ou
permanentes. Este estado de flexibilidade é visível em várias situações, como o caso de um
quarto que se transmuta em escritório com o simples rebater da cama ou vice-versa. Uma
regeneração espacial que Sérgio Infante considera fundamental para a vida atual.

8

O CIAM de 1929 em Frankfurt, Alemanha, foi o segundo congresso internacional de Arquitetura que reuniu
um conjunto de arquitetos, do Movimento Moderno. Neste evento debateu-se o conceito mínimo do habitar
individual, o “Die Wohnung fur das Existenzminimum” e que tinha como objectivo, abrir a discussão a novas
ideias e soluções para a Arquitetura.
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“No domínio da habitação (...) um grande esforço tem
vindo a ser desenvolvido para a (...) possibilidade de regeneração
e de adaptação à vida actual (...). A produção de habitação
arregimentada em edifícios espartilhados pelo cumprimento
milimétrico das áreas mínimas do Regulamento Geral das
Edificações Urbanas (...) leva a que por todo o lado as propostas
se assemelhem, repetindo apartamentos duma confrangedora
mediocridade conceptual. Por isso se vai tornando mais aliciante
para um cada vez maior número de pessoas a ideia de viverem
em espaços diferentes e delirantes”
(INFANTE, 2002, p. 14)

Apesar de serem bastantes parecidas, a versatilidade tem fundamentos diferente de
flexibilidade. A versatilidade permite que que se mude a função sem nenhuma alteração
física, por isso tem a capacidade de usar o mesmo espaço de várias maneiras. Já a
flexibilidade, autoriza que o mesmo espaço tenha a capacidade de se transformar, apenas
com a alteração de objetos e não no seu conteúdo físico.
Porém, muitas vezes, para se tornar o espaço o mais mutável possível, criam-se áreas
que podem sofrer múltiplas variações, em benefício conceptual da ideia da criação de
alternativas consoante as necessidades do utilizador. Um caso mútuo de dinamismo e
flexibilidade está presente no projeto de habitação de Paulo Merlini. Nesta intervenção existe
um espaço, superior, que foi completamente recondicionado. No início tinha uma função
rígida, alterada entretanto com a intenção de criar um espaço o mais mutável possível, e com
a ideia de eventualmente se converter num quarto, de modo a valorizar o conceito familiar,
ou outro espaço de acordo com as necessidades do momento. [Figura 4]
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Figura 4 – Habitação Mouzinho 85. 2015. Porto. Paulo Merlini

O conceito de sustentabilidade, permite-nos graduar a intervenção, garantindo que
esta seja mínima e o menos prejudicial para o meio ambiente, fazendo com que as novas
construções e as suas materialidades, que por vezes só existem durante algumas épocas
sazonais, ou em locais geográficos específicos, tenham mais impacto ambiental, do que
reconstruir e reutilizar no edificado, materiais que já foram produzidos, transportados e
colocados in situ. Mesmo que se reutilizam todos os materiais que existam no local,
maximizando o ideal de intervenção mínima é, também, possível fazer a reciclagem dos
materiais existentes de modo a usá-los noutra funções, fazendo com que a intervenção tenha
um impacto mínimo, estando esta acrescida pela própria manutenção do edifício e pelo uso
de energia no processo de reciclagem dos materiais. Valoriza-se assim, o uso predominante
de materiais locais, que sejam fáceis de se adaptar às várias funções, tanto do edifício como
às características do próprio material, por modo de reduzir ao máximo os custos ambientais
e contribuir para a promoção da coesão social e o desenvolvimento sustentável da região:
20

“(...) a preservação, o estudo e a transmissão do património cultural e natural, material e
imaterial, móvel e imóvel, são de grande importância para as sociedades e para o diálogo entre
os povos, para a coesão social e para o desenvolvimento sustentável” (UNESCO, 2015).

Com a implementação destes quatro conceitos, definidores da evolução das mutações
arquitetónicas, no que podemos designar por mutação funcional, é possível compreender as
bases

contemporâneas

dos

modelos

mutantes,

a ideia que

se transmite de

multifuncionalidade espacial e, o que as mutações funcionais poderão vir a ser no futuro.
Porém, importa ressalvar que: “Nem todos os edifícios históricos tem de ser adaptados a novos
usos, mas, mais importante, um edifício não tem de ser designado como monumento histórico
para ser reabilitado e adaptado a novos usos”9 (CRAVEN, 2017).

Hoje, as mutações funcionais, ao seguirem as bases previamente estabelecidas, tem
que ter em atenção uma outra problemática. Têm que se adaptar à intervenção em curso. Esta
imposição dividias em dois grupos, o conjunto das novas construções e o das regenerações.
Apesar de já termos afirmado que uma mutação é uma mudança de função, por norma, intuise que as mutações estão sempre associadas à regeneração, todavia, na realidade sabemos
que uma nova construção também pode ser desenvolvida usando um processo mutável.
É possível identificar os dois grupos nos diferentes modelos mutantes, onde
encontramos as novas construções de carácter mutável capazes de prever e possibilitar a
replicação de novas mutações. As que permitem que um espaço volte a poder ter as suas
distribuições e características anteriores, e as que, como modo de regenerar edifícios
obsoletos, facultam a adaptação de um espaço a vários programas funcionais, ainda que
muitas destas variáveis possam ser introduzidos de maneira semelhante, independentemente
da base da problemática.
Podemos então constatar que existem múltiplas conceções com possibilidades e
probabilidades de construção e a execução prática de modelos com mutações funcionais.
Tais como:
- A ideia de mutar funções específicas de estruturas e infraestruturas das cidades, de
modo a alterarem os ritmos de vida das mesmas e da sua envolvente. É o caso do High Line

Tradução livre do autor: “All historic buildings do not have to be adapted for reuse, but, more importantly, a
building does not have to be designated as historic for it to be rehabilitated and adapted for reuse”
9
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Project, em Nova Iorque, realizado por uma vasta equipa de arquitetos liderados por
Elizabeth Diller e Ricardo Scofidio, ou então, as práticas de regeneração de vielas, como os
arquitetos Daniel Toole em Miami, Flórida, Dan Cheetham em Austin, Texas, ou de David
Winslow em São Francisco, Califórnia, em que regeneraram os espaços de modo a torná-los
mais atrativos para percursos pedonais;
- A Arquitetura Rizomática, ou de sistemas abertos, conceito desenvolvido por
Deleuze e Guattari, que permite que uma mesma parte do edifício tenha várias funções, como
acontece no museu Het Valkhof dos UNStudio e na Möbius House, na altura ainda Ben van
Berkel e Caroline Bos, ambos na Holanda, bem como a Final Wooden House, no Japão, de
Sou Fujimoto, que têm simultaneamente propriedades de open house;
No que diz respeito aos modelos open, na generalidade, estes estão divididos em três
diferentes escalas. Numa perspetiva em que a sua função nuclear pode ser mutante, causando
necessariamente impactos distintos, sem ter em consideração as suas verdadeiras dimensões,
ou seja, podendo haver modelos open building mais pequenos do que open spaces, pois o
que interessa para a mutação é o grau funcional do modelo. Depois, temos à grande escala o
open building, a uma dimensão intermédia o open house, diminuindo na escala até à
dimensão do open space.
- A teoria dos suportes e open buildigns, desenvolvida por Habraken, em que se
disponibiliza o edifício à função necessária como é o caso da mega estrutura tridimensional
livre de habitações experimentais Next21, em Osaka, de Yoshitika Utida ou então as
alterações e ampliações de duas torres habitacionais em França, nos arredores de Paris,
realizadas por Lacaton e Vassal ou até mesmo, mas numa escala mais reduzida as unidades
habitacionais, no Chile, do Alejandro Aravena;
- A open house, apresenta uma resposta funcional à organização espacial de qualquer
programa, não se vinculando apenas com o habitar, mas também, com outras tipologias em
que o diálogo entre espaços é predominante e essencial, como acontece na Casa
Sperimentale de Giuseppe Perugini, na Suitcase House de Gary Chang, bem como, na NA
house e na Final Wooden House de Sou Fujimoto;
- O open space desenvolvidos e testados inicialmente por Phillipe Johnson e Mies
Van Der Rohn na Glass House e na Farnsworth House respetivamente, que dão resposta a
que um único espaço restrito se torne maior do que aparenta e que tem paralelo nos exemplos
contemporâneos, a impermeabilidade espacial a Nine Square Grid House de Shigeru Ban,
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ou numa perspetiva de Coworking, o pavilhão de tecnologias desenvolvido por Juhya
Ishigami, bem como, o pavilhão florestal dos X-Studio, a Casa da Suíça no México dos
Dellekamp Arquitectos e o teatro aberto de bambu dos Dna;
- A teoria do Reuso Adaptativo em que se reutiliza um edifício, espaço ou objeto,
podendo-se alterar ou modificar as suas funções, todavia mais ligado a uma ideia de
recuperação e regeneração sustentável, é exemplo, em edifícios, como o projeto A/D/O/ dos
nARCHITECTS ou o museu em Damião de Góis dos Spaceworkers, ou ainda, de objetos
menores tais como a reutilização de contentores utilizados pelo sevilhano Santiago Cirugeda
nas Recetas Urbanas, a utilização de derivados do processamento de papel prensado do
Shigeru Ban, e a utilização de tubos de cimento para a criação de habitações minimalistas,
como no caso do projeto Opod de James Law que tenta dar uma resposta rápida a uma
preocupante problemática da vida de muitos asiáticos, as casas-caixão, desprovidos de
qualquer apoio.
Os novos padrões hipermodernos de vida contemporânea são híperes, são imediatos,
e deste modo são mais instáveis e passiveis de contínua mutação, fazendo com que haja a
procura de respostas no instante, cada vez mais viáveis aos variados problemas sociais da
globalização. Para isso é necessário que a Arquitetura com caráter mutante, esteja atenta para
se poder associar e fundir eficazmente com os novos avanços tecnológicos e científicos, de
modo a prevenir que no futuro não aconteça a mesma degradação e obsolência dos edifícios,
que aconteceu na segunda metade do século passado no pós Revolução Industrial. Neste
quadro de mudanças constantes, é essencial criar modelos de Arquitetura com espaços
dinâmicos, versáteis, flexíveis e sustentáveis, capazes de se mutar facilmente e de acordo
com as necessidades de utilização, como resposta a um individuo único ou à sociedade no
seu conjunto, com perspetivas de futuro.
“A verdadeira arquitetura é a que serve o presente, com olhos no futuro ” (MERLINI,
2017, p. 116).
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1.2 – Os Novos Modelos de Mutabilidade Funcional na Arquitetura

Tal como a diaconia do tempo, o progresso e desenvolvimento estão associados e são
variáveis as áreas disciplinares na Arquitetura em que as mutações funcionais podem
ocorrer, cada uma dependente das diferentes opções e soluções oferecidas pelo momento
cultural e civilizacional presente - Aeon. Contudo, todas elas têm como objetivo o de se
tornarem cada vez mais úteis e eficazes funcionalmente, seja porque essa mais valia está
relacionada com o fato de se adequarem às escalas do contexto, a uma imagem e estética
contemporânea, ou ainda como resposta rápida e eficaz à demanda de uma nova utilização
programática.
De maneira a se perceber melhor as múltiplas possibilidades e probabilidades de
encontrar novos programas para a manifestação das mutabilidades nos mais diversos
campos, iremos analisar várias realidades, algumas com relacionamentos díspares, outras
com relações mais próximas, e observar como é que é possível que elas sofram alterações,
recorrendo a diferentes tipos de mutação funcional. Tendo como resultado de todas as
mutações funcionais, uma perspetiva de sobrevivência do edifício, espaço ou função.
Nos domínios da Arquitetura e do Urbanismo podemos encontrar mutações em
diferentes escalas e situações, desde o espaço de pequena escala até ao espaço de grande
escala, coincidindo com a ideia de território.
Contrariando o ideal racionalista do século XX que postulava, “(...) que cada projeto
arquitetónico fosse concebido de modo a ser tão adequado à função quanto possível” (TIETZ,

2008, p. 9), todos os espaços tem potencial para sofrer mutações funcionais desde que a nova
função incorporada consiga inserir-se no previamente estipulado sem causar problemas, ou
seja, contraria-se de certa maneira, a máxima de Louis Sullivan, “A forma segue a função”10.
Para isso, deve-se encontrar soluções fiáveis e favoráveis, garantindo com segurança a
concretização da melhor opção, sem excluir todavia a existência de outras, que ousadamente
permitam um novo rasgo de originalidade e criatividade.
A escolha das várias soluções passam pela ideia de que o mesmo alvo aplicado de
maneiras diferentes dê para obter resultados distintos. Quer seja pela ligação entre territórios,

A “form follows function” é uma máxima atribuída ao arquiteto americano Louis Sullivan que resumia nesta
ideia, a ordem expressiva do que viria a ser um fio condutor da Arquitetura Modernado século XX.
10
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manipulação dos ritmos vivenciais, criação de tipologias rizomáticas ou de sistemas abertos,
adaptação dos conceitos de open building, open house ou open space, e a reutilização de
edifícios ou componentes.
A adequação está na sua essência associada a uma necessidade de adquirir
funcionalmente algo mais, do que a possibilidade do momento, utilizando como base os
conceitos constituintes de mutação funcional e pondo em prática o princípio, de que na
Arquitetura, o resultado do todo é menor do que a soma de todas as partes.

Começamos por uma situação em que uma necessidade leva à procura de uma
solução para um problema real, as ligações entre territórios. A tribo Khase,11 tem o seu
território tribal separado por um rio que no período estival, permite com relativa facilidade
o seu atravessamento, no entanto, no período das chuvas, o rio torna-se praticamente
implacável, impossibilitando a passagem entre margens.
O entrave problemático, leva a tribo a utilizar técnicas e conhecimentos disponíveis
para construir pontes em bambu que permitissem a ligação em vários possíveis locais. No
entanto, apesar da flexibilidade deste tipo de estrutura, esta não é suficiente para aguentar a
força provocada pelo crescimento e violência do caudal do rio.
Demonstrando uma grande capacidade resiliente, os membros da tribo Khasi
começaram a experimentar outras técnicas que permitissem resolver este problema real:

“Há volta de 180 anos que eles experimentam uma nova
técnica, ao puxar as raízes de uma árvore-da-borracha para o
outro lado do rio o crescimento lento transforma-as numa ponte
que é agora capaz de sustentar o peso de 50 pessoas. A ponte de
raízes vivas em Meghalaya demoram cerca de 25-30 anos a
crescer, e ficam cada vez mais fortes com o passar do tempo”12
(ZILLIACUS, 2017)

11

A tribo Khasi é um grupo étnico, nativo da Meghalaya, no Nordeste da India.

Tradução livre do autor: “Around 180 years ago they experimented with a new technique, pulling the roots
of a rubber tree across a river the slowly grew into a bridge that is now capable of sustaining the weight of 50
people. The living root bridges of Meghalaya take around 25-30 years to grow, and they only grow stronger
with time”
12
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Esta mutação funcional primária, recorrendo às raízes das árvores, tornou possível
solucionar uma condicionante na vida da tribo. As raízes que originalmente, tinham apenas
como função de nutrir e suportar o peso da árvore, devido à descoberta da sua versatilidade
passam a estar sujeitas a um processo mutacional pela intervenção do Homem, permitindo
adaptativamente uma passagem segura entre margens. [Figura 5]

Figura 5 – Ponte feita com raízes de uma árvore-da-borracha. Meghalaya, India. Tribo Khasi

Ao querer manipular as interações humanas com uma determinada envolvente e
consequentemente o ritmo vivencial de ambas, deparamo-nos com situações em que,
estruturas e infra-estruturas, outrora com valor, mas agora obsoletas e sem resposta para as
necessidades presentes. A alteração da função pré-existente, só faz sentido se adequada a
uma necessidade atual. Esta necessidade de manipulação, é uma realidade que enquadra e
valoriza as mutações funcionais como estratégia plausível de regeneração e reutilização
temporária ou permanente, possibilitando atualizações contínuas perante as exigências do
momento.
As mutações funcionais que se apropriam de espaços públicos, criam utilidade
inclusiva, participativa e, incentiva a novas atividades num determinado espaço funcional.
A inclusão, visa sobretudo, uma regeneração do alvo de intervenção e da sua envolvente,
tendo em conta que o ritmo vivencial será o mais afetado, como acontece no High Line
Project ou em projetos para revivênciar antigas vielas.
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Diller Scofidio + Renfro, em 2003, reconverteram uma antiga linha férrea em Nova
Iorque que se destinava a comboios de carga num parque público. Desativada e a degradarse, a ideia de regeneração e mutação funcional em algo que suprisse necessidades da cidade
ganhou força. Inclui-se, por oposição ao imediato industrial, um parque autónomo do chão
da cidade, mas com influência no espaço público. Dividido em três secções, o parque
estende-se pelo lado Oeste da cidade, desde a rua Gansevoort até ao Centro de Convenções
Jacob Javis na 34ª rua. A mutação funcional regenera a linha férrea e a cidade incorporando
vivências complementares, uma quebra temporal com o espaço que permite unir e separar
modos de vida no local. Isto permite afirma que: “O novo parque oferece uma pausa sedutora
nas ruas caóticas da cidade, já que os utilizadores têm a oportunidade de experimentar um espaço
elevado, com vistas panorâmicas para o rio Hudson e para o horizonte da cidade”13 (CILENTO,

2009). [Figura 6]

Figura 6 – High Line Project. 2004. Nova Iorque, EUA. Diller Scofidio + Renfro

A intervenção divide metafisicamente o espaço exterior público, com vários acessos
ao parque e pontos-chave distintos. De modo a evitar monotonias, estes pontos-chave,
destinam-se a distrair, prender e abrandar o visitante, uma atitude que melhora a qualidade
de vida das pessoas e diminui o ritmo da cidade caótica, que por si, desencadeou uma
mutação conceptualmente ampliada, no seu território de afirmação. Cada peça da linha foi

Tradução livre do autor: “The new park offers an alluring break from the chaotic city streets as users have
an opportunity to experience an elevated space with uninterrupted views of the Hudson River and the city
skyline”
13
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mapeada para ser recolocada no local original como um elemento integrado. A vegetação
que cresceu espontaneamente enquanto a linha esteve inativa foi mantida, preservando a
memória e a história do lugar.14
As intervenções ritmáticas enquadram-se como modelo mutante porque incorporam
conceitos constituintes, como a sustentabilidade e o dinamismo. Objetivamente, a mutação
funcional regeneradora e manipuladora, “(...) irá oferecer oportunidades verdes, opções de
transporte alternativos, e benefícios sociais para atender às necessidades de mudança dos
ambientes urbanos”15 (CILENTO, 2009).

Perante um potencial de expansão constante da mutação, verificamos que esta pode
ter finalidades opostas. O High Line Project reduz o ritmo da envolvente, porém,
encontramos infraestruturas que aceleram esse ritmo, regenerando as vivências das zonas
mais monótonas, como as Active Alleys, um tipo de intervenção que reutiliza e regeneram
ruas de pequena escala em zonas desfavorecidas para pontos atrativos, transformando-os
“De Espaço Morto para Lugar Público”16 (ALDERTON, 2016). Numa perspetiva sociológica,
as vielas estreitas e sinuosas são muitas das vezes entendidas, como espaços inseguros por
escasso uso e entendidas como zonas limite que só existem porque são o resultado espacial,
esquecido, dos cheios construídos. A manipulação funcional pode reativar estas estruturas
de mobilidade, afetando a sua envolvente e combatendo os seus preconceitos, “(...) as vielas
vão sendo recuperados, revitalizados e reaproveitados para parques, negócios, arte, trânsito de
bicicletas e até mesmo para a agricultura urbana. Todas (...) tornam as comunidades mais
seguras, limpas e prósperas”17 (ALDERTON, 2016).

Esta problemática, presente em cidades com origens geografias diversas, encontra,
nos EUA, recorrentemente, esta noção de vazio entre construções. Uma necessidade para o
uso de veículos de transportes, para se fazerem cargas e descargas desobstruindo as vias

14
Esta apropriação da natureza na cidade identifica-se com o conceito de “paisagem sem caminho”, uma fusão
entre a Arquitetura e Agricultura que resulta num hibrido entre pavimentos 100% duro e mole.

Tradução livre do autor: “(...) will offer greening opportunities, alternative transportation options, and social
benefits to meet changing needs in urban environments”

15

16

Tradução livre do autor: “From Dead Space to Public Place”

Tradução livre do autor: “(...) alleys are being reclaimed, revitalized, and repurposed for parks, businesses,
art, bike transit, and even urban agriculture. All (...) make communities safer, cleaner, and more prosperous”
17
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principais. Sem esta utilidade, as vielas tornar-se-iam obsoletas. É de salientar que este
modelo mutacional, aumenta o ritmo da viela e consequentemente o da cidade que a aloja.
As vielas mutantes incentivam as interações sociais e económicas, bem como o
desenvolvimento de conceitos ambientais, criando oportunidades de combate a alguns
problemas urbanísticos ligados à saúde e segurança pública. Alterar o ritmo da cidade e a
perceção que as pessoas têm sobre a mesma, leva-as a redescobrir espaços que ganham
utilidade diária e valor, despertando um dinamismo entre o espaço e a envolvente humana.
[Figura 7]

Figura 7 – Viela Pop-Up. 2013. Austin, Texas. Dan Cheetham

Podendo enquadrar-se nos novos modelos programáticos da mutação funcional, a
Arquitetura Rizomática ou de Sistemas Abertos, é um conceito que permite a interligação
na Arquitetura, quer seja dentro de uma habitação, edifício, ou cidade.
Os franceses Gilles Deleuze (1925-95) e Félix Guattari (1930-92), filósofos da pósmodernidade, retiraram a definição de rizoma da botânica e aplicaram-na à filosofia. No seu
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conceito de rizoma18, há uma definição de História que não segue uma linha condutora
totalmente linear como se tratasse de uma sequência, mas sim, uma realidade que é feita a
partir de uma articulação entre o que se conta, o que não se contou e o que falta contar, ou
seja, cada rizoma está ligado individualmente a uma rede e funciona em conjunto como um
todo.
A definição de rizoma, define-se assim, como um elemento capaz de influenciar e de
ser influenciado por todos os outros, criando um sistema aberto e interligado que nunca está
fechado nem limitado a si próprio expandindo-se em todas as direções possíveis, construindo
e destruindo uma realidade consoante as suas possibilidades e necessidades, fruto do seu
próprio dinamismo. [Figura 8]

Figura 8 – Teia rizomática

Na Arquitetura o conceito de rizoma associa-se a uma ideia de crescimento,
expansão, retração e ligação entre elementos, eliminando a organização fixa e impedindo
que esta se autonomize. O sistema aberto rizomático permite que uma cidade ou um edifício
possa funcionar sem restrições, fazendo com que cada uma das realidades tenham funções

18

Rizoma, é o nome dado ao calo alongado e subterrâneo de uma planta.
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complexas, multidisciplinares e multifuncionais. Exemplo desta prática são, a Möbius
House, de Ben van Berkel e Final Wooden House de Sou Fujimoto.
Na Möbius House, em Het Gooi, Holanda, construída entre 1993 e 1998,
encontramos um exemplo do conceito de sistemas abertos.19 Organizada por um percurso
contínuo, observamos a existência de uma ligação entre os vários rizomas, o interior e o
exterior, a fachada e o mobiliário, que de acordo com a evolução do uso da habitação ao
longo das suas 24 horas, faz com que se misturem em vários momentos, criando uma história
completa, tal como pretenderam Deleuze e Guattari. Assim, tal como um loop, a casa invertese. Os materiais e os elementos que constituem a casa vão sofrendo mutações funcionais,
pois os que estão no exterior com a função de impermeabilização, passam a estar no interior
com uma função distinta, ou inversamente, fundem-se para criar uma nova dimensão, a de
peça de mobiliário. “O entrelaçar das trajetórias do loop está relacionado com o ciclo de vida e
de trabalho da família. Enquanto o loop é invertido, a carapaça exterior de betão transforma-se
em interior e o vidro das fachadas tornam-se divisórias interiores”20 (UNStudio, s.d.).

A História da Möbius House, “(...) reflete no seu interior um ciclo de 24h de dormir,
trabalhar e viver”21 (BERKEL, 1995, p. 86) de cada membro da família. Foi desenvolvida de

modo a que a ligação dos espaços privados e públicos se intercetem nas áreas coletivas,
tornando o habitar um elemento integrador da família. [Figura 9]
A Möbius House assenta igualmente no conceito Möbius Loop, ou fita de Möbius,22
definida por duas linhas continuas e que se intercetam concretizando uma espiral dupla, um
resultado mutante, em que o interior passa a exterior e vice-versa. [Figura 10]

CC: “A arquitectura de Ben van Berkel e Caroline Bos tem levado a ênfase nos diagramas às quatro
dimensões, introduzindo o volume e o tempo. Os diagramas volumétricos e dinâmicos do UNStudio tendem a
ser como bolhas de resina que se interceptam, conectam e transformam, mantendo suas formas lìquidas e
amorfas no resultado final. Não obstante, a partir de alguns diagramas pensados em si mesmos e autônomos,
geralmente as obras ficam alheias a seus entornos imediatamente, sendo pensadas apenas a partir de seus fluxos
internos” (MONTANER, 2016, p. 94)
19

Tradução livre do autor: “The intertwinning trajectory of the loop relates to the 24-hour living and working
cycle of the family. As the loop inverts, the exterior concrete shell transforms into interior and the glass facades
became internal partitions”
20

21

Tradução livre do autor: “(…) translates into the interior into a 24-hour cycle of sleeping, working and living”

22

Desenvolvida pelo matemático e astrónomo alemão, August Ferdinand Möbius (1790-1868).
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Figura 9 – Organização da Möbius House. 1998. Het Goi, Holanda.
Ben van Berkel

Figura 10 – Möbius Loop aplicado ao habitar

Nas antípodas, Sou Fujimoto apresenta-nos um edifício que conjuga os conceitos
mutantes inversamente. Focado no interior, a Final Wooden House, é do ponto de vista
mutante, um open house rizomática. Devido a inversão da função, da materialidade, e do
objeto que representa, o modelo híbrido apropria-se das qualidades da madeira para criar
uma habitação que funciona consoante o posicionamento de quem a utiliza, unindo espaço,
materialidade e necessidade.23 Nas palavras de Fujimoto: “Aqui não há separação de chão,
parede e teto. Um lugar que se pensava ser um piso torna-se numa cadeira, num teto, numa
parede de várias posições”24 (Sou Fujimoto Architects, 2008). [Figura 11]

23

Colunas, vigas, fundações, paredes exteriores, paredes interiores, tetos, pavimentos, isolamentos, mobiliário,
escadas, caixilhos de janelas.
Tradução livre do autor: “There are no separations of floor, wall, and ceiling here. A place that one thought
was a floor becomes a chair, a ceiling, a wall from various positions”

24
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Por consequente, a Arquitetura rizomática torna-se autónoma do conjunto.
Agregando o rizoma à quarta dimensão, o tempo, este funciona harmoniosamente,
independentemente da sua ocupação ou seja, “(...) o tempo é um fator presente e determinante”
(MONTANER, 2016, p. 95).

Figura 11 – Interior da Final Wooden House. 2006. Kumamoto, Japão. Sou Fujimoto

Numa escala maior dos opens, um tipo de modelo mutacional que permite a
idealização de um espaço multifuncional, é o open building, associado à teoria dos suportes
desenvolvida por N. John Habraken, arquiteto e ensaísta holandê. A sua teoria baseia-se
numa “(...) arquitetura urbana compartilhada e atemporal” (MONTANER, 2016, p. 17) que
pretende conceptualmente, combater a urbanização acelerada e modular, criando uma
alternativa ao alojamento massificado, ao pretender inserir os utilizadores das habitações nas
decisões de desenvolvimento do projeto de construção, de modo a obter uma certa
individualidade para cada habitação.
A ideia é de albergar pessoas de qualquer faixa etária e etnia, ao invés de criar
habitações genéricas para todos os residentes, ou dito de outro modo, promover, “(...) a
diversidade de tipologias de habitação para famílias ou distintas unidades de convivência”

(MONTANER, 2016, p. 18). [Figura 12]
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Figura 12 – Aplicação da Teoria dos Suportes de Habraken

Segundo Habraken, a construção em massa interrompe a relação natural entre os
seres humanos e o ambiente. Na sua opinião esta só serviu como resposta rápida à
necessidade do pós Segunda Guerra Mundial, onde deu uma resposta rápida a um problema,
de falta de habitação, para os desalojados do conflito. Para promover o seu ponto de vista,
publica em 1962, Supports, em que faz uma crítica às soluções do pós-guerra, afirmando que
a habitação coletiva como solução habitacional eliminava o utilizador do processo de
desenvolvimento do habitar.
Para Habraken a modulação não pode ser um esquema rígido, deve garantir que cada
indivíduo ou família se aproprie do espaço consoante as suas necessidades e possibilidades
económicas, sociais e intelectuais, podendo modificar ou refazer as suas habitações, quando
o desejarem e/ou poderem. A estrutura para além de modular, é igualmente independente
das habitações, permitindo que todos os pisos possam ser diferentes: “A proposta de suportes
é de reintroduzir o habitante nas decisões profissionais e políticas do processo de que ele está
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excluído. Isto é importante não apenas para o habitante mas também para a qualidade ambiente
da construção como entidade vivida e autónoma”25 (HABRAKEN, 2012, p. 2).

A teoria dos suportes não restringe o controlo de decisão a ninguém. O objetivo é de
partilha-lo entre todos os intervenientes, estejam estes ligados ao projeto direta ou
indiretamente. Deste modo, o processo de desenvolvimento não é uma responsabilidade
única da técnica nem da Arquitetura, é uma fusão de todos os envolvidos na procura de um
resultado partilhado, um todo, porém, existem situações em que um interveniente poderá ter
mais poder de decisão do que outros, dependendo da sua função no desenvolvimento do
projeto, sendo sempre importante a participação de todos.
Habraken, no seu ensaio, menciona também que é preciso trazer para a habitação
algumas ideias já aplicadas noutras tipologias de edifícios, tais como os centros comerciais
em que cada espaço evolui adaptando-se a cada tipo de vendedor, cabendo a ele, estudar o
tipo de compradores e adaptar o espaço às exigências dos novos consumos, consciente que
ciclicamente cada um está dependente do outro, de modo a poder cumprir as suas funções.
A ideia de Long Life Building, utilizado em países como a China e Japão, também se
pode aliar à teoria dos suportes, no sentido em que o conceito é um instrumento de
readaptação ou reprogramação de uma habitação, ou então, de outro uso do edifício, de modo
a tornar todo o processo de mutação funcional o mais sustentável possível. Para além da
teoria dos suportes, que serve como base para o open building, este conceito é igualmente
importante para as atuais mutações funcionais, pois garante, reutilizar cada área espacial de
um edifício da maneira sustentável.

O conceito open building nasce nos finais do século XX, criado por um grupo de
técnicos ansiosos por obter resultados práticos nas suas investigações sobre a vida dos
edifícios. Com várias ligações internacionais, devido ao interesse comum partilhado, a
criação da Internacional Congress of Building,26 pretende encorajar a investigação sobre a
temática da reutilização dos edifícios.

Tradução livre do autor: “The supports proposal is to re-introduce the inhabitant to the professional and
political decision making process wherever he/she is excluded. This is important not only for the inhabitant but
also for the quality of the built environment as a living and autonomous entity”
25

26

Tradução livre do autor: Congresso Internacional do edificado.
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“Em 1992, foi criada uma nova organização chamada
Open Building, que, enquanto continua suas atividades de
pesquisa, busca se transformar em uma rede de relações entre
diversas iniciativas dos países nos quais continua aplicando o
sistema dos suportes, especialmente dos Países Baixos, Estados
Unidos, Japão e China. Atualmente, a rede Open Building é
liderada por Stephen Kendall”
(MONTANER, 2016, pp. 18-9)

Os open buildings caracterizam-se, pela separação representativa de cada sistema
envolvido no processo de desenvolvimento dos edifícios; pela participação dos habitantes
na decisão do projeto; no facto de unir vários profissionais de distintas áreas no momento de
tomada da decisão; na certeza que todas as ligações técnicas do sistema edificado são
compatíveis com substituições e alterações das suas funções sem pôr em causa os outros
elementos que complementam o sistema edificado; em pôr em prática a ideia de que o
ambiente habitacional está sempre em constante atualização, e que por isso, o edifício deve
estar preparado para poder acompanhar as mudanças, tal como de igual modo, a cidade deve
estar preparada para poder acompanhar estas mutações no edificado. O conceito não é apenas
uma ideia de planta livre, é principalmente, um sistema de elementos livres, com
possibilidade de substituição por outros de igual ou diferentes funções, de modo a fazer um
open building ou numa ideia utópica acrescida de open city.
Apologistas do open building, Katsuo Tatsumi e Mitsuo Takada acrescentaram a
ideia de máxima eficácia energética do edifício ao conceito. Para isso propõem que a
construção incorpore abundante vegetação no pavimento e na cobertura, incentivando assim
comunitariamente, que os habitantes sejam os responsáveis por um habitat bio diversificado.
Todavia, num open building, estão presentes alguns condicionamentos, cuja
resolução não está ao alcance da equipa de projetistas, mas que não podem ser ignorados,
como por exemplo as alturas totais dos edifícios e os pé-direitos, além do uso de certos
materiais ou cores.
O grau de dificuldade presente depende da capacidade criativa e de comunicação
entre projetistas profissionais e utilizadores. A possibilidade de tomar decisões, demonstra
que o futuro utilizador terá também a responsabilidade de decidir sobre certos aspetos tendo
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em conta que é ele, em última instância, o utilizador do espaço criado, num processo de
experiência empírica. Algo que Habraken também reconhece: “Processo de tomada de
decisão partilhada que deve de ser reconhecida como conhecimento não científico”27

(HABRAKEN, 2012, p. 3).
Para Habraken, o utilizador fica com a responsabilidade de organizar as funções das
áreas da tipologia e do edifício consoante as suas necessidades, e o profissional deve de se
certificar que o edifício esteja condicionado de modo a que seja possível:

“Dessa maneira, o edifício é executado em duas fases: o
suporte, oferecido pelo empreendedor imobiliário, e o
“conteúdo”, a cargo do inquilino. Para o empreendedor, o
investimento inicial é rentável, em virtude da redução dos custos
de manutenção e reformas, e o inquilino pode escolher entre o
uso de sistemas padronizados dos fornecedores ou atribuir o
projeto dos interiores a um projetista”
(MONTANER, 2016, p. 18)

A mega estrutura tridimensional Next21 (1989-93) em Osaka, Japão, da autoria de
Yoshitika Utida, exemplo deste modelo mutacional, pretende redesenhar o ambiente urbano,
respeitando simultaneamente o cuidado com o consumo energético e a recuperação dos
ideais tradicionais japoneses, dando assim, resposta aos problemas das grandes metrópoles
nipónicas. O projeto enquadrado num contexto urbano, dá uma resposta adequada à
demografia e às necessidades de incluir várias tipologias, em função do envelhecimento da
população e das alterações nos agregados familiares.
Este modelo acaba por ter grande influência internacional, pois os seus conceitos
fundamentais aplicados, permitem desenvolver espaços que dão resposta a uma diversidade
cultural, sem que o edifício se prenda a um só modo de habitar.

27

Tradução livre do autor: “Shared decision-making processes must recognize non-scientific knowledge”
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“Ainda que o primeiro exemplo realizado de acordo com
a teoria dos suportes tenha sido o projecto Molenvliett
(Papendrecht, 1969-1976), de Frans van der Werf, um dos
experimentos contemporâneos mais notáveis são as habitações
experimentais Next21 (Osaka, 1989-1993), dirigidas pelo
arquiteto Yoshitika Utida, autor da megaestrutura tridimensional
livre”
(MONTANER, 2016, p. 17)

Destinada aos trabalhadores da Osaka Gas, o edifício NEXT21 conceptualmente
regista duas escalas comprometidas com as suas duas fases de construção: a primeira, com
um sistema pré-fabricado dos módulos estruturais apostando na longevidade - pilares, vigas
e bases; e a segunda, uma espécie de layout interno mais flexível no tempo - paredes
divisórias e vãos. Isto permite que cada habitação seja idealizada consoante o desejo do seu
futuro utilizador, tendo apenas como restrição a estrutura fixa. Ao permitir que as habitações
ou outros blocos sejam construídos, desmontados ou alterados independentemente das outras
unidades, promove a diversidade e a adaptação de cada espaço a uma família, dentro de,
“(...) um único suporte estrutural e espacial” (MONTANER, 2016, p. 18). [Figura 13]

Figura 13 – Edifício Next21. 1994. Osaka, Japão. Yoshitika Utida
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Assim, com todas estas possibilidades que o Next21 dá aos utilizadores e
probabilidades de futuras atualizações, podemos afirmar que para além da sua flexibilidade,
todo o edifício é também dinâmico e cada espaço individual, versátil.
Apesar da rigidez das escadas e elevadores, a versatilidade dos espaços e circulações,
permite uma liberdade dentro do lote, possibilitando que toda a mobilidade seja livre desde
o comércio térreo, passando pelas habitações até aos jardins da cobertura, criando três tipos
de espaços: o público; o intermédio; e o privado. Fazendo com que este open building esteja
em constante mutação, integrando nele a cidade, ou seja, a rua articulada e contínua na
aproximação a cada uma das habitações independentemente do piso. [Figura 14]
Com isto a Arquitetura mutante passa também a ser uma ferramenta e instrumento
para a gestão das cidades.

Figura 14 – Articulação espacial do Next21. 1994. Osaka, Japão. Yoshitika Utida

Devido às mudanças familiares, em média a cada 5 anos o edifício tem outros
habitantes, e uma nova temática para as suas alterações. Este projeto, torna-se assim,
essencialmente “(...) um experimento social sobre a diversidade de estilos de vida ”
(MONTANER, 2016, p. 18).

Reduzindo a escala dos modelos open até um nível intermédio, entramos no domínio
dos open house. Este conceito não está intrinsecamente ligado ao de “casa aberta”, ao invés,
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reflete-se pela capacidade de interligação e fluidez espacial entre os vários elementos do
programa. Comparando com a Arquitetura rizomática, que aplicada como modelo mutante,
afeta as várias vivências através de elementos físicos, o open house, influência essas mesmas
vivências através dos seus elementos metafísicos.
Neste contexto, o foco é a idealização de um conjunto espacial capaz de se mutar e
ser

multifuncional,

associando

uma

ideia

de

libertação

programática,

que

independentemente das barreiras físicas ou metafisicas entre espaços, estes continuem a
comunicar entre si.
Enquanto modelo mutante, o open house é capaz de dissolver as várias funções
singulares de cada espaço unitário, de modo a não estarem permanentemente agregadas a
um só, quer a ligação espacial seja percetível ou não. Atravessando barreiras e divisórias
visualmente opacas ou transparentes, são criados espaços ambíguos.
Os espaços ambíguos, não têm uma função permanente nem nuclear, modificandose consoante a necessidade do utilizador, do mesmo modo que cada função do programa
definido, não está condicionado a ocupar um espaço prévio, ou seja, tal como o utilizador
usa as várias áreas do programa, a função também se move nos diversos espaços. Esta
ambiguidade, permite um balanço mutacional entre o próprio espaço e os adjacentes, onde
funções que não são necessárias deixam de existir em detrimento das uteis.
O romper e o irromper de cada função em cada espaço, aciona dois conceitos, a
versatilidade, devido à capacidade de cada espaço poder ter várias funções sem que nada
físico seja alterado, e o dinamismo, pela capacidade de interação e movimentação das
funções. A fusão destes conceitos torna qualquer barreira existente frágil e por vezes dúbia.
Semelhante ao que acontece com as construções rizomáticas, estes funcionam sobre
eles mesmo, numa mistura funcional “(...) como um parque de brincar arquitetónico onde as
regras originais do programa não se aplicam”28 (KESKEYS, s.d.), e onde as várias divisões

deixam de ser apenas divisões, passando a desempenhar funções que vão para além das suas
características básicas, criando igualmente, espaços funcionalmente ativos, vividos e
interligados contextualmente.

Tradução livre do autor: “(...) as an architectural playground where the original rules of program no longer
apply”
28
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São vários os exemplos de casas flexíveis que foram pensadas ao longo do
modernismo, entre elas a Casa Sperimentale, de Giuseppe Perugini construída no fim da
década de 1960, torna-se um exemplo peculiar, pois funde características do Brutalismo29
em conformidade com a dinâmica e versatilidade. [Figura 15]

Figura 15 – Casa Sperimentale. 1960. Fregene, Itália. Giuseppe Perugini

“Na verdade, a casa de Perugini não é uma, mas três casas experimentais”30 (BENETTI,
2017), em que cada uma revela um conceito básico diferente, como o ad infinitum, a single
unit house e a repeatable house.
A casa principal, Casa Albero, integra o ad infinitum, um conceito com ligações ao
open mutante. Este estipula que qualquer construção, nunca está totalmente finalizada,
podendo sempre crescer, retrair ou modificar-se entre si mesma, até onde desejar. Para que
essa intenção aconteça, as funções de cada espaço interior têm que se desprender do mesmo
e serem capazes de se diluírem, substituir ou apropriar-se de outros. O open house ao
conceber uma expansão, retração ou substituição contínua das suas funções, permite um ad

29

O Brutalismo, foi uma corrente do Movimento Moderno das décadas de 1950-60, que previligia a verdade
construtiva e estrutural, ao não esconde-la e por vezes destacando-a, como acontecia com o betão e os perfis
metálicos em vigas e pilares.

30

Tradução livre do autor: “In actual fact the Perugini house is not one but three experimental houses”
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infinitum o mais livre possível e assim atender a qualquer necessidade. É na organização de
cada espaço interior que é revelado o foco do open house, onde cada função, facilmente
interage com as adjacentes. A abstinência de separadores espaciais, proporciona assim, a que
as várias funções se movimentem livremente no programa.

“O interior é um espaço único e caleidoscópico, onde os
pisos se multiplicam e, graças ao sistema estrutural especial, o
vidro pode penetrar e endurecer através das superfícies de betão,
de modo a negar a conexão entre horizontal e vertical. O
deslocamento e a diferença de altura entre os diferentes módulos
garantem a privacidade do quarto sem a necessidade de paredes
divisórias (...)”31
(BENETTI, 2017)

Na Ásia, dois arquitetos que manifestam espaços, que usufruem com mais ou menos
liberdade a independência funcional, são Gary Chang e Sou Fujimoto.
Gary Chang, desenvolveu um open house que simulando uma mala, abre e fecha
espaços e funções consoante a necessidade de quem a utiliza, a Suitcase House (2002) em
Hong Kong, China. Pretendendo uma fluidez espacial e multifuncional, o todo não se prende
a uma função única, este responde à necessidade do momento, mutando-se funcionalmente
para o mais propício. Funções específicas são retiradas à grande área superior e são inseridas
em casulos inferiores, permitindo várias (re)configurações espacialmente funcionais. [Figura
16]

Tradução livre do autor: “The interior is a single and kaleidoscopic space where the floors multiply and
thanks to the special structural system, the glass can creep into and bully its way through the concrete surfaces,
so much so as to deny the connection between horizontal and vertical. The offsetting and height difference
between the different modules ensure the privacy of the bedroom without the need for partition walls (...)”
31
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Figura 16 – Suitcase House. 2002. Hong Kong, China. Gary Chang

Das barreiras físicas que cerram completamente os espaços, para quebrar em parte
com o modelo open, tomasse em consideração as características que tem de possuir para ser
um modelo mutante., Este permanece legítimo, pois dos vários espaços com funções
derivadas, realiza-se configurações e reconfigurações programáticas de toda a construção.
Assim, há um sistema de causa e efeito, em que para cada ação provocada pela função
individual de cada casulo, há uma reação mutacional do espaço geral, como se este fosse um
recurso que deve ser otimizado.
Por outro lado, Sou Fujimoto apresenta-nos, independentemente das proporções
espaciais diluídas e dinamizadas, a NA House. Construída em Tokyo, Japão, é habitada como
se só tivesse uma divisão. Organizada funcionalmente por plataformas conectadas através
de várias escadas e degraus, removíveis e fixos, a casa estrutura espaços que servem diversas
funções. Cada função abre-se para as adjacentes e para a envolvente, fazendo com que o
habitar esteja: “Associado ao conceito de viver dentro de uma árvore, (...) que satisfaz o desejo
dos clientes em viver como nómadas dentro da sua própria casa”32 (Sou Fujimoto Architects,

2012). A antítese, do nomadismo dentro de casa, salienta uma característica fulcral relativa

Tradução livre do autor: “Associated with the concept of living within a tree, (...) that satisfy the clients
desire to live as nomads within their own home”
32
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ao open house que o liga diretamente às mutações funcionais, o dinamismo. Rodeado por
transparência e sem nenhuma divisória interior, tornando os espaços mais amplos, o exterior
e o interior interligam-se, revelando todos os ambientes. A partilha de funções, numa
mutação contínua sem restrições, fecha-se ou abre-se dependendo do grau de intimidade
desejado. [Figura 17]

Figura 17 – NA House. 2011. Tokyo, Japão. Sou Fujimoto

Permitindo que cada função se desvincule de uma área, o edifício pode adotar um
programa para distintas atividades, demonstrando que enquanto modelo mutante, o open
house não é composto necessariamente de um ou vários espaços, mas sim de um composto
que, “(...) não é hermeticamente isolado mas está conectado a outros numa relatividade única”33
(Sou Fujimoto Architects, 2012), dinâmica e versátil. Assim, a mutação deve de acontecer
“(...) de modo a esmaecer as fronteiras entre o interior e o exterior, móvel e arquitetura, edifício
e natureza” (MONTANER, 2016, p. 49).

Tradução livre do autor: “(...) are not hermetically isolated but are connected to one another in its unique
relativity”
33
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Numa redução máxima da escala dos modelos open, alcançamos uma única
singularidade espacial, com uma móno função, que incorpora nela mesma, todas as funções,
arquitetonicamente denominada de open space.
Este conceito da perspetiva mutacional, não se associa unicamente a um espaço
aberto desprovido de outros elementos físicos, em oposição, revela-se como uma dissolução
extrema de todas as barreiras físicas e metafisicas, criando um espaço sem fim, cujos limites
específicos são difusos. A contínua expansão de um open space culminará num espaço
funcional omnipresente, universal e não mesurável.
Neste contexto, o pretendido é uma conceção espacial plurifuncional, que reduz ou
elimina todas ou o máximo de compartimentações e transmuta cada função numa única.
Enquanto modelo mutante, pretende-se que o mesmo incorpore múltiplas funções,
de um modo não permanente a um espaço único. Este, desprovido de qualquer limitação,
capacita o mesmo de dinamismo, flexibilidade e, essencialmente de versatilidade.
O espaço único, livre de qualquer função primordial, é alterado consoante a carência
do utilizador. A substituição, retirada ou acrescento de funções num open space, para que
este seja considerado modelo mutante, tem também que visar a sua otimização positiva. Se
a otimização do open space não for executável, este será apenas um espaço, aberto, que serve
funções mas que perde as suas capacidades fulcrais. Assim, o open space sobressai dos
anteriores pela ténue distinção entre a plausível micro e macro escala, em que um espaço
deixa de ser único, para ser a uniformidade do todo.
Como já referido, os países asiáticos têm sido os principais responsáveis deste tipo
de open, no entanto, na perspetiva dos modelos mutantes, há dois exemplos seminais que
foram fundamentais.. A Farnsworth House (1945-51) de Ludwig Mies van der Rohe (1886969) e a Glass House (1948-9)34 do Pritzker de 1979 Philip Cortelyou Johnson (1906-2005),
duas habitações unifamiliares que redefiniram o modo de habitar moderno, fazendo
sobressair o dinamismo entre interior e exterior, bem como, a versatilidade do espaço. Na
Ásia contemporânea, com a evolução do open space, o Pritzker de 2014 Shigeru Ban, entre
1995 e 2000 apresenta-nos quatro habitações mutantes, em que os conceitos constituintes
estão inseridos com intensidades distintas, a Curtain Wall House (1995), a Wall-Less House
e a Nine-Sqare Grid House (1997), mas também a Naked House (2000). Hoje, consideramos

34

A Glass House em 1997 é declarada como monumento histórico
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igualmente importante o pavilhão de oficinas do Instituto de Tecnologia de Kanagawa
(2004-8) de Juhya Ishigami, um modelo mutante que usa o coworking, para dar resposta a
problemas e necessidades atuais.
Através do mote Less is More, encontramos duas características que introduzem e
ligam o open space aos modelos mutantes.
Less is More não se especifica ao vazio espacial interior de um edifício de modo a
albergar várias funções, mas sim, estendendo e perscrutando o conceito, converte espaços.
O interior e o exterior num só. O diluir espacial que acontece nas open houses, é aqui
caracterizado pelo esvanecer do domínio público e privado perante uma planta
espacialmente livre, expondo todo o espaço. A fusão entre interior e exterior é relacionada
com uma diluição conjunta dos mesmos, resultando num único open space que incorpora a
construção e a envolvente.
Na Arquitetura tradicional japonesa, o uso funcional de cada espaço sempre foi
relativamente subjetivo. O uso de portas e painéis deslizantes, Shanji e Fusuma, permitiam
modificar cada espaço consoante o desejo do seu utilizador. A subjetividade destes espaços,
podendo ser quartos ou sala, é um conceito que perpetuava a habitação por várias gerações,
sendo possível, caso necessário, desmembrar cada espaço e dotá-los de funções diversas, ou
pelo contrário, unir os vários espaços com funções distintas de modo a que uma única função
subsistisse, quer esta tivesse alguma ligação com as anteriores ou não, mas, também era
possível trocar funções entre duas zonas.
Assim, um contemporâneo fulcral na conceção de open spaces mutantes que eleva
os conceitos constituintes é o Pritzker de 2014, Shigeru Ban, com a Nine-Square Grid House
(1997). [Figura 18]
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Figura 18 – Nine Square Gid House. 1997. Kanagawa, Japão. Shigeru Ban

Localizada em Kanagawa, combina o mínimo com o complexo, no sentido em que
reduz os seus elementos físicos e metafísicos ao essencial, está apenas rodeada por dois
envidraçados e paredes em lados opostos que ampliam o interior para além dos seus limites
estipulados. Incorporados nas paredes estão 24 painéis de madeira deslizantes que permitem,
uma mutação funcional do e de cada espaço, bem como, de cada elemento que o incorpora,
dando à mutação, a possibilidade de evoluir consoante o que para o mesmo for pretendido.
Progredir ou regredir cada função de um espaço definido, leva à conjugação das várias áreas
numa única atmosfera, ao que Shigeru Ban chama de “(...) uma composição de
paredes definitiva para um chão indefinido”35 (BAN, S. apud OTA, 1999, p. 52).

O espaço indefinido de um verdadeiro open space que se liga aos adjacentes, afirma
uma contradição aparente, em que quanto mais minimalista for, mais complexo será.
Simultaneamente, este axioma é fulcral para a existência de um verdadeiro open space, quer
este seja mutante ou não, pois na presença de uma divisória, independentemente de
permanente ou efémero, que simplifique uma funcionalidade espacial, este privasse de
possibilidades, perdendo o dinamismo para com o próximo, a versatilidade do conjunto e
reduzindo a sua otimização. Deste modo, o open space deixa de existir e sem a eventual
oportunidade de ser mutável, prende o utilizador a funções previamente estipuladas,
recusando solucionar necessidades que o mesmo possa ter. “Portanto, hoje a “9 Square Grid

35

Tradução livre do autor: “(...) a definite wall composition on an indefinite floor”
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House” mede a distância do “piso universal” para posicionar o minimalismo e apresenta o valor
da complexidade. É o projeto que define o “piso universal”, não pela pureza, mas pela
complexidade do espaço e do material”36 (OTA, 1999, p. 52).

Assim, consideramos a casa, como a que eleva o conceito de open space ao
fundamental das mutações funcionais. Uma redução da materialidade física ao mínimo e
uma expansão da espacialidade metafisica ao máximo, uma diluição completa entre interior
e exterior fundindo-os num só e abstendo-se da funcionalidade única em prol da necessidade.

Com a diluição da sua função com todo o seu contexto e com uma vertente funcional
de coworking, o pavilhão de oficinas do ITK de Junya Ishigami,

[Figura 19]

beneficia

exponencialmente dos modelos open space, principalmente se estes forem mutantes e
proporcionarem inúmeras oportunidades de adequação às necessidades de cada utilizador ou
conjunto. Desenhado através do comportamento livre das pessoas, dos fluxos e movimentos
das mesmas, permite uma otimização evolutiva da disposição dos elementos físicos
interiores. A inclusão de vegetação dilui o exterior com o interior, relacionando-se como um
conjunto. A mutação contínua, sem cessar, reflete-se numa função única para um todo, uma
função existencialmente funcional que explora:

“(...) a arquitetura mais leve e imaterial possível e que
reduza ao máximo os limites e apresente os sistemas de cobertura
mais invisíveis possíveis. Trata-se de uma arquitetura que
promove a criação de atmosferas em um espaço dinâmico,
evitando

nos

interiores

qualquer

compartimentação

e

condicionante, para que esses se tornem os mais flexíveis
possível”
(MONTANER, 2016, p. 90)

Tradução livre do autor: “Therefore the “9 Square Grid House” measures the distance from that “universal
floor” to position minimalism, and puts forward th value of complexity today. It is the project that defines the
“universal floor”, not by purity but by the complexity of both space and material”
36
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Figura 19 – Oficinas de coworking da ITK. 2008. Kanagawa, Japão. Junya Ishigami

A evolução do open space para um modelo mutante que esteja otimizado para a
necessidade do utilizador, leva a que seja incorporado intrinsecamente o conceito de
Universal Floor, não como complemento mas sim como pertença. Um espaço que seja mais
do que o próprio representa, mutando-o, é o espaço. Numa máxima idealização, todos os
considerados open space, passam a ser como já definimos, uma singularidade espacial
omnipresente, universal e não mesurável.
Nesta realidade em que todos os espaços são o mesmo, temos como exemplos: o
teatro de bamboo (2015), [Figura 20] dos DnA; o pavilhão da casa da Suíça (2017), [Figura 21]
dos Dellekamp Arquitetos; o pavilhão florestal entre Hinoki e Sugi (2017), [Figura 22] dos XStudio. Face às considerações realizadas sobre os open space mutantes, estes podem ser
reduzidos, bem como a sua funcionalidade, a uma única máxima, “(...) um espaço que não
termina num limite específico (...)”37 (X-Studio, 2018).

37

Tradução livre do autor: (...) a space that does not end in specific limits (...)”
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Figura 20 – Teatro de bambu. 2015. Hengkengcun, China. DnA

Figura 21 – Casa da Suíça. 2017. Cidade do México, México. Dellekamp Arquitectos

Figura 22 – Pavilhão florestal. 2017. Kamiyama, Japão. X-Studio
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Por último, o reuso adaptativo, é um processo metodológico que repõem usos e
funções em edifícios ou espaços cuja utilidade já não serve o seu contexto, mas que no
entanto, preserva o simbolismo histórico-cultural, independentemente do contraste entre
funções. Deste modo, alguns modelos estão paralelamente inseridos neste processo, porém,
no que diz respeito à realidade das mutações funcionais, estes devem ser distinguidos, pois
o núcleo interventivo, não se destina apenas a inserir novas funções numa pré-existência,
mas sim, definir que algo sofreu uma mutação para atingir um certo objetivo regenerador.
Os modelos que se poderiam inserir nesta teoria, do ponto de vista da mutação funcional,
tiveram sempre como foco, o dinamismo, a versatilidade ou a flexibilidade, embora a
sustentabilidade estivesse presente, não era considerado como nuclear para a mutação
funcional. Agora, na teoria do reuso adaptativo, o conceito de sustentabilidade têm uma
presença mais fulcral e objetiva.
As teorias em que se reusa património e recursos não são recentes. O Homem usufrui
de elementos que perderam o seu uso ou que já não são necessários, e modifica-os de modo
sustentável e ecológico, com intenção de satisfazer as suas exigências.
Consideremos duas áreas disciplinares em que o reuso adaptativo é utilizado para
valorizar a função resultante, a Escultura e a Arquitetura. Em ambos os casos, o alvo é
submetido a uma realidade distinta para o qual foi inicialmente idealizada, numa procura de
novas funções e narrativas, onde são simultaneamente, entidades materializadoras e
desmaterializadoras, funcionais e disfuncionais. Desmaterializadoras e disfuncionais,
porque perderam a sua identidade original. Materializadoras e funcionais, porque há uma
transfiguração da sua realidade, dando-lhes uma nova função, valorizando-as.
Assim, elementos físicos e metafísicos com valor reduzido, são escolhidos para
serem reutilizados, conferindo-lhes valor acrescido dependendo do seu êxito. Entre valores
paralelos das reprogramações e valores equiparados das mutações, o foco na sustentabilidade
e valorização do simbolismo histórico pré-existente é associado ao reuso adaptativo.
O reuso adaptativo é uma metodologia que nasce em meados do século XX e que
visa preservar a herança cultual e patrimonial da sociedade, através de “(...) edifícios antigos
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que duraram mais tempo do que os seus propósitos originais - para diferentes usos ou funções
mantendo ao mesmo tempo as suas características históricas”38 (CRAVEN, 2017).

Esta metodologia, aparece numa época em que a quantidade de edifícios
abandonados é crescente, pela sua função não corresponder à necessidade. O abandono e
desuso de construções e espaços, é o resultado dos vários avanços tecnológicos, políticos e
económicos provenientes das revoluções do século anterior. A velocidade evolutiva da
sociedade em comparação com o aumento de locais devolutos, faz com que o reuso
adaptativo se torne uma opção viável e de igual modo sustentável, de garantir uma
continuidade arquitetónica.
Deste modo, é imprescindível a compreensão da definição de dois conceitos, a
adaptação e o uso compatível. A adaptação,39 permite-nos mutar uma função para que ela se
adeque ao novo contexto. O uso compatível,40 garante-nos uma certa sustentabilidade,
diminuição do impacto da intervenção, a perpetuação da mutação funcional realizada, bem
como, a sua continuidade temporal.
Sustentavelmente, o reuso adaptativo tem um impacto ambiental mais reduzido do
que as construções novas, reciclando os elementos físicos e metafísicos, mantendo ou
mutando as suas funções. São também necessários menos recursos, pois parte deles já se
encontram in situ, resultando numa menor produção de detritos. No final, vantajosamente,
quanto maior for a compatibilidade da intervenção, melhor irá corresponder às exigências
contemporâneas.
Na procura pela preservação ambiental, reduzir, reutilizar e reciclar o modelo
conceptualmente sustentável, está ligado ao conceito de reciclagem contemporânea, fazendo
com que este, se torne um ponto-chave desta intervenção e mutação funcional. O reuso
adaptativo liga diferentes tempos históricos através de um processo que muta e recicla o
devoluto, garantindo-lhe um propósito, baseando-se numa conceptualização em que o seu

Tradução livre do autor: “(...) old buildings that have outlived their original purposes - for different uses or
functions while at the same time retaining their historic features”
38

39

Ver: (ICOMOS, 1999, p. 6)

40

Ibidem
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valor não é considerado histórico para ser reutilizado: “O reuso adaptativo é uma decisão
filosófica (...) e não um mandato governamental”41 (CRAVEN, 2017).

Ao perpetuar o simbolismo histórico, é necessário que a nova função inserida se
adapte ao valor patrimonial pré-existente, preservando-o, sem que no entanto, seja ignorado.
O antigo e o novo não se devem anular, mas sim, apoiar, coexistir harmoniosamente e
evidenciar a identidade de intervenção. Se alguma das identidades for perdida, o reuso
adaptativo não será o otimizado, pois, ou a nova função não terá o impacto devido, ou a
proteção do valor patrimonial e cultural falhou.
Do teor histórico, é importante reter outro objetivo, o de servir as necessidades da
sociedade ao conferir à intervenção um significado histórico-social, podendo atuar em:
objetos; edifícios; e espaços.
Nos objetos, o uso de contentores e outros alicerces nas várias Recetas Urbanas de
Santiago Cirugeda, o uso de papel de Shigeru Ban, bem como, a potencialização de tubos de
cimento de James Law, fazem com que o reuso adaptativo, tenha um foco mais social e
ambiental do que eminentemente histórico. Nos edifícios e espaços, o projeto social A/D/O
dos nARCHITECTS e o museu de Damião de Góis dos Spaceworkers, mostram como uma
construção reutilizada pode manter as suas características históricas.
Hoje, o interesse pela preservação da História continua, porém, devido às crises
começaram a surgir mutações, que sustentavelmente se preocupam com a sociedade,
usufruindo da reciclagem para criar uma Arquitetura que corrija problemas e necessidades.
Shigeru Ban, é aqui introduzido através das intervenções de auxílio a catástrofes naturais,42
onde em conjunto com a ONU fundou uma ONG, a VAN. Esta iniciativa humanitária, levouo a desenvolver abrigos reutilizáveis e recicláveis, com elementos que em outras
circunstâncias poderiam ser considerados resíduos, como caixas de cerveja, sacos de plástico
com areia e tubos de papel.

41

Tradução livre do autor: “Adaptive reuse is a philosophical decision (...) and not a government mandate”

42

Ver:
https://www.archdaily.com/898308/shigeru-ban-creates-temporary-shelter-system-for-japaneseflooding-victims?utm_medium=email&utm_source=ArchDaily%20List&kth=1,460,486
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“Um exemplo emblemático de ativismo é dado pelo
sevilhano Santiago Cirugeda (1972), que começou construindo
ampliações em andaimes para executar coberturas e marquises e
conseguiu fazer que mansões inacabadas se convertessem
temporariamente em parques infantis, reciclando materiais”
(MONTANER, 2016, p. 107)

Criado em 2003, as Recetas Urbanas de Santiago Cirugeda funcionam como um
incentivo a uma Arquitetura social, onde se reciclam construções, espaços e objetos
incomuns, para criar “(...) células de habitação mínima facilmente montáveis e desmontáveis,
próteses em edifícios existentes e individualizações de moradias (...)” (MONTANER, 2016, p.

107). [Figura 23]

Figura 23 – Chicken House. 2005. Barcelona, Espanha. Santiago
Cirugeda

Outro tipo de intervenção, de sustentabilidade social reutilizável, é o Opod de James
Law. Desenvolvido propositadamente para dar resposta a um problema sistémico associado
à habitação em Hong Kong, as Casas-Caixão.43 A solução de James Law, é a mutação
funcional de tubos de cimento, em habitações mínimas habitáveis para duas pessoas com

43
As caixas-caixão são cubículos com cerca de 5m2 compostos “supostamente” por quarto, sala e
cozinha, chegam a ser literalmente habitados por famílias de cinco elementos. Este modelo, apesar da sua
versatilidade, flexibilidade espacial e auto-sustentabilidade, não se assume como mutante, porque é causador
de problemas e não de soluções.
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quarto/sala, cozinha e wc. Devido à sua parametrização, torna-se fácil empilhá-los,
transportá-los e tem custos reduzidos de manutenção. Um reuso adaptativo que usa a
sustentabilidade como meio para resolver problemas sociais. [Figura 24]

Figura 24 – Opod. James Law

O projeto A/D/O em Brooklyn (2016), reutiliza um armazém, dedicando-o a espaços
de Design abertos ao público. A intervenção torna todas as zonas interativas e visíveis entre
si, sem nunca sair da pré-existente. O reuso de tijolos das paredes interiores grafitadas, para
reconstruir as exteriores num palimpsesto histórico-social e comunitário, revela uma
preocupação pela sociedade e pela sustentabilidade, numa reutilização máxima de elementos
materiais e espaciais. [Figura 25]
O museu do Damião de Góis (2017), em Alemquerque, destaca-se no reuso
adaptativo pela sua sustentabilidade e inserção histórico-cultural. A intervenção é realizada
numa igreja que, “(...) esvaziada dessa função, agora é um espaço "contentor" com sua própria
identidade

(...)”44 (Spaceworkers, 2018) e valor. A mesma tem um impacto mínimo,

afastando-se da pré-existência. A organização desfragmentada, funciona como um destaque
que não se sobrepõem nem retira as características espaciais já existentes. [Figura 26]

44

Tradução livre do autor: “(...) emptied of this function, is now a "container" space with its own identity (...)”
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Figura 25 – Reutilização adaptativa de um armazém. 2016. Brooklyn, Nova Iorque, EUA. nARCHITECTS

Figura 26 – Museu de Damião de Góis. 2017. Alenquer.
Spaceworkers

Em suma, o reuso adaptativo rejuvenesce a intervenção, inserindo-a na nova
atualidade, conseguindo instantaneamente a sua sobrevivência viva, ao invés de a congelar
no tempo. A intervenção passa a ser uma sequência de camadas funcionais que incorporam
o passado, o presente e o futuro, tornando-se parte integrante da História e disponibilizando
a intervenção a gerações futuras, possibilitando novas mutações e potencializando, o valor
patrimonial e cultural.
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1.3 – As Práticas da Regeneração na Arquitetura

“(...) a civilização contemporânea e a sua evolução futura
assentam nas tradições culturais dos povos e nas forças criadoras
da humanidade, assim como no seu desenvolvimento sócioeconómico”45
(UNESCO, 1968, p. 1)

Quando a temática é a recuperação, o nosso foco de abordagem centra-se na ideia de
várias práticas no recuperar. Cada uma delas, tem ao seu dispor métodos e aplicações
distintas que as definem. “Conservação, manutenção, preservação, reconstrução, revitalização,
restruturação, reutilização, restauro, adaptação e regeneração, são conceitos necessariamente
com significados diferentes” (INFANTE, 2016-17)46. Podem ser usadas várias metodologias

numa intervenção, contudo é importante saber distinguir os seus campos de ação e saber
como executá-las face ao objeto e ao objetivo concreto da intervenção.47
Independentemente do caráter individual ou articulado destas práticas, vamos focarnos na atividade da regeneração ao ter como referência base, três autores - Viollet-le-Duc,
Ruskin e Gazzola - que desenvolveram conceitos fundamentais para o tema e que de um
modo objetivo, mais contribuíram para a afirmação conceptual dos fenómenos da
recuperação, interpretações e perspetivas sobre as prioridades e os métodos de como atuar e
recuperar, respeitando a integridade do edifício ao manter a sua autenticidade formal e
material.48

Tradução livre do autor: “(...) a civilização contemporânea e a sua evolução futura repousam nas tradições
culturais dos povos e nas forças criadoras da humanidade, assim como em seu desenvolvimento social e
económico”
45

46

Unidade curricular de Projeto III na FAA-ULP Norte, Porto, 19 de Outubro de 2016.

47

O conceito levado a estudo envolve a regeneração, que se identifica como ato ou efeito de regenerar;
reconstituição parcial ou total de algo destruido; recuperação e reintegração.
48

Entendidas aqui, como a forma certa para a representação de algo - autenticidade formal - e, como o material
certo para a qualificação da forma representada de algo - autenticidade material.
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“Autenticidade: é o somatório das características
substanciais, historicamente provadas, desde o estado original até
à situação actual, como resultado das várias transformações que
ocorreram no tempo”
(Conferência Internacional sobre a Conservação, 2000)

Para Sérgio Infante, foi apenas em 1789 com a Revolução Francesa, que se
desenvolveu, “(...) um gosto estético e intelectual pelas ruínas” (INFANTE, 1992, p. 54). Com
este evento fundamental para a Humanidade, começou a haver uma maior
consciencialização para a necessidade de recuperar e conservar um conjunto de monumentos
que de algum modo tenham sido afetados pela mudança do paradigma civilizacional. Assim,
em 1794, foi criada uma entidade pública, a Convenção Nacional Francesa, cuja missão se
destinava à recolha da informação para inventariação e conservação, do património histórico.
Um processo que levou a que fossem ativadas, “medidas imediatas (...) para a salvaguarda do
património nacionalizado” (CHOAY, 2010, p. 111).

Com esta mudança decisiva, de afirmação política, social e cultural, vários autores
passam a ver a Arquitetura Gótica francesa como uma manifestação genuinamente nacional.
Os agentes culturais franceses começam a ter um gosto, respeito e orgulho, intelectual, pela
Arquitetura que tinha sido produzida dentro da estética Gótica no período medieval.
A Revolução Industrial e o aparecimento de novas tecnologias e materiais, em
especial o ferro, abriu um novo leque de possibilidades nas práticas e metodologias cada vez
mais complexas de construção e de recuperação do património histórico. Estes avanços
tecnológicos irão permitir que os edifícios sejam mantidos mais eficazmente e que se possa
distinguir as várias épocas de construção e recuperação destes. No entanto, apesar da prática
da recuperação entrar numa nova fase do seu desenvolvimento, persistia ainda um escasso
conhecimento sobre a verdade das construções arquitetónicas medievais. Esta dificuldade
foi sentida por vários arquitetos repercutindo-se no modo como na época se iniciaram as
primeiras recuperações do património.
Com o acumular das experiências e a adesão ao modelo renascentista da Academia
francesa, os críticos de Arquitetura, num confronto entre os princípios da Arquitetura Gótica
e a Renascentista, tentam entender qual será a melhor maneira de atuar disciplinarmente na
Arquitetura do passado. Entre os críticos da época, destacam-se, o francês Viollet-le-Duc,
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que na opinião de Francisco de Gracia, “(...) foi o representante máximo do chamado restauro
estilístico”49 (GRACIA, 2001, p. 179) e o inglês Ruskin que, segundo o mesmo autor “(...)
sente uma impossibilidade real de construir elementos monumentais no futuro e acredita que é
necessário não se desperdiçar uma herança impossível de renovar ”50 (GRACIA, 2001, p. 55).

Todavia esses dois teóricos e críticos irão divergir nas suas visões do problema,
desenvolvendo conceitos de autenticidade diferentes. Sérgio Infante, acrescentando também
Gazzola afirma:

“(...) Viollet-le-Duc, Ruskin e Gazzola, são referências
clássicas fundamentais para entender a recuperação porque para
cada um deles, a identificação da substância física faz parte do
seu conceito de autenticidade”
(INFANTE, 2016-17)51

Eugène Emannuel Viollet-le-Duc (1814 - 1879) foi um teórico, “Arquiteto e talentoso
desenhador” (CHOAY, 2009, p. 175)

francês que participou na discussão do

desenvolvimento das afirmações arquitetónicas entre os estilos Clássico e o Gótico no século
XIX. Vindo de uma família burguesa sensível às Artes e Cultura, quando termina os seus
primeiros estudos gerais, contrariando a família, recusa-se a entrar na École des Beaux-Arts
por achar que esta se encontrava desatualizada e ultrapassada. Começa aqui, a sua procura
de respostas para esta problemática através de um meio, que não o académico, num momento
em que se inicia também a debater a importância de formação especializada do arquiteto,
enquanto artista, técnico e investigador, ativo na sociedade. Por esta altura, em França a
École des Beaux-Arts tinha instituído um sistema de manutenção de edifícios, que os
mantinha abertos de modo a prevenir a sua ruína. Neste novo contexto, Viollet-le-Duc,
consciente das mudanças de perspetiva em relação ao património, afirma que para a obtenção
de resultados positivos, é necessário que entre também em ação, disciplinarmente, uma nova
49

Tradução livre do autor: “(...) ha sido el máximo representante de la llamada restauración reconstructiva”

Tradução livre do autor: “(...) intuye la imposibilidad real de construir formas monumentales en lo sucesivo
y cree necesario no dilapidar una herencia imposible de renovar”
50

51

Unidade curricular de Projeto III na FAA-ULP Norte, Porto, 20 de Fevereiro de 2017.
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geração de jovens artistas, arquitetos, pintores e escultores, no estudo da conservação e
restauro de edifícios.
Depois de uma viajem pelo país, Viollet-le-Duc, analisando e comparando as
referências nacionais dos dois estilos alvo de debate, apercebe-se que ambos têm uma base
em comum, um princípio em que, “a forma segue a função”52 e a estrutura segue a forma. É
com estas bases de pensamento e com os seus primeiros projetos de intervenção que começa
a assentar e a amadurecer os seus princípios teóricos, publicando entre 1854 e 1868, o
Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle,53 onde apresenta
uma listagem dos conceitos arquitetónicos, e entre 1863 e 1872, as Entretiens sur
l'architecture,54 onde faz um enquadramento histórico da Arquitetura, nomeadamente na
segunda revista em que faz uma crítica à posição de Ruskin, em relação ao desenvolvimento
do modo como se vive nas cidades.55
A partir destes estudos Viollet-le-Duc entende a Arquitetura como uma evolução
artística, em que o Gótico ao atingir no século XIII o seu expoente máximo fez com que a
Arquitetura não tivesse mais como avançar, tornando o edifício Gótico parte integral daquele
momento da História, devendo-se inverter as ideologias tradicionalistas, pois tal como o
tempo avança, a exemplo das épocas anteriores, devia-se de evoluir para uma nova fase da
Arquitetura.56
Com o tempo e a experiência, o arquiteto, na perspetiva do autor francês, deve tornase num sujeito-autor com um conhecimento histórico elevado e conhecer também outras
áreas para além da História para poder restaurar o património. O arquiteto tem que ser capaz
de perceber e identificar a estrutura e toda a composição pré-existente e ter aptidões para

CC: “A expressão “a forma segue a função” que tornou Louis Sullivan famoso, parece adquirir aqui, um
proto-significado na sua relação com o tipo de configuração estrutural, testemunhando, assim, a
responsabilidade crítica que os conceitos de Viollet-le-Duc tiveram na elaboração heurística da Arquitetura
Moderna do século XX” (CARDOSO, 2016, p. 216)
52

53

Tradução livre do autor: Dicionário fundamental da arquitetura francesa do século XI ao XVI.

54

Tradução livre do autor: Entrevistas de arquitetura.

CC: ”Viollet-le-Duc nunca deixou, justamente, de condenar o ensino da Escola de Belas-Artes que, ao
promover o neoclacissismo e o ecletismo estilístico, impedia o nascimento de uma arquitetura contêmporaneas.
Quando, em 1863, é nomeado professor de História de Arte e de Estética para a Escola de Belas-Artes, esta
decisão admisnistrativa provoca uma cabala. Viollet-le-Duc demite-se a 26 de Março de 1864 e os Entretiens
sur l’architecture substituirão o curso que ele não pôde prosseguir” (CHOAY, 2009, p. 177)
55

56
Com base na opinião de Viollet-le-Duc, ao entender-se a História como um elemento importante para se
perceber o que já foi feito, e perspectivando o Gótico como o ponto máxímo da Arquitetura (religiosa), esta
História torna-se intemporal.
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analisar e racionalizar todos os seus conhecimentos, técnicos, científicos e artísticos para
poder provocar uma evolução, ou mutação, no edifício de modo a corrigi-lo, melhorá-lo ou
atualizá-lo, usando o passado como base, de maneira a tornar o edifício útil no presente e de
modo a que este perdure futuramente.
Viollet-le-Duc desenvolve o seu método de restauro, baseando-se numa investigação
arqueológica pormenorizada e numa analogia com o passado, em que pretende restabelecer
o edifício a um estado anterior ao que poderá ter chegado, antes de uma degradação ou
destruição. Ele não pretende copiar um estilo que já atingiu o seu pico máximo, o seu
objetivo, é sim, completar e afirmar no edifício os seus princípios racionais de restauro,
recuperação e manutenção, criando um arquétipo. Para isso, e de modo a facilitar esta
metodologia, Viollet-le-Duc é apologista da racionalidade no emprego de novos materiais
que sejam melhores dos que tradicionalmente eram usados nas construções, e da procura da
inovação tecnológica.57
Deste modo, é entendível que o restauro estilístico, procura manter uma coerência
das composições arquitetónicas, buscando também, a recuperação dos vários elementos em
falta, através do uso de técnicas e materialidades contemporâneas à época, preservando a
configuração original, presente na construção pré-existente, ou seja, o restauro estilístico é
pensado através da memória, por uma analogia ao passado, criando um arquétipo. Este tipo
de intervenção desenvolvido por Viollet-le-Duc, incentiva primeiro a autenticidade formal e
só depois a autenticidade material. O arquiteto, por esta via, torna-se responsável na
utilização de novos materiais, principalmente o ferro, como substituto das estruturas
tradicionais, criando e possibilitando novos espaços, mais leves, resistentes e amplos.
O arquiteto torna-se, assim, um fator essencial na regeneração do património.
Todavia, é possível encontrar um paradoxo nos ideais de Viollet-le-Duc, pois
enquanto os seus desenvolvimentos teóricos visam uma evolução perante os fundamentos
historicistas da época e das formas de copiar o passado, ele na prática contraria-se ao
condicionar o restauro do edifício ao seu arquétipo.
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CC: “Para Viollet-le-Duc, uma construção desenhada racionalmente não tem que ser obrigatoriamente bela,
contudo, nenhum edifício pode ser belo se a sua estrutura não estiver desenhada racionalmente” (CARDOSO,
2016, p. 216)
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Contemporâneo de Viollet-le-Duc, mas do outro lado do Canal da Mancha, em
Inglaterra, John Ruskin (1819 - 1900), escritor, crítico de arte, poeta e filantropo torna-se
um pensador social, romântico lógico e racional na compreensão teórica do Neogótico, um
pensador militante, na opinião de Choay:

“Poeta e militante socialista, John Ruskin foi, talvez,
antes de tudo, um artista e um teórico-historiador da arte. O seu
interesse pelas artes plásticas é partilhado entre dois pólos
opostos: a descoberta da modernidade pictural (ele foi grande
celebrador de Turner) e o combate pela preservação da arte
antiga, essencialmente simbolizada pela arquitetura gótica ”
(CHOAY, 2009, p. 155)

Ainda mesmo antes de acabar os seus estudos, Ruskin defendia uma posição
nacionalista em que a Arquitetura tinha que estar sempre relacionada e vinculada com o
contexto e a memória do local onde é pensada. Para aprofundar o teor desse pensamento
arquitetónico, ele publica uma primeira obra, apenas com 18 anos, The Poetry of
Architecture58 entre 1837 e 1838. Depois, ao concluir os estudos,59 faz uma viagem, tal como
fizera Viollet-le-Duc fez, só que desta vez pela Europa, visitando a Itália e a França. Após o
périplo, Ruskin, reafirma que a Arquitetura é como uma linguagem universal que permite
entender o meio que nos rodeia, integrando aspetos nacionais e individuais em cada um dos
edifícios, sendo que o conteúdo deste vocabulário, deve ser respeitada por toda a comunidade
e inserida pacificamente na natureza envolvente. Ruskin estabelece algumas bases para a
implantação de edifícios.

“Com base na natureza do terreno, Ruskin estabelecia as
regras da arquitetura: em terreno cultivado e plano, arquitetura de
formas simples, meramente funcionalista; em terreno cultivado
mas aprazível, arquitetura pitoresca; onde tiver sido conservada a

58

Tradução livre do autor: A poética da Arquitetura.

59

Acaba o mestrado em 1843 na Universidade de Oxford.
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vegetação natural, pitoresca. Se o céu é sereno, arquitetura
horizontal; se é cinzento e nublado, como no norte, linearismo
vertical”
(ZEVI, 2011, p. 148)

Depois de escolhido o local e o formalismo que idealmente terá que ter, teremos uma
criação arquitetónica que deverá de ser respeitada por toda a comunidade. De modo a elevar
ao máximo o respeito possível pela obra construída, Ruskin, defende como objetivo
predominante, idealizar, encontrar e fundamentar princípios, gerais, que de alguma maneira
sejam constantes, irrefutáveis e intemporais, que consigam perdurar independentemente da
evolução científica e tecnológica da humanidade, como o aparecimento de novos e melhores
materiais, o caso do ferro, pelo qual, Ruskin não tem especial apreço, tolerando apenas a
Arquitetura do ferro na construção de estações ferroviárias porque demonstram uma maior
eficácia funcional, podendo depois ser alvo de mutações para os diversos usos necessários à
sua contemporaneidade.
Futuramente, Ruskin, verá as suas vantagens na concretização dos seus princípios,
na publicação do livro The Seven Lamps of Architecture60, em 1849, em que cada lâmpada
representa um capítulo, lei ou princípio. Seguindo a ordem das lâmpadas - sacrifício,
verdade, força, beleza, vida, memória e obediência -61 percebe-se que as lâmpadas que tem
mais impacto para este estudo, serão a lâmpada da verdade e com especial relevância, a
lâmpada da memória.

60

Tradução livre do autor: As Sete Lâmpadas da Arquitetura.
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A lâmpada do sacrifício pretende distuinguir claramente construção de Arquitetura, sendo que a primeira
apenas serve funcionalmente, onde ele coloca as estações ferroviárias, a segunda é algo que vai para além da
função, é ornamentada e contribui para o bem-estar do Homem; A lâmpada da verdade não aceita que haja
qualquer tipo de simulação de algo que não seja verdade, tanto funcional como materialmente; A lâmpada da
força assume-se como uma referência em que os edifícios podem ser leves com linhas delicadas ou imponentes
que fazem com que o Homem se sinta pequeno, sendo o segundo tipo o que demonstra mais força; A lâmpada
da beleza defende que toda a ornamentação, tal como na época medieval, esta deveria de ter formas
provenientes da natureza, para que a ornamentação seja bela, senão seria considerada feia; A lâmpada da vida
define que toda a ornamentação tem que ser feita com gosto e prazer e deve de proporcionar felicidade ao
Homem, artesão ou espectador, para ser boa e assim criar uma relação direta entre artista e obra; A lâmpada da
memória pretende preservar as fases e funções que o edifício teve; A lâmpada da obediência determina que a
arquitetura de uma nação só é reconhecida por quem a souber ver e ler, e que esta só muda porque há alguém
de maior poder que legisla essa maneira de ver e ler a Arquitetura, ou seja, “(...) a Arquitetura nunca saberia
desenvolver-se a não ser que fosse submetida a uma lei nacional tão rigorosa e precisa como as leis que regem
a religião, a politica e as relações sociais” (CHOAY, 2009, pp. 161-2).
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Na lâmpada da verdade, uma das principais relativas ao processo de recuperação e
regeneração, e que se tornará também um ideal para o restauro de reintegração futuramente
desenvolvido, servindo ainda como base das mutações funcionais, Ruskin, defende
funcionalmente, três princípios filosóficos essenciais e que devem de ser observados de
maneira perspicaz para podermos decifrar o edifício por completo, sendo elas as seguintes,
aqui enumeradas por João Cardoso:

“Primeiro, não é aceitável a simulação de um qualquer
tipo de estrutura ou apoio que não seja o verdadeiro; depois, a
pintura das superfícies não deve simular a representação de um
material que não é o que na realidade foi utilizado; e por último,
não se pode empregar ornamentos moldados e produzidos pela
maquinaria industrial”
(CARDOSO, 2016, pp. 264-5)

De igual modo importante, associada à lâmpada da verdade, encontramos a lâmpada
da memória. No que diz respeito a esta lâmpada, Ruskin, confronta a Arquitetura tradicional,
onde encontra uma articulação entre o tempo do edifício e o tempo do Homem. Na
contemporaneidade onde assenta a construção moderna existe uma recusa por essa relação
entre tempos, diferenciando-se assim a relação entre a memória pública da privada. Neste
sentido, Ruskin, opondo-se ao desenvolvimento industrial, defende que se deve tomar uma
posição firme quanto aos monumentos históricos e que estes devem ser respeitados durante
o seu restauro arquitetónico. Ruskin, vê assim no restauro uma rutura com o passado e a
destruição do seu testemunho histórico. Na secção X da lâmpada da memória, Ruskin, chama
a atenção para a importância das identidades:

“É pelo seu testemunho face aos homens, pelo agradável
contraste que opõem as caráter transitório das coisas, pela força
com a qual, no decurso de estações e de épocas, do declínio e da
nascença de dinastias, assim como das mudanças ocorridas sobre
a face da terra, estas paredes [...] ligam entre elas as idades
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esquecidas e as seguintes e instituem em parte a identidade das
nações [...]”
(Ruskin, 1849 apud CHOAY, 2009, p. 161)

Estas duas lâmpadas, a da verdade e da memória, são os principais argumentos de
Ruskin para se opor aos fundamentos de Viollet-le-Duc, que neste período, em França,
construía os seus arquétipos históricos.
Ruskin faz desta maneira com que o conceito de histórico, seja como uma paragem
no tempo que torna o edifício intemporal, tornando-se propriedade única de quem o constrói
e que deve de ser guardado e passado pelas gerações como testemunho. Culminando a sua
ideia de preferência dada à manutenção ao invés do restauro, Ruskin, deixa-nos assim um
conselho: “Cuidai adequadamente dos vossos monumentos, e não irão precisar de restaurálos” (Ruskin, 1849 apud CARDOSO, 2016, p. 266).

Assim é possível entender que o restauro através do testemunho histórico, pensado
de modo a representar o universo artístico, pretende deixar visível as marcas da História, nas
construções, pois entende que este testemunho merece uma morte digna, no decurso da sua
degradação, até tornar-se ruína. Por consequente, deve-se destruir apenas os elementos
irrecuperáveis, reconstruindo com acrescentos e destacando o que é novo do velho,
aprovando a evolução dos estilos. Este tipo de intervenção desenvolvido conceptualmente
por Ruskin, incentiva maioritariamente a uma autenticidade material que ao deixar visível o
testemunho histórico, torna-se indissociável do caráter do autor:

“É impossível, tão impossível como ressuscitar os
mortos, restaurar qualquer coisa que já tenha alguma vez sido
grande ou bela na arquitetura. (...) aquele espírito que só é dado
pela mão e olhar do artífice, nunca pode ser recuperado. Outro
espirito pode ser dado por um outro momento, e é então um novo
edifício; mas o espírito do artífice morto não pode ser convocado,
e comandar diretamente outras mãos, e outros pensamentos”
(Ruskin, 1849 apud CARDOSO, 2016, p. 266)
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Em alternativa ao restauro estilístico - arquétipo - de Violle-le-Duc e ao restauro
através do testemunho histórico - analogia - de Ruskin, o século XX irá introduzir nas
práticas da recuperação, o conceito do restauro de reintegração, também nomeado de
anastilose.

No sul da Europa, em Itália, Pierro Gazzola (1908-1979), “(...) graduado em 1932 em
arquitetura civil”62 (AAPG, s.d.) e “Dois anos depois licenciado em Literatura e Filosofia”63

(AAPG, s.d.), mostrando um grande interesse na proteção e recuperação do património, vai
introduzir nessa metodologia de recuperação, uma nova prática de regenerar edifícios em
ruína.
Gazzola, após a sua formação começou a trabalhar em áreas relacionadas com a
preservação, conservação e manutenção do património. Entre 1939 e 1941, como
funcionário de um dos órgãos do Ministério do Património Cultural e Atividades de Turismo
do Estado Italiano, superintende os monumentos no leste da Sicília. Isso permitiu-lhe a
obtenção de um conjunto de conhecimentos que mais tarde servirão para o desenvolvimento
do seu conceito de anastilose. Transferido para a região de Verona, entre 1941 a 1973,
começa a aplicar os conhecimentos da experiência siciliana, nas reconstruções de
monumentos que foram destruídos durante a Segunda Guerra Mundial, como foi o caso da
sua obra mais reconhecida, a recuperação da il Ponte Pietra64 em Verona, erguida
inicialmente em 1298 pelo Lorde de Verona, Alberto della Scala, e reconstruída entre 1957
e 1959. [Figura 27]
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Tradução livre do autor: “(...) graduated in 1932 in Civilian Architecture”

63

Tradução livre do autor: “Two years later he graduated in Literature and Philosophy”

“il Ponte Pietra” em Verona é uma ponte romana do século II a.c. que atravessa o rio Adige e que foi, ao
longo do tempo, sofrendo estragos e degradação, culminando com a sua destruição em Abril de 1945 pelas
tropas alemãs.
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Figura 27 – Anastilose na Il Ponte Pietra. 1959. Verona, Itália. Pierro Gazzola

Enquanto exerce as suas funções de superintinente e com a ajuda da experiência
obtida através da reconstrução da ponte de Verona, em 1965, “(...) é apontado como o
primeiro presidente do Concelho Internacional de Monumentos e Sítios - ICOMOS - uma
organização criada em conjunto com Roberto Pane e Guglielmo De Angelis D’Ossar ”65 (AAPG,

s.d.).
Anteriormente, na Carta de Atenas de 1931, já ficara claro haver um incentivo ao que
se viria a chamar de restauro de reintegração. Porém, na realidade a prática desta
metodologia era limitada. Afirma-se no texto da Carta de Atenas:

“Quando se trata de ruínas impõem-se uma conservação
escrupulosa, recolocando no seu lugar os elementos originais
encontrados sempre que o caso o permita; os materiais novos
necessários a este efeito deverão ser sempre identificáveis”
(ICOM, 1931, p. VI)

A reconstrução da ponte de Verona, foi assim, uma intervenção experimental que
permitiu pôr em prática algumas das ideias essenciais que fundamentam a origem do
conceito de anastilose. É na Carta de Veneza presidida pelo próprio Pierro Gazzola, que este

Tradução livre do autor: “In 1965 he was appointed the first Chairman of the International Council on
Monuments and Sites - ICOMOS - an organization he created together with Roberto Pane and Guglielmo De
Angelis D’Ossat”
65
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conceito será dissecado e consolidado, apresentando-se como a única técnica possível de
reintegração e por consequente regeneração.

“Somente a anastilose (recomposição das partes
existentes mas desmembradas) poderá ser encarada. Os materiais
de reintegração deverão ser sempre reconhecíveis e o seu uso
deverá restringir-se ao mínimo necessário para assegurar a
conservação do monumento e para restabelecer a continuidade
das suas formas”
(ICOM, 1964)

A prática do restauro de reintegração, ou anastilose, “(...) dá uma resposta efetiva aos
princípios de “intervenção mínima”, “compatibilidade de materiais” e “retrocessividade ””

(PATRÍCIO, 2010, p. 77), dividindo e desenvolvendo os tempos da sua intervenção em
quatro fases.
Podemos afirmar que a técnica do restauro de reintegração responde a estes conceitos
através de uma analogia com o vocabulário grego. Anastilose, é uma palavra grega que
significa, realizar a remontagem de algo que está num estado degradado ou destruído
parcialmente, usando as suas peças originais. Ou seja, a anastilose possibilita que uma ruína
possa ser reconstruída com os seus elementos próprios ainda que estejam dispersos,
permitindo recompor a história do edifício. Este tipo de intervenção só é admissível em
situações em que hajam vestígios e evidências indiscutíveis, históricas e resultantes da
observação das peças soltas, de que as mesmas, pertencem definitivamente ao edifício a
intervir. Sendo que depois desta intervenção em anastilose, o edifício deve de ser completado
com peças que permitam distinguir, não escondendo, a história do edifício. Ao completar o
edifício com as peças originais, é perfeitamente normal que haja espaços vazios, peças que
faltam e não se conseguem encontrar por alguma razão, criando falhas ou lacunas.
A lacuna adaptada à temática da Arquitetura pode ser definida pela falta de uma ou
mais peças que impedem a leitura do conjunto. Para resolver esta falha na observação do
todo, podemos usar outro termo que também dá nome ao método de recuperação: a
reintegração.
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A reintegração é uma das maneiras mais eficazes de preencher as lacunas de um
edifício, porque o preenchimento das falhas com materiais novos vai permitir a integração
harmoniosa no conjunto, possibilitando o reconhecimento das várias épocas e distintas
alterações que possam ter afetado o monumento. Deste modo, tendo assumido a intervenção
mínima e a compatibilidade dos materiais, criamos as condições para que exista um modo
de regresso ao passado, de voltar a um estado anterior e, em que os materiais a usar deverão
também eles de ter propriedades de reversibilidade.
A retrocessividade apresenta-se por consequente como a propriedade que um certo
material tem durante o período da escolha de uma solução construtiva, mas com a
possibilidade da sua remoção após a conclusão do seu tempo útil de vida. Sempre que o
edifício necessite de mutar as suas funções, e haja a necessidade de mudar os materiais
constituintes do edifício, este, volta a um estado em que nenhum dano é causado,
preservando toda a sua autenticidade e integridade.
Isso permite que em permanência um edifício que tiver lacunas, possa ser
intervencionado de maneira a se reintegrar no contexto pré-existente. A anastilose assume
um caráter de restauro de reintegração.
Já anteriormente por nós comentado, a “(...) anastilose (...) desenvolve-se em quatro
fases” (PATRÍCIO, 2010, p. 77) e para isso a análise prévia da construção a intervir requer

uma, “(...) investigação documental histórica, gráfica e fotográfica” (INFANTE, 1992, p. 38)
de modo a respeitar a sua história.
Primeiro, a prática da anastilose exige a recolha e recuperação do máximo de
substância física pertencente à construção alvo.
Segundo, tem que existir a consciência de uma ideia prévia conceptual sobre como
se irá preencher as lacunas que resultam, sendo que estas, são muitas vezes imprevisíveis,
podendo estar presentes em qualquer parte da intervenção. Estas lacunas existiram sempre
que há a recuperação de um monumento que tenha sido afetado no âmbito de alguma guerra
ou catástrofe natural.
Terceiro, segue-se “(...) a numeração e catalogação do material recuperado, a fim de
poder reintegrar cada elemento na sua posição original” (INFANTE, 1992, p. 38). É normal

haver o desenvolvimento de uma primeira ideia conceptual e só depois verificar se temos as
peças todas, pois é mais fácil, após a inventariação, percebermos que não vamos ter tantas
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lacunas quanto o esperado, do que elas existirem em excesso e depararmo-nos com
dificuldades para as resolver.
Por fim, numa quarta fase, leva-se a cabo a reintegração de todas as peças nos
respetivos lugares e completa-se as falhas com um material diferente “(...) marcando o
contraste entre a substância física original e os componentes contemporâneos” (INFANTE,

1992, p. 38). Esta atitude de contrastar o antes com o depois vem resolver uma antiga disputa
e encontrar uma solução intermédia no conflito histórico entre Viollet-le-Duc e Ruskin, pois
dá resposta ao restauro estilístico e ao testemunho histórico.
Completadas estas quatro fases, ficamos com uma construção genuinamente
reintegrada, a que lhe foi devolvida e garantida a sua funcionalidade. Este edifício, ou
monumento, pode entretanto manter a sua função anterior, ou então, tornar-se num alvo
propício a uma mutação funcional, caso esta seja necessária para a sua sobrevivência, numa
perspetiva constante de manutenção da autenticidade da obra num período de tempo
máximo.

“(...) não interessa somente distinguir a mensagem de
autenticidade formal original mas também uma autenticidade
histórica, com contribuições relacionadas com diferentes
períodos temporais, que vão das alterações do gosto, às evoluções
funcionais a que a edificação foi sendo sujeita”
(INFANTE, 2010, p. 94)
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II CAPÍTULO
Da Mutação Funcional à Arquitetura

2.1 – Elementos Prévios para um Conceito de Mutação

De um modo geral, historicamente sempre existiram apropriações de diversas
realidades para utilizações, que poderíamos considerar excecionais, e portanto fora do
normal ou habitual. Fenómenos evolutivos, episódios especulativos, a simples curiosidade e
necessidade de dar ou obter resposta a problemas concretos, estão normalmente no seio
dessas apropriações.
São vários os exemplos de apropriações e troca de funções, se olharmos com atenção
para os diferentes períodos da História. Como momento revelador das primeiras grandes
mutações funcionais, a Revolução Industrial pode ser apontada como percursora das
mudanças funcionais significativas, para além do seu papel epistemológico na evolução do
Homem.
Paradigma desta mudança, no advento da Revolução Industrial vai-se exigir aos
animais de tração uma função acrescida às que por natureza já eram impostas na sua relação
com o Homem. Aos cavalos passa a ser exigida a tração dos vagões nas minas de carvão,
uma função contra-natura, que anteriormente não existia e que, fruto das novas mutações
funcionais e avanços tecnológicos, irá pela experiência adquirida dar nome, à medida de
avaliação da quantidade de força/peso/distância.
No domínio da Arquitetura as novas funções ou princípios para possibilitar as
alterações do modelo civilizacional, através de mutações, começam a ser experimentadas
pela modernidade, com a introdução da racionalidade no conceito de flexibilidade na
construção de novos edifícios.
Já anteriormente referido, Ruskin foi pioneiro no incentivo da preservação dos
edifícios, ao inserir neles uma função, sem distinguir expressamente se esta deveria ser uma
nova ou igual, para manter a memória do existente, tanto na sua componente física como
metafísica.
Perante uma perspetiva do que é o domínio epistemológico da Arquitetura e a sua
utilização como ferramenta de preservação dos nossos valores culturais, a mutação deve
apresentar-se então, como um instrumento metodológico para a salvaguarda e para a
valorização dos bens, materiais e imateriais da Humanidade.
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A ideia de mutação, emprestada da biologia para ser aplicada de um modo mais
conceptual na disciplina da Arquitetura, visa como objetivo, garantir a evolução de uma préexistência até um estado, em que a sua sobrevivência seja mais plausível pela sua
disponibilidade funcional.
Estando as mutações ligadas ao aspeto positivo da troca de funções, o seu oposto,
fazendo novamente uma analogia à biologia, pode introduzir no processo, uma disfunção
viral66, capaz de comprometer a sobrevivência dessa pré-existência, tornando-a deste modo
menos plausível.
Esta ideia de plausibilidade é importante, porque, coloca em confronto dois axiomas
importantes na Arquitetura contemporânea: Um científico e outro filosófico.
O axioma científico, é considerado por muitos uma lei universal que mantem a ordem
de tudo o que existe, dizendo que nada se cria, nada de destrói, tudo se transforma, ou seja,
para que se dê com sucesso uma mutação, como é desejado, os novos valores introduzidos
pela mudança de função, em substituição de algo, tem que ser quantitiva e qualitativamente
equivalentes. Se esta equivalência de valores não for conseguida, poderemos não estar
perante uma boa mutação, mas sim perante uma Arquitetura viral, sendo que qualquer que
seja o resultado, poderá produzir um impacto variável não controlado, dependendo da
diferença da soma dos valores inseridos com a soma dos valores retirados.
Um exemplo da variabilidade do que poderá acontecer, em resultado da diferença de
valores, pode nos ser dada pelo impacto na mudança de uma igreja em museu. Um caso
simples da ideia de mutação, que por si só não chega para saber qual o impacto que terá no
final da alteração. Isto porque, é preciso ter em conta, também, para além do acrescento de
valores: a função museu; o acréscimo de atividades turísticas; o privilégio de atividades
culturais e históricas, entre outros, temos de igual modo de subtrair valores como: a função
igreja; as possibilidades de outras manifestações culturais; a supressão de atividades
religiosas, ou outras, que possam ser consideradas para o cálculo da equivalência de valores.
Garantida a equivalência de valores desta transformação, poderemos estar perante
uma mutação funcional bem-sucedida e com impacto benéfico no modelo arquitetónico.

66

Viral, é aqui entendido como algo prejuducial.
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Mas não será só este axioma científico que terá que ser satisfeito para conseguirmos
uma mutação genuína. A Arquitetura tem uma dimensão especulativa que exige uma
resposta a uma outra máxima, a filosófica.
Este axioma filosófico, ligado disciplinarmente à Arquitetura através do pensamento
teórico, constitui uma ideia conceptual que mantem em aberto inúmeras hipóteses
especulativas para tudo o que existe. Afirma que o total da soma de todas as partes é superior
ao todo, ou seja, para que as mutações possam acontecer com sucesso, o pré-existente tem
que poder oferecer e possibilitar mais valores do que os próprios que já o constituem.
Se esta qualidade não existir, podemos não estar perante um fenómeno de mutação
funcional, pois passa a existir uma quebra na linha evolutiva, reduzindo as possibilidades de
regeneração através de mutações consecutivas, fazendo com que estejamos na presença de
um modelo de Arquitetura estático, sem perspetivas hodiernas e que poderá resultar na sua
obsolência e incapacidade de uso.
Um bom exemplo do que pode acontecer e levar à quebra desta linha de regeneração
evolutiva, é nos apresentado quando confrontados, com a rigidez de ter um espaço
arquitetónico mono funcional. Vamos assumir que esse espaço com uma única função é uma
sala que só é utilizada para as refeições. Podem existir vários fatores que levam ao desuso
deste espaço, desde logo, o desinteresse pelo próprio espaço em que pode haver a adaptação
de espaços alternativos à mesma função, passando pelo ambiente que o espaço/lugar
transmite ou até mesmo pela modificação do agregado familiar. A função da sala de jantar
pode desaparecer, se a família, por diversos motivos, diminuir ou aumentar e decidir que as
refeições irão ser consumidas noutro espaço mais adequado. Assim, ao existir uma
deslocação na função essencial para a utilidade de um espaço, este ficará disponível para
proporcionar outras funções ou utilidades, se não, transformar-se-á num incómodo em vez
de uma conveniência, uma espécie de não espaço no interior da habitação. A solução passa
pela mutação funcional do espaço com uma nova função resiliente que facilite o seu uso,
fazendo com que esta área habitacional retome as suas vantagens e valores na inter-relação
familiar.
Dada esta garantia de desenvolvimento dos valores para a salvaguarda de uma préexistência, podemos estar a introduzir uma capacidade mutacional, que irá continuar
futuramente de maneira favorável permitir a regeneração do património construído.
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Deste modo, através desta equação de valores, entendemos as mutações como algo
que nos permite avançar ou regredir em vários sentidos, construindo um universo de
probabilidades, mas também, um outro de possibilidades.
A mutação funcional é um dos modos, entre outros, que facilita a transação de um
estado A até a um total ou parcialmente, diferente estado B. É algo que tanto pode significar
estabilidade como volutabilidade, ou então a conjugação de ambas em simultâneo. É um
momento, e, ao mesmo tempo poderá ser uma continuidade, mas independentemente da
variável que esteja em ação, a mutação passa sempre por ser uma expressão evolutiva que
permite a progressão, uma manifestação involutiva que autoriza a sua degradação, ou uma
manifestação que já não será instável, agora estável e que permite se necessário, uma
adaptação para algo intangível na sua essência arquitetónica.
Esta complexidade e simplicidade apresentada pelas mutações, pode também ser
sintetizada pelas palavras de Robert Venturi: “A arquitetura é evolucionária, tanto quanto
revolucionária” (VENTURI, 1995, p. 47).

Todavia, podemos também ter em conta as palavras de Nicómaco de Gerassa: “A
verdadeira realidade das coisas materiais reside nas questões imateriais”67 (GERASA

apud LINAZASORO, 2017).
Verificar então, que as mutações funcionais na Arquitetura resultam da alteração de
uma função ou uso com a criação de um contexto benefício para a realidade em equação,
podendo esta realidade estar relacionado, ou não, com outro tipo de alterações, como é o
caso das metamorfoses - alterações da forma - ou as relações simbióticas - alterações ou
coligações de um ou mais materiais. Porém se estas alterações tiverem impactos nefastos
considerámo-las virais, no caso das funções, parasitas no caso das formas, e, novamente
simbióticas no caso da materialidade.
Apesar de todos os fundamentos já referidos sobre os benefícios que as mutações
produzem na Arquitetura, por vezes deparamo-nos com alterações, que ainda que
consideremos boas, no sentido em que dão uma resposta a um problema, fazem com que
essa mesma resposta não seja totalmente eficaz como solução, o que paradoxalmente poderá

Tradução livre do autor: “Ya Nicómaco de Gerasa decía: La verdadera realidad de las cosas materiales reside
en las cuestiones inmateriales” - Conferência FAUP, Porto, 26 de Outubro de 2017
67
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ser positivo, porque, tal como Louis Kanh afirma: “Um edifício deve de ter maus espaços
e bons espaços” (Kanh apud VENTURI, 1995, p. 112).

Um exemplo, agressivo, de mutação espacial de um edifício de modo menos
benefício, para a cidade e para as comunidades porque a solução ao problema passa por o
esconder, é a permissão de apropriação e utilização ilícita e, por vezes indesejável, de outros
desse espaço. É certo que há uma mínima função do espaço que prevalece,68 uma certa
identidade do lugar, esta é no entanto uma função forçada e sobreposta. As funções forçadas
são um exemplo de uma possibilidade e probabilidade que existindo, devido ao contexto
adjacente ao lugar levando à necessidade de resolução um certo problema da sociedade, não
foi solucionada adequadamente fazendo com que houvesse uma transição de valores
desequilibrada e que resultou numa disponibilidade espacial sem contextos significativos.
Pondo o conhecimento do arquiteto na solução destes impasses, Venturi diz-nos que, “(...) o
arquiteto, através da organização das partes, cria-lhes contextos significativos dentro do todo”

(VENTURI, 1995, p. 48).

Neste seguimento, acreditamos que a utilização metodológica da mutação, aplicada
à disciplina da Arquitetura, como método conceptual de desenvolvimento projetual, tanto
em construções novas como em pré-existências, na perspetiva de regenerar e prolongar a
vida útil de um espaço ou edifício, será uma opção válida de intervenção no património
urbano e rural.69

68

A função mínima de cada construção, é de abrigo, considerada a primeira função da Arquitetura.
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Ao contrário do que acontece com as mutações, em que existe uma evolução nas funções de algo, podemos
encontrar as reprogramações. As reprogramações são uma estratégia arquitetónica que tem como objectivo
alterar a composição das construções mantendo a função primordial igual. Ou seja a mutação permite que uma
casa passe a museu, a reprogramação faz da casa uma casa diferente ou de um museu um museu diferente.
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2.2 – A Mutação Funcional como Regeneração Estratégica do Património

Devido ao estilo de vida híper do presente, na Arquitetura, tudo está em
transformação na procura do melhor, na busca de encontrar algo, de evoluir para qualquer
coisa ou de se transmutar em alguma coisa, que lhe permita sobreviver a um mundo do
imediato e em competição, fazendo-se destacar pela diferença positiva, tanto a nível urbano
como rural.
No universo disciplinar da Arquitetura, poderemos talvez considerar como o maior
desafio heurístico para um arquiteto, a sua ação no património. Este tipo de intervenção, põe
sempre em causa duas questões contemporâneas: o que se mantem ou o que se dispensa. Na
regeneração do património, a resposta do arquiteto vai definir o grau de preservação e de
evidência do papel da História e a cultura sobre a realidade que estamos a intervir, ou então,
suprimimos estes sentimentos e sensações identitárias e de memória, o que pode levantar
uma interrogação sobre a problemática da intervenção e o seu alinhamento com os valores
patrimoniais.
Nesta atitude regeneradora é necessário, também, ter em conta outros fatores que não
são diretamente controláveis pelos poderes do arquiteto, como o tempo, a qualidade dos
materiais, bem como a escala e as dimensões espaciais da intervenção. Tal como hoje, não
se questiona a teoria da evolução das espécies, para os arquitetos que queiram regenerar o
património,

através

da

mutação

funcional,

a

História

torna-se

intrínseca

e

inquestionavelmente, um elemento fundamental para exercer qualquer estratégia operativa.
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“A gravidade é a constante permanente. Mas há outro
elemento universal para o design: história, a representação de
todas as coisas que passaram da ideia para a realidade, em todo o
lado. Quer haja “razões” para um edifício ser criado ou acabado
de uma certa maneira, as inegáveis lentes da história são sempre
parte de como os designers pensam acerca do que deve ser
construído”70
(DICKINSON, 2018)

No entanto, esta decisão não faz com que a História seja interrompida ou estática.
Independentemente da decisão do projetista, neste caso do arquiteto, a História é uma
constante inevitável e contínua, como o próprio tempo em si. “(...), o arquiteto pode ignorar
tudo o que existe neste mundo, mas não pode negar a sua existência ” (INFANTE, 2016-17)71,

ou seja, não podemos controlar diretamente o passado, mas podemos no presente tomar
atitudes que respondam a certos acontecimentos e necessidades atuais de modo a que nos
permitam influenciar o futuro.
Com esta consciência pela História, torna-se mais simples perceber que o lugar onde
um edifício está construído – Genius Loci -, foi outrora um outro lugar com características
espaciais necessariamente diferentes e que, independentemente da sua atualização
regeneradora, contínua a ser um espaço histórico com várias mutações, no sentido em que,
em cada momento fundamental da sua existência, mudada a singularidade espacial das
funções ao se regenerar ou autorregenerar, resultou sempre num conjunto espacial com
capacidade de novas mutações, perfazendo um sistema patrimonial com valores diacrónicos
no seu uso e função arquitetónica.
Tudo isto só resulta se o arquiteto não negar o mundo que o rodeia e que interage
com ele, porque a negação deste mundo, é a rejeição das realidades fundamentais de toda a
História, como por exemplo a introdução do conhecimento científico, da tecnologia e a sua
conformação no tempo. As mesmas ciências e tecnologias que teve um impacto essencial no

Tradução livre do autor: “Gravity is the forever constant. But there is another universal element in design:
history, the role of what has passed from idea to reality in all things, everywhere. Whether there are “reasons”
for a building being formed or finished in a certain way, the undeniable lens of history is always part of how
designers think about what’s to be built”
70

71

Unidade curricular, Projeto III na FAA-ULP Norte, Porto, 7 de Novembro de 2016
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percurso da História da Arquitetura, como foi o caso do impulso dado pela descoberta do
ferro no século XIX, que permitiu criar edifícios estruturalmente maiores e seguros, bem
como a padronização de componentes decorativos anteriormente produzidos de forma
artesanal. Hoje, tal como no passado com outras ferramentas, a Hipermodernidade pode
utilizar instrumentos que facilitam, na análise da realidade, ao mutar património
regenerando-o de maneira mais eficaz, essa eficácia pode ser acrescida recorrendo à
Inteligência Artificial. “O advento da Inteligência Artificial acontecerá em breve, e o único
valor legitimo que poderá ser oferecido à nossa cultura para além da estética arquitetónica e que
nenhuma tecnologia conseguirá imitar, é a criatividade humana, independentemente do estilo”72
(DICKINSON, 2018).

Porque se tudo o que nos rodeia faz parte da História, tudo é fenómeno histórico, e
sendo a cultura também História, então tudo o que nos rodeia é cultura. Logo, de modo a
preservar as heranças culturais devemos respeitar a História, do físico e do metafísico, dos
lugares e dos edifícios. O arquiteto fica então, numa encruzilhada em que tem que optar se
se alimenta desta História cultural ou não. Esta decisão irá tornar-se fundamental para o
futuro da intervenção, pois irá definir o valor cultural a dar à regeneração do património.
Para dar resposta a estas dúvidas sobre a preservação do património, podemo-nos
debruçar e ponderar sobre algumas das soluções que facilitam a incorporação das máximas
anteriormente descritas. Assim, a pré-existência baliza-nos algumas hipóteses, que criam
níveis diferentes de sobrevivência.
Consideremos os três níveis de sobrevivência do património, através de distintos
tipos de intervenções: nenhuma ao destruir; possibilitar minimamente ao modernizar; e
maximizar a capacidade de sobrevivência ao evoluir através da mutação funcional:
- Ao destruir, assumimos a ausência de qualquer tipo de preservação, tanto do
património como da memória e identidade do local;
- Ao modernizar, mantemos a memória passada do que o património e transportámola adaptativamente para a contemporaneidade. Esta solução garante algumas hipóteses de

Tradução livre do autor: “The advent of Artificial Intelligence will happen soon enough, and the only
legitimate value beyond aesthetics architecture can offer our culture will be the human creativity that no
technology can imitate, regardless of style”

72
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sobrevivência, mas depende do rigor da análise que se fizer, pois a adaptação poderá não ser
compatível com a sociedade atual e o contexto envolvente;73
- Ao evoluir através da mutação funcional, oferece-se a vantagem de abranger tudo
o que a modernização acresce, mais probabilidade e possibilidade de sobrevivência do
património. Esta hipótese, adequada, pode enquadrar e convergir com outras hipóteses,
estudadas, analisadas, comparadas e equiparadas ao modelo social, cultural e contextual.

Nas práticas da regeneração, a mutação funcional assume um papel fundamental na
salvaguarda de edifícios, na evolução dos espaços e consequentemente, na própria
recuperação do património.
A utilização instrumental da mutação funcional ao serviço da regeneração do
património, pode ser aplicada de igual modo tanto no contexto urbano como no rural, sendo
que em ambos os contextos, tudo se pode reerguer, sobreviver e crescer, apenas com a
mutação dos seus usos e funções. Isto torna possível assim, “Adaptar com um novo propósito.
Pessoas, propriedades e materiais podem ser remexidos e reinventados se imaginarmos um novo
uso”74 (FERGUSON, 2018).

As mutações funcionais, são por consequente, um veículo regenerador do
património, capaz de convencer e envolver ativamente as comunidades beneficiárias da
intervenção, e imprimem nova atualidade à preservação das heranças culturais do local.
Com esta mentalidade regeneradora, e aprofundando o seu objetivo, percebemos que
para além de preservar os principais elementos das heranças culturais, a regeneração através
da mutação funcional permite também estudar, diagnosticar e manipular fundamentalmente
as funções presentes em cada elemento físico ou metafísico. Como resultado, obtemos as
possibilidades programáticas para a pré-existência a regenerar, as funções que cada elemento
poderá ter, bem como, a qualidade das suas características únicas e partilhadas: “Há todo um
valor cultural nos edifícios e na arquitetura, como se fosse um documento histórico ”

(INFANTE, 2016-17)75

73

Um modo de atualizar poderá ser através de uma reprogramação.

Tradução livre do autor: “Repurpose with new purpose. People, property, and materials can be remixed and
reimagined if you imagine a new use”

74

75

Unidade curricular, Projeto III na FAA-ULP Norte, Porto, 19 de Outubro de 2016.
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Para que a regeneração seja possível, é também importante entender a envolvente
como algo que afeta diretamente a intervenção. Entender o modo como a envolvente
contextualiza a pré-existência possibilita uma melhor probabilidade de adaptação das
necessidades programáticas de intervenção: “Devemos conhecer extremamente bem a
realidade antes de intervir” (INFANTE, 2016-17)76

A mutação funcional como instrumento aplicado na regeneração do património
arquitetónico, garante-nos uma visão especial e alargada das possibilidades de sobrevivência
da pré-existência, constrói modelos mentais que desafiam a materializar a intervenção. Do
ponto de vista estratégico, respondem à maior parte das possibilidades, probabilidades e
necessidades da salvaguarda do conjunto patrimonial e cultural, presente no domínio
disciplinar da Arquitetura - transformar o património, mantendo-o igual.

Para que todas estas ideias analisadas sejam compatíveis umas com as outras, e de
modo a fundir o conceito de mutação funcional com o conceito de regeneração, aplicado ao
património rural, devemos contudo, ter em conta a presença de outros princípios: A
intervenção mínima e o reuso adaptativo, são utilizados mais uma vez para manter e
preservar as memórias do local, bem como, possibilitar a modificação das suas funções para
que o espaço volte a funcionar, sem prejudicar minimamente parte do seu contexto
envolvente. O acrescento destes dois princípios, leva-nos a escolher um tipo específico de
recuperação das funções, na esperança que preencha todos estes requisitos reunidos.

Já aqui referida, a anastilose, desenvolvida por Pierro Gazzola, permite pela sua
dimensão e afirmação construtiva contemporânea, que instrumentalmente a mutação
funcional possa constituir um meio de regeneração estratégica do património rural.
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Ibidem
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2.3 – O Funcional na Constituição do Conceito Mutável

Começamos este estudo afirmando que as mutações estão sempre, e somente só,
relacionadas com a função desempenhada por algo físico ou metafísico, pois a função é uma
caraterística relativa associada a um elemento presente e existente na Arquitetura, que poderá
evoluir, ou não, através da mutação.
Depois da compreensão de todas as bases, conceitos e princípios mutacionais como
instrumentos ao dispor do arquiteto, percebendo o fim regenerativo, para o qual essa
ferramenta é usada e aplicada, resta agora, apenas fazer um aprofundamento do foco
epistemológico77 da sua intervenção, ou seja, a gnosiologia78 da função.
Antes mesmo de na Antiguidade Clássica, Marcos Vitrúvio Polião (80 - 15 a.C.), ter
escrito o De Architectura, tratado fundacional que exprimia as proporções e os princípios
conceptuais da Arquitetura como a Venustas, Firmitas e Utilitas,79 deu-se um fenómeno
primordial que iria criar o conceito de função. Da mesma maneira que o conceito de mutação
na Arquitetura vem emprestada da Biologia, podemos considerar que a noção abstrata de
função vem cedida pelas áreas científicas que estudam a teoria do tudo, o Big Bang.
Teoricamente, admite-se que esse fenómeno foi o que deu origem, ao conceito e à
caraterização da aceção do que é a função. O conceito nuclear de função resume-se à ideia
do uso e utilização que tudo o que vier a existir poderá ter, pois do nada, sem função e sem
propósito de existir, nasceu o algo, com funções próprias e com expectativas para existir.
O conceito de função existe, conscientemente, por consequente, apenas como uma
ideia conceptual e que podemos utilizar para expressar e adjetivar o que nos rodeia, ou seja,
a função é o que define a caraterística útil que algo pode ter. Por outro lado, a função
propriamente dita em si, não existe. E não existe idiossincraticamente, pois nada tem função
se não houver algo ou alguma coisa, interior ou exterior, que a torne utilizável, ou seja, no

Epistemologia, tem um sentido amplo e um mais restrito sendo eles, “gnosiologia ou teoria do conhecimento
- estudo crítico dos princípios, hipóteses e resultados das diversas ciências, com o fim de lhes determinar a
origem lógica, o valor e o objetivo” (Porto Editora, 2003-18)

77

Gnosiologia, é uma filosofia que estuda a “teoria ou doutrina do conhecimento, das suas condições e do seu
valor” (Porto Editora, 2003-18)
78

79

Venustas está associada à beleza e à apreciação estética e plasticidade. A Firmitas, refere-se à estabilidade,
solidez e ao carácter construtivo da Arquitetura. A Utilitas, de início refere-se à comodidade, mais tarde é
também associada à função, ao útil e ao adaptável.
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caso da sua não utilização, estaremos apenas perante algo vazio de essência para existir e
sem necessidade de criação, visto que, não irá responder a nenhuma necessidade existencial.
Neste ponto em que temos de clarificação em como as funções existem e agem,
exige-se que o nosso raciocínio especulativo se exprima de um modo racional e direto.
Considerarmos e refletindo que do nada, sem função, aconteceram múltiplas coisas, com
funções distintas, podemos assumir uma aproximação conceptual ao que é necessário
acontecer para que algo, a partir do abstrato tenha função. Teleologicamente,80 para haver
função é necessário existir uma finalidade, um contexto, mas de igual modo, se não houver
finalidade, não existe função e, portanto o abstrato não precisa de existir.
Se o Big Bang deu origem a tudo, nós, além das funções, podemos também atribuir
às formas e à noção de beleza, conceptualmente uma função, assumindo-a como um valor
dado sempre como exterior a ela mesma.
Na História da evolução do Homem, esta consciência mantem-se constante. Antes de
chegarmos ao Homo Sapiens, considerado o Homem pioneiro na manipulação das primeiras
funções associadas a necessidades conscientes, com base no conhecimento atual, é possível
assumir que provavelmente, as primeiras mutações funcionais realizadas por este Homo,
estavam ligadas a uma ideia de Arquitetura e com ela a primeira função disciplinar, o abrigo.
A ideia de abrigo, enfatizado através da alegoria das mãos a cobrir a cabeça ou pela
gravura do uso das cavernas, é demonstrativo da capacidade abstrata de conferir a uma
atitude e a um sítio, o significado de lugar, explorando as primeiras bases conceptuais da
manifestação do conceito funcional de função na Arquitetura, criando soluções espaciais que
garantissem em primeiro lugar a sobrevivência, mas também, a consciência do individual e
do coletivo, o posicionamento de cada um no interior do grupo.
Longe dos mitos, a presença deste referencial histórico-científico sobre a consciência
espacial do Homem, que faz da função um elemento configurador do espaço, é lhe atribuído
o papel basilar na Arquitetura. Mas não sem antes esquecer que o contrário também é válido.
Se não tiver função não é Arquitetura, poderá ser escultura, pintura ou outro tipo de arte que
se consiga exprimir sem ter uma função própria.

Teleologia é uma filosofia baseada na “ciência ou estudo dos fins ou da finalidade - finalidade, acção diretora
que o fim exerce sobre os meios - doutrina, oposta ao mecanismo, segundo a qual há no mundo uma finalidade
que se sobrepões à causalidade eficiente” (Porto Editora, 2003-18)

80
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Do ponto de vista arquitetónico, na manipulação de uma realidade que não tenha
função, existem dois caminhos divergentes, mas com finalidades comuns. Num primeiro
caso, é possível simplesmente assumir que esta realidade em estudo não tem um propósito
existencial, está desconfigurada da sua realidade inicial e portanto em ruína, o que lhe dá
uma autonomia nos processos de alteração ou mutação nas suas características físicas ou
metafísicas. No segundo caso, a postura é mais radical e elimina-se com qualquer aparente
ilusão de função que essa realidade tenha, pois do seu desaparecimento, pode aparecer uma
nova realidade que tenha novas funções, permitindo a sua sobrevivência existencial. A
função dá assim um propósito mínimo mas essencial para que qualquer realidade exista.

Caraterizada a afirmação inicial de que as mutações estão sempre, e apenas só,
relacionadas com a função desempenhada por uma realidade física ou metafísica, é
importante vincarmos agora que a premissa que a presença da função, ou a sua ausência, são
o elemento alvo das mutações arquitetónicas. Nesta ótica, o caráter substantivo da função é
fundamental para a criação de Arquitetura e de qualquer outra área disciplinar, em que a
ideia de função faz parte integrante da sua estrutura espácio-dimensional, ou seja, pegando
nas bases da geometria, a largura, o comprimento e a altura, obtemos três diretrizes que nos
permitem perceber minimamente o espaço e as relações que as configuram. Tal está presente
numa fotografia, existe nela uma representação do espaço tridimensional, todavia falta-lhe
uma realidade relevante e essencial à Arquitetura, a presença vivencial do Homem.

“(...) o caráter essencial da arquitetura - o que a distingue
das outras atividades artísticas - está no fato de agir com um
vocabulário tridimensional que inclui o homem. (...) a arquitetura
não provém de um conjunto de larguras, com pavimentos e
alturas dos elementos construtivos que encerram do espaço”
(ZEVI, 2011, pp. 17-8)

A Arquitetura na sua representação espacial, distingue-se das outras artes por
conseguir manifestar fenomenologicamente os elementos sensoriais de todas as geometrias
básicas, tirando partido das suas características, dimensões e funções, e de como se podem
conjugar para criar algo com espaço, lugar, memória e imaginação.
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“Como elementos conceptuais, o ponto, a reta, o plano e
o volume não são visíveis, exceto em nossas mentes. Embora eles
existam de fato, sua presença é sentida por nós. Podemos
perceber um ponto no encontro de duas retas, uma reta marcando
o contorno de um plano, um plano delimitando um volume e o
volume de um objeto que ocupa espaço”
(CHING, 2013, p. 2)

Começando pelo elemento nuclear da singularidade espacial, o ponto, este, apenas
pode ser percebido dentro do nosso campo visual, não tem dimensões e tem uma função
ontológica. Marca um ponto, cria um ponto de vista, referencia um ponto geométrico na
intersecção de duas linhas. Esta função pode ainda ser multiplicada, mutável para possibilitar
a sua expansão ligando-o a outros pontos para criar uma linha.
Depois de criar dois pontos e de fazer a sua ligação, ou após esticarmos um ponto
único, obtemos uma linha reta. Este elemento teoricamente só com uma dimensão, começa
a expressar movimento ao contrário da estaticidade refletida pelo ponto. A reta é percetível
através da intersecção entre dois planos e tem a função de delimitá-los. Obtemos assim,
através da primeira dimensão, o primeiro passo para a compreensão do que vemos: “Uma
reta é um elemento essencial na formação de qualquer construção visual” (CHING, 2013, p. 8).

De seguida, temos o plano finito, que pode ser definido pela representação de três
pontos, com a extensão de uma reta, com a ligação de uma reta e um ponto ou com a
intersecção de duas retas, mas, também, podemos ter, na teoria da geometria, um plano
infinito representado apenas por duas linhas paralelas. O plano dá-nos a perceção visual,
através de duas dimensões, uma barreira espacial transparente, com a função de nos balizar
o que seria um espaço bidimensional ou os limites de um volume.
Por último, conceptualmente, a junção de uma terceira direção, diferente das outras
duas, cria um espaço tridimensional, o volume. Este é composto necessariamente de três
dimensões que tem em si inseridos os elementos anteriores, pontos, linhas e planos, cada um
com a sua função e as suas inter-relações. A função do volume, ou espaço, é o de auxiliar o
seu observador, interior ou exterior, fazendo-o compreender o que está a ver e enquadrando86

o ao contexto. A Arquitetura dando, “(...) uma forma definida a este espaço oco, ela cria o seu
próprio universo” (Focillon apud ZEVI, 2011, p. 137).

As três dimensões tem a função de conceptualizar e contextualizar minimamente a
nossa envolvente. Porém existe um outro elemento indispensável para a perceção funcional
do espaço, os vários pontos de vista, criados pelo movimento no tempo.81
Para a vivência conceptual na Arquitetura, a utilização das três dimensões
geométricas não é suficiente, pois estaríamos só a olhar para espaços, finitos ou infinitos,
com mais ou menos barreiras visuais, mas que, no entanto, estariam sempre estáticos. Para
isso a Arquitetura tem que saber incluir o Homem na sua dimensão dinâmica e saber orientálo para dar-lhe um propósito existencial em todas as suas dimensões. O Homem tem a
inquietude de se poder mover nos espaços, descobrir pontos de vista diferentes. Só após ver
os mesmos pontos singulares em distintas perspetivas é que consegue criar uma realidade
completa e deste modo, dar-lhe uma função. Atingido este objetivo, a Arquitetura incorpora,
uma quarta dimensão, o tempo, com a função de dar a perceber todo o desenvolvimento de
cada parte espacial com as suas várias superfícies ou a assimilação do todo. O todo pela
soma de todas as partes ou combinação das partes.
A representação conceptual do tempo na Arquitetura foi influenciado pelo Cubismo,
tal como demonstra Bruno Zevi:

“ - Sem a quarta dimensão do cubismo, Le Corbusier
nunca teria pensado em suspender Villa Savoie sobre estacas (...),
nem em igualar as quatro fachadas, rompendo assim a distinção
entre prospecto principal, elevados laterais e prospecto posterior
que estava implícita na representação perspetiva, em que se
estabelecia um ponto de vista, em relação ao qual todos os
elementos eram hierarquicamente coordenados. A mesma
descoberta cubista é acompanhada pela decadência da geometria
euclidiana, e pela revolução da física moderna que, contra a

CC: “A arquitetura - raciocinou-se - existe o mero elemento “tempo”, ou melhor, esse elemento é
indispensável à atividade de construção: (...) todas as obras de arquitetura, para serem compreendidas e vividas,
requerem o tempo da nossa caminhada, a quarta dimensão” (ZEVI, 2011, p. 23)
81
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conceção estática de Newton, concebe o espaço como relativo a
um ponto de referência móvel. Sem a convergência das duas
entidades espaço tempo, declarada pelos matemáticos modernos,
e sem a contribuição de Einstein ao conceito de simultaneidade,
não

teriam

surgido

o

cubismo,

o

neoplasticismo,

o

construtivismo, o futurismo e seus derivados”
(ZEVI, 2011, p. 144)

A grande realidade da Arquitetura é o espaço que nos permite usufruir dela, mas
como ele é algo metafísico, por oposição ao que é físico, passa despercebido e, por isso,
existe uma certa ignorância, um mistério na relação com ele. Ignorar o espaço não significa
uma perceção diferente da que temos quando o afirmamos, porque mesmo que o rejeitemos,
ele atua sempre sobre nós sem nos apercebermos, como por exemplo acontece no ambiente
religioso recolhido de uma igreja. Nesta, O espaço da nave central, ainda que ignorado,
inconscientemente impõem a sua função, de eixo visual e perspético, orientado e focado no
altar more. O espaço e fundamentalmente a função que o define, manipula o Homem, que
por sua vez constrói a dimensão espacial e, em consequência, atribui o significado da função.
Vincando o conceito de Utilitas, esta funcionalidade espacial, está presente em todas as
caraterísticas dimensionais, através da repetição dos vários tipos de linhas. As linhas frontohorizontais que nos dão o ritmo do passo a percorrer a nave, as linhas de topo que nos dão a
estimativa da distância ao altar, as linhas verticais que nos dão a perceção altimétrica da
nave, e claro, a dimensão temporal de podermos dinamicamente observar tudo em diferentes
perspetivas enquanto nos deslocamos e usufruímos das experiências da sua função.82 Um
espaço de vivência humana, pois como deixa claro Bruno Zevi, “Só quando nós, humanos,
andarmos pelos espaços e usufruirmos das suas funções é que poderemos então, viver o espaço,
viver a arquitetura” (ZEVI, 2011, p. 52).

Reconhecendo que a função é um valor primordial coincidindo com o Big Bang, a
sua participação nas ações humanas, representada o próprio propósito de existir, o que faz

CC: “O ritmo se refere a qualquer movimento caracterizado por um recorrência padronizada de elementos
ou motivos em intervalos regulares ou irregulares. O movimento pode ser de nossos olhos, à medida que
acompanhamos os elementos recorrentes da composição, ou de nossos corpos, ao avançarmos ao longo de uma
sequência de espaços. Em ambos os casos, o ritmo incorpora a noção fundamental de repetição como um
recurso para organizar as formas e os espaços na arquitetura” (CHING, 2013, p. 382)
82
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da função, uma caraterística e simultaneamente uma dimensão essencial para a interpretação
do significado transcendente da Arquitetura: “(...) o espaço em si - a ausência da arquitetura transcende os limites da quarta dimensão” (ZEVI, 2011, p. 23), no sentido que, mesmo que

um espaço tenha todas as outras quatro dimensões, sem função, não é um espaço
arquitetónico. Só com a Arquitetura é que o espaço tem o seu pleno valor:

“Além dos espaços com duas únicas dimensões - isto é,
as superfícies, as quais olhamos - a arquitetura nos dá espaços
com três dimensões, capazes de conter as nossas pessoas, e este é
o verdadeiro centro dessa arte. (...) em muitos pontos, as funções
das artes se sobrepõem (...) Apenas a arquitetura, entre todas as
artes é capaz de dar ao espaço o seu pleno valor”
(ZEVI, 2011, p. 185)

A função envolve uma dimensão, oculta, essencial para a interpretação da
Arquitetura, constituindo um paradoxo que caracteriza a soma de todas as suas dimensões.
As linhas geométricas tem uma função na Arquitetura, uma dimensão dentro de outra
dimensão, representada pela própria função. Há uma rotatividade permanente entre a função
enquanto dimensão e determinação epistemológica.
Em The Schrödinger’s Cat,83 Erwin R. Schrödinger (1887-1961), ao falar do
paradoxo do gato, demonstra que cada função tem teoricamente uma própria função. A
função tem que ser avaliada para considerarmos se é útil ou não. A sua validação será sempre
a partir das qualidades iniciais de uma delas e nunca da conformação das duas.
Esta teoria aplicada no âmbito da Arquitetura pressupõe então que pode haver
funções verdadeiras e falsas. As funções verdadeiras são exatamente isso. Funções que
foram criadas e executam exatamente o que é suposto. As funções falsas, por outro lado,
simulam e dissimulam a suposta função que executam para não serem consideradas inúteis
e poderem existir apesar da sua nulidade.
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Tradução livre do autor: O gato de Schrödinger.
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O confronto entre funções verdadeiras e falsas, tanto em elementos físicos como
metafísicos, fazem parte da própria História da Arquitetura. Na Antiguidade Clássica, os
templos gregos possuíam espaços interiores puramente estético-simbólicos e que não
respondiam de modo direto a nenhuma função de interesse social. Com semelhanças
estruturais, os arcos e as abóbadas nos Impérios Egípcio e Romano, na prática tinham
funções diferentes. Mais recentemente, no Maneirismo as “não janelas”, as arcadas cegas
usadas no interior dos edifícios, estavam destituídas de qualquer função específica que não
fosse uma autonomia e liberdade criativa. No Barroco, os trompe-l'œil, vãos falsos pintados
como se fossem vistas de janelas, podem ser inseridos no âmbito das mutações, pois simulam
relações simbólicas do exterior com a funcionalidade interior dos espaços.84
Este jogo funcional de verdades e falsidades, mantem-se na Arquitetura
Hipermoderna. A lógica da simulação e do imediato, autoriza que hoje se reciclem partes de
portas no revestimento de paredes ou se criem conjuntos de novas portadas. [Figura 28]

Figura 28 – Parede de portas no Graha Lakon. 2017. Madiun, Indonésio. Andyrahman

84

Porém, como são as funções falsas que definem a verdade funcional, aqui estamos perante uma mutação da
mutação, a transmutação. Cria-se e simula-se espaços falsos inexistentes de modo a virtualizar uma realidade
inexistente, como se fosse um halograma.

90

2.4 – Casos de Estudo

A função é o alvo de intervenção da mutação e para que haja qualquer mudança tem
que existir de início uma função primária, quer seja no sentido de ser a caraterística
conceptual de algo, a sua própria dimensão, a sua utilidade, adequação ou compromisso
físico ou espacial.
Os conceitos de mutação e regeneração, estão ambos, idiossincraticamente ligados a
uma ideia de sobrevivência material ou imaterial, físico ou metafísico, associado ao nível da
biologia à sobrevivência das espécies, ao reequilíbrio e preservação do ambiente natural e,
na Arquitetura à recuperação e salvaguarda dos espaços e da matéria construída.
A presença da mutação funcional no processo de regeneração de património, pode
evitar a decadência, obsolência e ruína de muitos elementos arquitetónicos ao permitir aos
seus utilizadores, um novo uso durante um novo período de tempo relativo a espaços ou
construções. Por modo a exemplificar as nossas afirmações, apresentamos de seguida, três
casos de estudo que manifestam de alguma maneira, mais ou menos percetível, com rigor e
foco, a essência da temática, tendo porém, como denominador comum, a regeneração de
patrimónios em ruína através da introdução de mutações funcionais.
O primeiro caso em estudo, é a transformação de uma antiga igreja numa biblioteca
em Madrid, projeto de intervenção dos arquitetos Linazasoro & Sánchez entre 1996 e 2004.
Com esta referência, pretende-se manter o foco no modo como a mutação é introduzida para
regenerar um edifício de interesse histórico-cultural, e como a nova função se adequa e apoia,
a continuidade dos edifícios adjacentes.
O segundo caso em estudo, é o resultado da reconversão de um palheiro para
habitação em Mortágua, do arquiteto João Mendes Ribeiro entre 2000 e 2004. Com este
exemplo pretende-se mostrar a transformação de uma construção de apoio tipologicamente
rural, numa habitação contemporânea nas suas funções e usos.
O terceiro caso em estudo, é a modificação de um celeiro, também, para habitação
em Bohinj, dos OFIS Arkitekti entre 2014 e 2015. Mas que, apesar das semelhanças com o
segundo caso referenciado, oferece um exemplo de regeneração de uma tipologia construtiva
rural, noutra realidade tipológica que é, de igual modo, mutável.
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2.4.1 – Centro Cultural das Escuelas Pías – José Ignacio Linazasoro

Nome original: Cultural Centre of the Piarists [Figura 29]
Autor: José Ignacio Linazasoro
Localização: Lavapiés, Madrid, Espanha
Ano: 1996-2004

“Uma tentativa de classificação seria difícil de realizar,
pois é uma unidade sólida de peças restauradas, renovadas e
recém-construídas. (...) Portanto, [isso] tornou-se parte de um
novo espaço. Neste sentido, este é um conjunto muito complexo,
mas caracterizado pela unidade que fornece a natureza material e
nua das ruínas da igreja”85
(LINAZASORO & SANCHÉZ, 2016)

Figura 29 – Conjunto entre o antigo e o novo do Centro Cultural das Escuelas Pías. 2004. Madrid, Espanha. Linazasoro

Tradução livre do autor: “An attempt of classification would be hard to accomplish, as it is a solid unit of
restored, renovated and newly built parts. (…) Therefore, [it] became part of a new space. In this sense, this is
a very complex ensemble yet characterised by the unity that provides the material and bare nature of the church
ruins”
85
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O Centro Cultural das Escuelas Pías, inserido na malha da periferia de Madrid, [Figura
30]

teve como objetivo revitalizar e regenerar, uma antiga igreja piarista86 que estava em

ruína, dando-lhe um novo uso e novas funções urbanas. Este projeto faz parte de um conjunto
que incorpora na mesma intervenção, a praça Augustín Lara e um parque automóvel
subterrâneo, no entanto, a nossa análise apenas terá em conta, a recuperação do principal
elemento arquitetónico em ruína - o equipamento cultural. [Figura 31]

Figura 30 – Contexto urbano do Centro Cultural das Escuelas Pías. 2004. Madrid, Espanha. Linazasoro

Para garantir que a intervenção fosse uma “(...) peça verdadeiramente única de
trabalho”87 (LINAZASORO & SANCHÉZ, 2016) foi fundamental o levantamento e

diagnóstico do estado da igreja. [Figura 32] Destruída durante a Guerra Civil espanhola (19369), a igreja sofreu passou por um processo de restauro, renovação, preservação e ampliação.
A regeneração da ruina, produziu uma mudança das funções anteriores, introduzindo de
modo instrumental para salvaguardar o uso do edifício, o conceito de mutação funcional
enquanto elemento estratégico de intervenção no património histórico-cultural.

86
A ordem religiosa das escolas pías, mais conhecida por piarista ou escolápios, são uma ordem da
católica, fundada por São José Calasaz em 1621 em Roma.
87

Tradução livre do autor: “(...) truly unique piece of work”
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Figura 31 – Planta de conjunto do Centro Cultural das Escuelas
Pías. 2004. Madrid, Espanha. Linazasoro

Figura 32 – Marcas do estado de conservação, deixadas pela Guerra Civil espanhola, na Escuelas Pías. 2004. Madrid,
Espanha. Linazasoro
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O projeto do Centro Cultural, está dividido em duas partes que se apoiam
mutuamente, com o intuito de se valorizarem e de criar um todo coexistente. Por um lado
existe o novo bloco universitário de aulas que dá resposta a um programa contemporâneo
definido. [Figura 33] Por outro, temos a biblioteca que está inserida dentro dos limites físicos
da antiga igreja em ruína.

[Figura 34]

Apesar da destruição provocada pela Guerra Civil, a

igreja apresentava algumas “peças” que podiam ser preservadas e reutilizadas no edifício,
numa espécie de anastilose subtil que permite vincar a ligação do edifício à História da
cidade e, assim, salvaguardar a possibilidade e probabilidade da mutação funcional de igreja
em biblioteca. Com as lacunas apresentadas pela falta de outros elementos, é criado um jogo
de luz, que em projeção sobre paredes intactas ou sobre as com lacunas, altera a
luminosidade interior, criando assim um ambiente que, “ (...) espontaneamente enfatiza a
condição da ruína”88 (LINAZASORO & SANCHÉZ, 2016).

Figura 33 – Foto do interior e exterior da nova construção que se une à Escuelas Pías. 2004. Madrid, Espanha. Linazasoro

88

Tradução livre do autor: “(...) spontaneity emphasizes de condition of ruins”
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Figura 34 – Vista interior da nave central da igreja Escuelas Pías. 2004. Madrid, Espanha. Linazasoro

Fica claro, o objetivo conceptual e funcional de unir o antigo com o novo. Numa
diacronia comprometida com a História, onde o passado - igreja - funde-se com o presente biblioteca - criando uma unidade edificatória à qual se acrescenta o novo com perspetiva de
futuro - bloco universitário. Cria-se um conjunto que tem na sua fluidez o mesmo sentido de
presença espacial, pois as áreas programáticas partilham as funções uma das outras, ou seja,
experimentam um dos conceitos constituintes da mutação intrínseco, o dinamismo. Somada
a este conjunto conceptual, existe ainda uma caraterização material que une os edifícios e
que se integram nos princípios da anastilose.
“Este é o sentimento que permeia a expressão do edifício inteiro”89 (LINAZASORO &
SANCHÉZ, 2016).

89

Tradução livre do autor: “This is the feel that permeates in the expression of the entire building”
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2.4.2 – Reconversão de Palheiro a Habitação – João Mendes Ribeiro

Nome original: Reconversão de um Palheiro [Figura 35]
Autor: João Mendes Ribeiro
Localização: Cortegaça, Mortágua, Portugal
Ano: 2000-2004

“Aquilo que me parece mais importante e estimulante é a
existência de regras muito claras e a possibilidade de trabalhar
uma estrutura preexistente acrescentando-lhe matérias novas (...)
a existência dessas regras permite evoluir depressa e obter
resultados bastante interessantes. E este foi o caso, dado que não
possuía grandes imposições de programa e entendi muito
rapidamente o que tinha de fazer”
(MENDES RIBEIRO, 2004, p. 4)

Figura 35 – Palheiro em vista noturna. 2004. Cortegaça. Mendes Ribeiro
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O projeto, assumido como recuperação e reconversão de uma estrutura de produção
agrícola, neste caso, um palheiro em ruína, e a sua transformação em habitação, teve como
objetivo, o de satisfazer as necessidades que a cliente tinha, criar um pequeno abrigo de
conforto e privacidade para a visita e permanência dos amigos.
Localizado no meio rural de Cortegaça, concelho de Mortágua,

[Figura 36]

este

palheiro degradado, fazia parte de um conjunto de vários edifícios de diferentes épocas
históricas e que pertencem à mesma família há várias gerações. Neste conjunto havia “(...)
uma adega, uma casa de habitação e a Sul, junto ao pátio, o edifício a recuperar: um palheiro em
ruínas” (MENDES RIBEIRO, 2004, p. 2).

Figura 36 – Contexto rural do Palheiro. 2004. Cortegaça. Mendes Ribeiro

O estudo do projeto e da sua mudança de função, leva-nos a considerar que estamos
perante uma regeneração das memórias e identidade do edifício, através de uma metodologia
idêntica às das mutações. A motivação da cliente, está materializada na ideia do regresso do
edifício ao seu papel de apoio, fora do âmbito agrícola, pois o suporte anterior não iria
garantir a utilidade da construção.
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A simples recuperação matinha o seu significado, mas tornaria evidente com o tempo
a sua inutilidade funcional. Este projeto insere-se assim, no domínio das mutações
regenerativas, pois a coexistência entre o antigo e o novo, e a relação do edifício com a sua
envolvente, permite perpetuar a memória, identidade e História do lugar

[Figura 37]

e, tudo,

“(...) isto sem que se perca a identidade do conjunto” (ALVES, 2012).

Figura 37 – Palheiro antes da intervenção. 2004. Cortegaça. Mendes Ribeiro

A totalidade do programa funcional da nova tipologia de habitação unifamiliar
circunscreve-se aos limites físicos do palheiro, que na sua volumetria e escala, se apresenta
como um elemento rural tradicional da Arquitetura vernacular. Da análise do projeto
apercebemo-nos que ao manter os limites físicos, o interior fica necessariamente
condicionado, resultando daí um desenvolvimento conceptual do programa, em open house.
Como João Mendes Ribeiro diz: “A distribuição do programa é elementar” (MENDES
RIBEIRO, 2016, p. 73). No piso superior temos o escritório, o quarto e entre eles uma
instalação sanitária, no piso inferior, a cozinha e a sala com pé direito do chão ao teto. [Figura
38]

O piso superior está em constante incógnita, pois apesar de existirem três áreas totais,
a instalação sanitária pode ser subdividida em duas, deixando uma passagem central,
alinhada com as escadas, que liga o escritório ao quarto, ou então fecha-se na totalidade do
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espaço da instalação sanitária para funcionar de modo isolado. Estes espaços usufruem ainda
de uma escada localizada no centro, que proporciona uma maior fluidez na transição entre
os espaços. [Figura 39]
Com estas variações mutacionais entre eixos e espaços, cada divisão está capacitada
para adoção de diferentes funções, apenas dependentes da vontade dos utilizadores. Os
novos espaços criados, transmitem uma possibilidade e uma probabilidade de contínuas
mutações adaptativas. Assim, o arquiteto consegue interiormente, controlar as circulações
entre espaços, sem os prender às próprias funções.
Para o interesse, conforto e continuidade do edifício, Mendes Ribeiro, não cria
ilusões estruturais. Respeita a pré-existência, naquilo que era a sua antiga estrutura em pedra,
não anulando-a com as novas exigências de estabilidade. A presença dos novos acrescentos,
promove uma assimetria psicológica, que leva a que o edifício se funda com a envolvente
exterior. É criado um contraste entre os materiais pré-existentes e os novos, a conjugação da
madeira de riga com a pedra de xisto, o jogo entre o leve e o pesado, que na ucronia no
tempo, ajuda a interpretar o que é antigo e o que é novo.

Figura 38 – Eixo central do palheiro. 2004. Cortegaça. Mendes
Ribeiro
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Figura 39 – Plantas, e cortes do palheiro. 2004. Cortegaça. Mendes Ribeiro
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No edifício, as características estruturais, das paredes em xisto, e as geométricoformais do paralelepípedo base e do prisma da cobertura de duas águas, foram mantidas.
Mas, nem todos os elementos da construção original foram passíveis de recuperar. A
estrutura de suporte da cobertura foi substituída, pois a existente apresentava um avançado
estado de degradação. Porém, para manter a continuidade do conceito de recuperação, o
arquiteto decidiu que a nova cobertura, apesar de ter outros materiais, devia garantir a mesma
lógica construtiva da anterior. A fachada de xisto, com ausência de vãos, foi parcialmente
reconstruída usando um ripado de madeira, cuja função, para além de divisória entre interior
e exterior, permite também a ventilação e iluminação da sala, criando uma dimensão
funcional do complemento do espaço condicionado interior com o espaço livre exterior.
O uso predominante de materiais naturais, típicos da região, que vinculam o edifício
à ideia de ligação com a natureza exterior, cria uma quebra na aparente confinação dos
limites físicos da habitação. Pela estrutura ventilada em ripado, os limites metafísicos do
palheiro, ficam, por assim dizer, livres e ilimitados. [Figura 40]

No palheiro, apenas foi retirado “Aquilo que dificultava a clarificação da estrutura
espacial ou que estava muito degradado” (MENDES RIBEIRO, 2004, p. 3), mas, para que

isso fosse possível, foi necessário ao arquiteto que “(...) perceber o que é estruturante, entender
os sistemas construtivos, a organização e tipologia do edifício, e depois inserir o programa
funcional realizando apenas as intervenções absolutamente necessárias para cumprir as novas
necessidades” (MENDES RIBEIRO, 2004, p. 4).

Figura 40 – Ligação entre materiais do palheiro. 2004. Cortegaça.
Mendes Ribeiro
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2.4.3 – Apartamento em Celeiro Alpino – OFIS Arkitekti

Nome original: Alpine Barn Apartment [Figura 41]
Autor: OFIS Arkitekti
Localização: Bohinj, Eslovenia
Ano: 2014-2015

“Os pontos de referência tradicionais que criam o meio
rural esloveno também incluem diferentes tipos de fazendas,
palheiros e celeiros. Infelizmente muitos deles não servem o seu
propósito, por isso, estão maioritariamente em mau estado, sem
manutenção e por vezes são simplesmente destruídos e
substituídos por habitações genéricas. Apenas ao abraçar as
tradições que foram passadas pelos antepassados é que a
arquitetura vernacular eslovena (...) sobrevirá (...) também como
parte integral do estilo de vida rural”90
(OFIS Arkitekti, 2015)

Figura 41 – Inserção do celeiro na envolvente rural. 2015. Bohinj, Eslovenia. OFIS Arkitekti

Tradução livre do autor: “Traditional landmarks creating a Slovenian countryside also include different types
of farmhouses, hayracks and barns. Unfortunately many of these no longer serve its purpose, therefore are
mostly in poor condition, non-maintained and often simply destroyed and replaced with generic housing. Only
by embracing the traditions that have been passed on to by their ancestors ensure that the Slovenian (...)
vernacular architecture survives (...) an integral part of the Slovenian rural ”

90
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O objetivo deste projeto dos OFIS Aritekti, era o de conseguir com que a Arquitetura
vernacular, “(...) baseada nas necessidades locais, materiais de construção e que se refletindo as
tradições locais”91 (OFIS Arkitekti, 2015) sobrevive-se, mesmo que para isso, fosse

necessário recorrer a uma alteração nas funções da construção pré-existente, ou seja, usar a
mutação funcional como instrumento para regenerar o património rural. [Figura 42]
O resultado desta mutação funcional, traduziu-se na evolução adaptativa de um
antigo celeiro

[Figura 43]

numa nova habitação, tipo loft. Um conceito de caraterísticas

contemporâneas de habitação num sótão. Um espaço aberto em que estão incorporadas todas
as funções necessárias para que uma pessoa possa habitar nele de modo funcional, ou seja,
em open space. [Figura 44]

Figura 42 – Arquitetura vernacular e tradição eslovena. Bohinj, Eslovenia

Com esta mutação funcional, vincando a ideia e o conceito de regeneração, a
intervenção propõe, um contraste entre o antigo e o novo utilizando materiais semelhantes,
mas respeitadores da verdade histórica da construção. Na prática, trata-se de uma anastilose
de materiais, só que neste exemplo, o material contrastante entre o exterior do passado e o
interior do presente, é a madeira de abeto local.

91

Tradução livre do autor: “(...) based on local needs, construction materials and reflecting local traditions”
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Figura 43 – Interior do celeiro antes da intervenção. 2015. Bohinj, Eslovenia

Figura 44 – Interior do celeiro depois da intervenção. 2015. Bohinj, Eslovenia. OFIS Arkitekti

Este estudo em referência, tem algumas semelhanças com o nosso ensaio projetual,
tanto pela sua envolvente rural, como na concretização de um programa que se enquadra
dentro do conceito de mutação funcional. Apesar da ideia de espaço aberto ser executada de
maneira distinta, na nossa proposta de ensaio projetual será um abrigo polivalente, no caso
presente é um loft para habitação unifamiliar. [Figura 45]
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Figura 45 – Diagrama funcional do interior do celeiro. 2015.
Bohinj, Eslovenia. OFIS Arkitekti

“Originalmente, o piso térreo servia como estábulo para animais e o piso superior para
secagem e armazém de feno e equipamentos agrícolas”92 (OFIS Arkitekti, 2015), assim no

novo programa, o piso inferior serve como armazém e no piso superior desenvolve-se o
programa do open space mutacional.

[Figura 46 a 48]

A entrada no open space faz-se através

de uma rampa pré-existente que liga a rua de acesso a uma primeira área exterior da
habitação, também contaminada pela mutação. Esta “(...) antiga área de armazenamento
exterior ao lado da entrada é convertida em varanda com vista para os Alpes”93 (OFIS Arkitekti,

2015). [Figura 49]
Todos os elementos arquitetónicos pré-existentes que se apresentavam num bom
estado de conservação, foram salvaguardados. A única intervenção, na estrutura préexistente, foi a criação de uma varanda na parte inferior da frente com a colocação dos
envidraçados na fachada, para separar minimamente o espaço interior do exterior.

Tradução livre do autor: “Originally, ground floor served as stable for stock and upper level for drying and
storing hay and farm equipment”
92

Tradução livre do autor: “(...) former external storage area next to the entrance is converted into the porch
overlooking the Alps”
93
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Figura 46 – Interior do loft. 2015. Bohinj, Eslovenia. OFIS Arkitekti

Figura 47 – Interior do loft. 2015. Bohinj, Eslovenia. OFIS Arkitekti

Figura 48 – Interior do loft. 2015. Bohinj, Eslovenia. OFIS Arkitekti
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Figura 49 – Rampa de acesso ao celeiro. 2015. Bohinj, Eslovenia. OFIS Arkitekti

Este open space não tem, exceto nas áreas de maior intimidade, barreiras físicas. A
separação das funções é dividida por barreiras metafísicas e sensoriais, que por sua vez,
coincidem com o ritmo dos elementos estruturais. As linhas de suporte da estrutura da
cobertura e a diferença de alturas entre pavimentos, criam e definem a hierarquia e a
organização das respetivas áreas autónomas.

Depois da entrada e ao longo do volume, encontramos a, “(...) área de convívio, de
refeição e o quarto elevado”94 (OFIS Arkitekti, 2015), [Figura 50] a que se acrescentam as áreas

mais íntimas, os espaços de apoio e os auxiliares como o, “(...) guarda roupa, quartos de
banho, sauna, lareira e cozinha (...)”95 (OFIS Arkitekti, 2015) todos inseridos numa caixa de

serviço. Esta caixa de serviço esta construída espeitando as estereotomias gerias do resto do
open space e o alinhamento com a rampa de entrada, criando e acentuando assim, um dos
objetivos principais da intervenção e que passou pela necessidade mutacional de quebrar
temporalmente a relação entre o privado e o público, entre a ideia do interior condicionado
e o exterior enquadrado e contextualizado. [Figura 51]

94

Tradução livre do autor: “(…) living area, dining and raised bedroom”

Tradução livre do autor: “(…) wardrobe, bathrooms, sauna, fireplace and kitchen are packed inside the
service box”
95
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Figura 50 – Perfil da estrutura organizacional dos espaços públicos do celeiro. 2015. Bohinj, Eslovenia. OFIS Arkitekti

Figura 51 – Perfil da estrutura organizacional dos espaços auxiliares, íntimos e de apoio do celeiro. 2015. Bohinj,
Eslovenia. OFIS Arkitekti

Sobreposto ao alpendre exterior construído no rés-do-chão, é construído um novo
espaço interior, no piso superior. Este espaço tem claramente uma condição funcional
mutável. A sua integração espacial num conceito mais alargado de open space, cria-lhe
possibilidades e probabilidades de inclusão e autonomia, configuradoras de distintas
mutações funcionais, consoante as necessidades dos utilizadores.
A presença de um espaço mutável dentro de um outro espaço mutável, é uma situação
que pode acontecer dentro do âmbito das mutações, como foi por nós referido no capítulo
anterior, no momento da análise dos princípios constituintes do conceito de mutação.
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III CAPÍTULO
Ensaio Projetual

Para o exercício a desenvolver no âmbito da unidade curricular de projeto III, no ano
letivo de 2016-7, foi escolhido um território de intervenção diferente do suporte habitual,
um ambiente de matriz rural localizada no interior do país.
A preferência por um contexto rural, revelou-se mais estimulante pela presença
quantitativa e qualitativa de estruturas, vivências e fenómenos capazes de suportar um
diagnóstico caraterizador da temática regenerativa do património em ambiente rural.
Este estímulo acrescentou interesse ao exercício, quando sabemos que nos anos
letivos anteriores, as intervenções programáticas de projeto estiveram sempre inseridas em
contextos urbanos. Sem desprezar a realidade urbana dominante, nesta fase dos estudos
académicos, foi-nos útil procurar também, uma perceção dos elementos que constituem o
território humanizado em meio rural, alargando deste modo, o nosso conhecimento e
domínio disciplinar na Arquitetura. Os fenómenos presentes no meio rural, despertaram um
novo e distinto interesse, quebrando com o savoir-faire dos exercícios em contexto urbano
dos anos anteriores de projeto.
Hoje, encontramos recorrentemente no ambiente rural, a perda e retração das
vivências, hábitos, costumes e tradições, um fenómeno agravado pelo êxodo populacional
acelerado. A sobrecarga causada pelo envelhecimento da população, o abandono das
atividades agrícolas e a consequente degradação social e económica, levam a uma quebra de
identidade cultural e histórica das aldeias, dificultando as suas próprias capacidades
regeneradoras do património.
Neste quadro de abandono, a intervenção do arquiteto é necessária para se poder
tomar medidas e decisões que permitam inverter ou anular este ciclo de abandono e de falta
de interesse dos mais jovens em permanecer nas comunidades de origem. Se a Arquitetura
conseguir, de alguma maneira, mutar funcionalmente estes territórios, encontraremos um
equilíbrio na relação entre as comunidades e o seu ambiente construído, não construído e
vivencial.
Pretende-se nesta observação da realidade, fazer-se uma leitura que faculte uma visão
geral e sistémica dos problemas encontrados no território, entre as aldeias da Barroca e
Janeiro de Cima, no município do Fundão. Obtendo informações que permitam orientar
racionalmente, a intervenção numa ruína onde se poderá desenvolver um abrigo,
manipulando o conhecimento da temática estudada.
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3.1 – Análise Contextual

O território selecionado como suporte para o ensaio projetual, localiza-se na região
da Beira Baixa na Cova da Beira, no interior do município do Fundão, no distrito de Castelo
Branco. A aldeia de Janeiro de Cima, definida pelas suas características paisagísticas, sociais
e económicas, foi a escolhida para testar o conceito de mutação funcional. [Figura 52]

Castelo
Branco

Fundão

Portugal

Castelo Branco

Janeiro
de Cima

Fundão

Figura 52 – Contextos de localização territorial

Esta região, no centro interior de Portugal, é caracterizada pelo contraste entre
núcleos urbanos centrais, normalmente sedes de concelho, e núcleos rurais mais pequenos e
dispersos pela geografia que cresceram, fruto das oportunidades agrícolas dos territórios
adjacentes. Territorialmente, o distrito de Castelo Branco está estruturado através do seu
elemento geográfico mais significativo e importante, a bacia hidrográfica do rio Zêzere. A
sub-região da Cova da Beira, à qual pertence o Fundão, encontra-se cercada por três serras,
a Serra da Estrela a Noroeste, a Serra da Malcata a Este e a Serra da Gardunha a Sul.
Geograficamente localizada no monte S. Brás, na Serra da Gardunha, o concelho do
Fundão, maioritariamente rural com grande dispersão de aldeias, encontra-se relativamente
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perto de outras grandes cidades, como a Covilhã a 19 km a Norte; Castelo Branco a 44 km
a Sul; e Pampilhosa da Serra a 64 km a Oeste.96 “O concelho do Fundão apresenta uma
superfície de 701,65 km2 (...)” (ADIF, s.d., p. 4) e subdivide-se em 23 freguesias [Anexo 1].

Historicamente, no Fundão, é possível encontrar vestígios arqueológicos de
ocupação Humana pré-Romana. Em 2003, estudos arqueológicos resultaram na descoberta
de pinturas rupestres nas margens do rio Zêzere. Concluiu-se que os primeiros assentamentos
populacionais na área, foram os povos nómadas do período Paleolítico Superior, atraídos
pela grande fertilidade dos solos nas margens do rio e abundância de pedras, utilizadas neste
período para os adornos pessoais e instrumentos de caça e pesca. Pensa-se também, que por
lá passaram gregos e romanos, devido à existência de moledos e explorações mineiras
datadas destas épocas.
No Fundão, há uma tradição industrial dedicada à produção e comercialização dos
lanifícios. Esta indústria teve o seu período mais próspero entre os séculos XVI e XVIII
devido à presença de mercadores e artesãos judeus. Na segunda metade do século XVIII, em
1764, o marquês do Pombal e o conde da Ericeira, fundam no Fundão a Real Fábrica dos
Lanifícios, adaptada hoje aos serviços da Câmara Municipal.
A nível económico, o Fundão, é um importante centro de comércio, serviços e
industria que dão trabalho a uma grande parte da população do concelho. Das atividades com
maior impacto, destaca-se o vinho, o azeite, as ginjas, o pêssego e a sua celebridade, com
reconhecimento internacional, a cereja97. Para além desta atividade agrária, as minas de
volfrâmio da Panasqueira, são também, uma importante fonte económica do concelho, com
a extração do chumbo, estanho e do tungstênio, igualmente conhecido como volfrâmio. A
água mineral é também uma das referências da região.
Culturalmente, o Fundão possui ainda vários espaços que ligam a cidade à cultura e
à História do local, dos mais conhecidos temos, o Museu Arqueológico Municipal, Casas da
Floresta, Casa do Bombo, Casa do Mel, Casa do Cogumelo e Casa das Tecedeiras, Centro
Museológico António Guterres Domus Mundus, Centro de Interpretação Moagem do
Centeio, Museu da Pastorícia, Palácio do Picadeiro, Museu Geográfico Orlando Ribeiro.

96

Podemos ainda encontrar: Belmonte a 37 km a Nornordeste; Sabugal a 67 km a Nordeste; Penamacor a 36
km a Este; Idanha-a-Nova a 50 km a Sudeste; Oleiros a 69 km a Sudoeste.
97

Nos dias de hoje, a industria da cereja conta com cerca de 300 produtores, que na sua época alta da apanha,
chega a empregar mais de 2000 trabalhadores.

115

Paisagisticamente podemos encontrar no Fundão, três zonas que “alimentam” as
atividades económicas da comunidade. Na zona Sul da Serra da Gardunha, o campo, com
várias áreas de produção agrícola de cereais, leguminosas e olivais. Na zona central da
várzea, onde se situa a sede do concelho, encontramos plantações de hortas e pomares. Na
zona Sudeste, o rio e o pinhal, marcado pelo vale do Zêzere e preenchida por floresta de
pinheiro bravo.
Nesta região em que o rio Zêzere estrutura geograficamente o território, a promoção
das acessibilidades no concelho do Fundão, faz-se pela interseção de duas grandes linhas do
sistema rodoviário e ferroviário português, a autoestrada A23 e o interface ferroviário da
linha da Beira Baixa que serve os comboios regionais e intercidades da CP. Estas
infraestruturas diminuem a aproximação temporal às localidades mais periféricas e
asseguram a ligação rápida aos grandes centros urbanos vizinhos. Das doze estradas
nacionais que servem o concelho, a N238 é a que faz a ligação desde o centro do Fundão às
Aldeias do Xisto na margem esquerda do rio Zêzere. [Figura 53]

Guarda

Rio Zêzere

Fundão
N 238

A 23

Janeiro
de Cima

N 112

Castelo branco

Figura 53 – Identificação das duas principais infraestruturas de acesso ao Fundão e a Janeiro de Cima
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A região da Beira Baixa apresenta uma climatologia típica do centro interior
português com verões bastante quentes e invernos suaves.
Geologicamente o Fundão é composto maioritariamente por terrenos xistosos. [Anexo
2]

Na presença das serras, a paisagem é fortemente marcada pelas florestas e campos

arborizados de montado98 ou frutícolas. Encontramos nas margens de linhas de água,
depósitos aluviares de granito, mas maioritariamente de xisto, um material bastante utilizado
nas construções tradicionais das Beiras, principalmente, nos locais onde é mais abundante.
Com esta geologia diversa, a região torna-se bastante rica do ponto de vista da diversidade
paisagística.
Onde é predominante, o xisto é usado na construção das alvenarias das habitações,
conhecidas como construções das Beiras, apesar deste material se revelar mais frágil à
compressão que o granito. Recorrentemente, o xisto e o granito misturam-se na mesma
construção. Acontece fundamentalmente nas partes das transições onde estruturalmente se
acrescentam varas e cunhais de granito. O xisto é utilizado igualmente nas coberturas das
construções mais simples e humildes, apoiadas em estruturas de madeira. A telha em canudo,
marca também presença habitual, tradição que remonta à influência da presença Romana,
que além da cultura, deixou também as técnicas de emparelhamento da pedra nas
construções e em pavimentos dos caminhos rurais.
No essencial, a tecnologia construtiva é de grande economia e simplicidade.
Vernacular e de transmissão empírica geracional, as construções foram-se adaptando
patrimonial e arquitetonicamente às fragilidades económicas e ao isolamento cultural das
comunidades locais.
Assim, as construções da zona da Beira mais comuns são, os edifícios de habitações
com algumas variantes, Igrejas, Solares, Pelourinhos, Mercados, Espigueiros e alguns
abrigos para pastores. No Fundão, as tipologias mais características são, os Pelourinhos, as
Casas dos Judeus, as Casas Típicas da Sub-região A, D e as variantes com escada exterior e
alpendre. [Figura 54 e 55]

98

Um arborizado de montado é um ecossistema, criado pelo Homem, que pode ser composto por azinheiras,
sobreiros, carvalhos ou castanheiros.
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Figura 54 – Mapa das tipologias construtivas que se podem
encontra na região das Beiras

Figura 55 – Tipologias de habitação na Beira Interior
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3.1.1 – O Rio Zêzere

“O rio Zêzere nasce na Serra da Estrela, a cerca de 1900m
de altitude, junto ao Cântano Magro, onde se define o início do
maior vale glaciar da Europa (13 km)”
(ADXTUR, 2013)99

Com nascente em Covão d’Ametade na Serra da Estrela e foz em Constância, na
interceção com o rio Tejo, o rio Zêzere é um elemento importante no enquadramento das
Aldeias de Xisto. Pela sua extensão, cerca de 248 km, figura como o segundo maior rio
exclusivamente português, logo depois do rio Mondego. O rio Zêzere pode ser visto então,
como uma caraterística identificadora de cada uma das aldeias de xisto no seu leito, porém
entre a aldeia de Álvaro e Janeiro de Cima, o rio toma propriedades de albufeira. Encontra
aqui um declive menos acentuado permitindo o abrandamento e paragem da água, também
denominada de meandros do Zêzere pelo GeoPark Naturejo da Meseta Meridional. Uma
grande caraterística encontrada ao longo do rio Zêzere, é o zenzeneiro, uma árvore de grande
porte, com copa avantajada de folhas verdes e flores brancas. O rio Zêzere nem sempre teve
o mesmo nome, “(...) desde o séc. XVII o nome do rio evoluiu de Zênzere para Zêzere ”
(ADXTUR, 2013)100.
O rio, ao atravessar uma área de grande diversidade ambiental, tornou possível a
criação de um elemento ambientalmente unificado ligado ao turismo. Assim, foi criada a
Grande Rota do Zêzere (GRZ), com cerca de 370 km desde a nascente à foz, como meio de
interligar o contacto com o património natural. O grande percurso, subdividido em vários
pequenos caminhos e troços, pode ser percorrido de uma só vez ou por partes: “Projetado por
ser multidisciplinar, o percurso pode ser feito a pé, de bicicleta ou de canoa, de forma contínua
e encadeada, por troços ou mesmo em circuitos multimodais” (ADXTUR, 2013)101.

Acompanhando o leito do rio, a GRZ permite ao visitante observar a paisagem
natural e a paisagem humanizada, enquanto atravessa treze concelhos. Esta travessia, une a
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Serra da Estrela, as Aldeias de Xisto e o rio Tejo. Toda a rota pode ser feita em ambos os
sentidos, a pé ou de BTT, mas só algumas podem ser percorridas de canoa. Para efetuar a
troca de locomoção, a GRZ está equipada com treze estações intermodais que dão apoio e
possibilitam essa troca sem o visitante ter que sair do percurso principal.
A divisão em nove etapas da GRZ, tem nome e distâncias distintas. Da nascente à
foz temos: O Selvagem Início, com 30,1 km; Irrigando a Cova da Beira, com 55,7 km; Terra
Mineira, com 21,9 km; Meandros, com 23,1 km;102 Sob o Signo do Cabril, com 62 km; Só
Tu e o Rio, com 22,9 km; O Regresso da Serenidade, com 28,4 km; Braços do Rio, com 71,4
km; A Caminho do Tejo, com 54,7 km. Para além destas divisórias:

“Existem percursos complementares, quer circulares tipo
Pequenas Rotas, como os Caminhos do Xisto, em torno de pontos
onde a GRZ passa, quer derivações a partir do itinerário principal
que levam os utilizadores a áreas geográficas e pontos de
interesse próximos, como as Aldeias do Xisto, as praias fluviais,
as albufeiras e barragens, entre outros”
(ADXTUR, 2013)103

Existem Aldeias do Xisto, que são sede de freguesia, e estão implantadas na margem
do Zêzere: Álvaro, Barroca, Janeiro de Baixo, Janeiro de Cima e Pedrogão Pequeno. Destas
cinco aldeias, é de salientar as três mais relevantes e de maior importância, como Barroca,
Janeiro de Baixo e Janeiro de Cima, pois elas têm na construção um maior uso predominante
de xisto retirado do leito do rio Zêzere. Nestas três aldeias, “(...) calhaus rolados de cores
claras oriundos do leito do Zêzere juntam-se ao xisto escuro como material de construção de
muros e fachadas” (ADXTUR, 2013)104. [Figura 56]

102

Esta etapa é a que atravessa a Aldeia o Xisto de Janeiro de Cima e divide-se em seis fases: Dornelas do
Zêzere até Janeiro de Cima; Área de descanso de Janeiro de Cima; Janeiro de Cima até Janeiro de baixo; Área
de descanso de Janeiro de Baixo; Janeiro de Baixo até Admoço; Admoço até Cambas. Atravessando assim os
municípios de, Pampilhosa da Serra, Fundão e Oleiros.
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Figura 56 – Ortofotomapa do vale do Zêzere com localização das Aldeias de Xisto na margem, entre a Barroca a Nordeste
e Janeiro de Baixo a Sudoeste. 2016
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3.1.2 – Janeiro de Cima

A aldeia de Janeiro de Cima, antes chamada de Laneiro de Cima, é um assentamento
rural no interior de Portugal, situado a 40 km de distância da sede do município do Fundão
e a 60 km de Castelo Branco, respetivamente.
Localizada na margem esquerda do rio Zêzere, da nascente para a foz, ocupa um vale
de topografia estável, a uma altitude média de 340 metros, cercada por floresta e por terrenos
agrícolas de onde se extraem produtos frutícolas e hortícolas regionais. Com a proximidade
criada entre a aldeia e o rio, as construções da zona foram construídas com pedras roladas
de xisto, material abundante ao longo do leito fluvial, e que “(...) faz de Janeiro de Cima uma
aldeia singular” (ADXTUR, 2013)105.

A aldeia distingue-se regionalmente pela sua oferta de algumas potencialidades
turísticas, porém, a promoção de atividades cativantes para as faixas etárias mais novas é
escassa. Janeiro de Cima, espelha na Arquitetura, na tranquilidade ambiental, na
gastronomia, na tradições e outros elementos culturais, a sua marca distinta de atração
turística.
Repartidas pela Região Centro do Interior de Portugal, num território peculiar com
grande beleza ambiental, estão as 27 aldeias de 16 concelhos diferentes pertencentes à Rede
de Aldeias de Xisto,106 da qual Janeiro de Cima faz parte. Estas aldeias incluídas na Rede
têm típicas ruas delgadas e sinuosas, mas também construções, principalmente habitações,
unidas umas às outras, caraterizadas pelas fachadas de xisto e seixo rolado.
A Rede das Aldeias do Xisto é um projeto de desenvolvimento sustentável regional
liderado pela ADXTUR em parceria com os municípios da Região Centro e outras
corporações privadas que estudam e apresentam propostas para o território.107
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https://aldeiasdoxisto.pt/percurso/4429
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As 27 aldeias inseridas na Rede das Aldeias do Xisto são: Aldeia das Dez, Benfeita, Fajão, Sobral de São
Miguel e Vila Cova de Alva na Serra do Açor; Aigra Nova, Aigra Velha, Candal, Casal de São Simão, Casal
Novo, Cerdeira, Chiqueiro, Comareira, Ferraria de São João, Gondramaz, Pena e Talasnal na Serra da Lousã;
Álvaro, Barroca, Janeiro de Baixo, Janeiro de Cima, Mosteiro e Pedrogão Pequeno junto ao Zêzere; Água
Formosa, Figueira, Martim branco e Sarzedas no Tejo-Ocreza.
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O lazer e a cultura são um forte impulsionador do turismo. Assim, a criação de um programa de Rede das
Aldeias do Xisto no pinhal interior da região centro, permitem a interligação e o co-desenvolvimento das
aldeias. A Rede das Aldeias do Xisto constitui um projeto de desenvolvimento sustentável, a nível regional,
liderado pela Agência para o Desenvolvimento Turístico das Aldeias do Xisto (ADXTUR) e é composta por

122

Este programa tem como objetivos a proteção e a promoção em conjunto de toda a
atividade cultural da região, o reconhecimento do património arquitetónico construído, o
estímulo socioeconómico e a recuperação das artes e ofícios, dando resposta às necessidades
de um desenvolvimento sustentável e integrado.
As Aldeias de Xisto,108 inserem-se num território com potencial para o
desenvolvimento e integração turística aliada ao lazer em ambiente natural, bem como a
ligação dos visitantes às tradições culturais da região. Ao observar as 27 Aldeias de Xisto,
poderemos considerar este conjunto como um valor patrimonial cultural, histórico e social
capaz de construir uma referência na identidade exclusiva da Região Centro Interior de
Portugal.
A identidade do território é construída e materializada através das pedras que as
montanhas da Serra da Gardunha oferecem para a criação da imagem unificada das aldeias.
Antes, as povoações da Rede das Aldeias de Xisto estavam num avançado estado de
degradação e com risco de desaparecimento, atualmente, graças à sua preservação, são
destinos turísticos conhecidos e premiados, como foi o caso do segundo lugar em: “As
Melhores viagens de Descoberta 2008 (...)” (ADXTUR, 2009, pp. 52-4).

um conjunto de 27 aldeias de 16 concelhos situadas no centro de Portugal, nomeadamente em Castelo Branco
e Coimbra, territórios essencialmente constituídos por montanhas de xisto. Devido ao estado de degradação e
ruína em que as aldeias se encontravam, havia o risco do desaparecimento das tradições materiais e
construtivas. Assim os objectivos desta entidade é a regeneração urbana das Aldeias de Xisto e a Revitalização
do Património Rural Construído e da Natureza, através da promoção de intervenções de requalificação sob os
imóveis dos agregados familiares sem qualidade e conforto, promovido por entidades empresariais locais de
modo a garantir o emprego e a perpetuação do saber fazer comunitário. Outras iniciativas, é a dinamização
socioeconómica e renovação das artes e ofícios, projetos financiados por entidades públicas e/ou privadas, que
promovem o melhoramento e a competitividade do setor económico, como as implementadas no Programa
Centro de Valorização e Inovação, o Circulo de Inovação de Produtos, que consiste em ações de formação/
informação através de uma perspetiva teórico-conceptual (aprofundamento de conceitos e referências) e
prático/ experimentalista (laboratório de formas/oficinas de criatividade) articuladas com a Rede de Lojas
Aldeias de Xisto, Comunidades de Práticas, Rede de Casas Temáticas e Ecomuseus, relacionados com a
produção e atividades locais: a apicultura, tecelagem e tapeçaria artesanal, produção de azeite, diferentes usos
do medronho, produção de cogumelos, produção de plantas medicinais, aromáticas e boas práticas florestais,
cinegéticas e pesca. Existem também propostas para as Aldeias de Xisto, financiados por entidades públicas e
privadas. O Projeto Experimenta Campo (CENTA), o Centro Tecnológico e de Inovação para o Artesanato das
Aldeias de Xisto, Projeto de Criação de Novas Linhas de Produtos Artesanais (Monia Nilson), o Projeto
DEDAL (Patrícia Valinho), Projeto Centro de Artesanato “Artesanato do Património” (Proença á Nova),
Centro de Valorização do Património do Xisto, a criação de plataformas logísticas, nomeadamente zonas
industriais, incubadoras, blocos de escritórios, centros de congressos.
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O projeto das Aldeias de Xisto, nasceu em 2000 e foi crescendo ao longo do tempo, sendo hoje uma marca
turística que visa o desenvolvimento do território como um todo. Os objetivos do projeto são a preservação e
a promoção da paisagem cultural do território, a valorização do património arquitetónico construído, a
dinamização do tecido socioeconómico e a renovação das artes e ofícios.
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Este conjunto de aldeias, está espalhado pelas Serras do Açor e da Gardunha, e pelo
elemento natural estruturador do território que as separa, o rio Zêzere, desde a nascente ao
Tejo. Devido ao facto de Janeiro de Cima estar na proximidade do rio Zêzere, isso faz com
que turisticamente, com maior incidência no verão, a aldeia seja procurada como um local
privilegiado para usufruir da frescura da água, de desportos aquáticos ou outras atividades
na margem do rio, ou ainda para desfrutar da tranquilidade do ambiente natural rural que o
parque fluvial da Lavandeira com praia proporciona e transmite. Nesta estação, é comum
haver piqueniques, atividades desportivas ou familiares e workshops temáticos relacionados
com a natureza neste parque.
Como a aldeia está maioritariamente rodeada por áreas naturais classificadas e
protegidas, como a RAN, a REN e património ambiental, esta insere-se num dos principais
critérios de escolha turística para quem quiser desfrutar da beleza ambiental. A aldeia dispõe
ainda de infraestruturas de apoio aos famosos Caminhos do Xisto e à GRZ, com centros de
BTT, escalada, caminhada e canoagem. Mas, não é só devido às atividades sazonais que o
Zêzere pode proporcionar que os turistas se sentem cativados para visitar Janeiro de Cima.
A envolvente ambiental, a gastronomia, as tradições mas sobretudo, a sua singela
Arquitetura rural, das casas em xisto que confinam espaços de passagem denominados de
quelhos e quelhas, bem como as ruas sinuosas, também atraem a atenção dos turistas.
Com uma área territorial de 11,93 km2, Janeiro de Cima tem uma população
permanente de 299 habitantes.109 Devido à problemática da desertificação humana e êxodo
rural que tem impactado nas várias pequenas aldeias no interior português, o número de
habitantes tem vindo a cair ano após ano, desde o seu pico de 720 habitantes na década de
1940. Apesar do número de habitantes ter vindo a diminuir, principalmente no verão, esse
número quase que quadriplica com os emigrantes que vêm de férias e outros visitantes que
durante o resto do ano trabalham ou estudam fora da região e que aproveitam esta época para
“aliviar” as saudades da terra junto da comunidade.
Segundo registos históricos, que encontramos e que vão de encontro à história local
dos janeirenses, a aldeia de Janeiro de Cima, surge com a morte de um nobre, titular de
grandes posses, que dividiu as suas propriedades em duas partes resolvendo legar os seus
bens aos dois filhos. A margem da esquerda do rio, hoje Janeiro de Cima, foi deixada a
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Januário e a margem da direita ao outro filho de mesmo nome, onde viria a nascer
posteriormente, Janeiro de Baixo. Os dois Janeiros estiveram ligados administrativamente
durante muito tempo, pertencendo ao mesmo concelho até meados do século XIX.

“Conta a lenda que pelo século XVI ou XVII um senhor
possuidor de vastos domínios e pai de dois filhos, ambos com o
nome Januário, decidiu dividir por eles as suas posses: um ficou
com os domínios da margem direita e o outro com os domínios
da margem esquerda. Situação que terá dado origem à designação
Janeiro, aplicada às duas aldeias”
(ADXTUR, 2013)110

Originalmente, a aldeia não ocupava o lugar onde atualmente se encontra. O primeiro
assentamento foi construído numa pequena elevação ainda hoje chamada de Esmorouços,
local onde se ergueu a primeira capela em honra do Divino Espírito Santo. No entanto, este
espaço inicial estava infestado de formigas que atacavam os berços das crianças,
principalmente no verão. Tal acontecimento obrigou a população a eleger outra área para se
estabelecer. Decidiram soltar os animais que dispunham (burros e vacas) por uma noite para
avaliar o local onde estes permaneceram e pernoitaram, lugar aparentemente seguro para
construírem as suas novas moradas. Ao amanhecer, os animais foram encontrados num
pequeno vale, denominado por Cabeço do Vale. As primeiras casas foram concebidas com
materiais locais, tais como os godos de quartzito amarelos, provenientes do rio, misturados
com xisto negro e argamassas com barro da região.
A aldeia desenvolveu-se radialmente a partir da Igreja Velha, de onde se
desenraizaram um conjunto de ruas estreitas, sinuosas e irregulares, com caraterísticas
próprias e que se articulam com becos, ruelas, pátios, quelhos e quelhas, de um modo
orgânico e que dão valor patrimonial ao conjunto.
No passado, entre 1757 e 1758, “(...) a população de Janeiro de Cima foi assolada por
uma forte epidemia, devido à qual sucumbiu uma grande parte do número de habitantes de então ”

(MOURA, 1996). Segundo uma lenda local, esta praga terá sido travada pela intervenção
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divina de S. Sebastião. De maneira a agradecer a salvação dos restantes janeirenses, foi
construída uma capela de homenagem ao Santo salvador e começou aí a tradição da
celebração da Festa do Bodo. A festa, celebrada anualmente a 20 de Janeiro, consiste na
nomeação de 16 pessoas que têm de oferecer um bodo de 100 pães e 5 litros de vinho a quem
estiver na aldeia. A Igreja Nova, foi construída no século XX na periferia da povoação “(…)
quando a Igreja Velha já se evidenciava sem capacidade para receber todos quanto pretendiam
assistir às cerimónias de culto” (ADXTUR, 2013)111.

A aldeia, rica em património natural e cultural, tem também uma grande ligação
religiosa, comprovada pela presença de duas igrejas (Igreja de Nossa Senhora da Saúde e
Igreja de Nossa Senhora da Assunção), três capelas (Capela do Divino Espírito Santo, Capela
de Nossa Senhora do Livramento e Capela de São Sebastião) e cinco alminhas. Os
fontanários e cruzeiros são outro tipo de elemento importante na fisionomia da aldeia, assim
como: a Escola do Plano dos Centenários; a Antiga Fábrica de Azeite; a Casa das Tecedeiras
e o Tear Gigante; a Azenha, a Roda de Janeiro e a Barca; os Quelhos e as Quelhas; o trecho
do rio Zêzere, o Açude de Janeiro, a Praia e o Parque Fluvial; as Gravuras Rupestres do Poço
Charquinho; os lugares do Alto da Quinta e de Peixoto; a Escola Primária; os Balcões; os
edifícios particulares dos séculos XVII e XVIII, com um portal de entrada de um templo
antigo; o Centro Paroquial; uma Zona de Acolhimento Local; e o Polo Dinamizador da
Aldeia.112
Aliciando com deleitosa gastronomia regional, a aldeia realiza várias festividades
religiosas de modo a manter as tradições e a regenerar as memórias coletivas. Um dos
alicerces das memórias coletivas de Janeiro de Cima e que demonstra a tentativa de preservar
esse tipo de património, é a Casa das Tecedeiras. Um espaço onde a arte da tecelagem do
linho é reinventada, proporcionando uma viagem no tempo a quem a visita.
A Casa das Tecedeiras, que funciona também como centro interpretativo, é gerida
pela comunidade local, sendo a mesma responsável pelo fabrico das peças têxteis, pois ela,
é a herdeira de uma longa linhagem e experiência de artesanato. No exterior, ao lado da Casa
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Alguns destes edifícios encontram-se referenciados pela Direção Geral do Património, pois constituem um
conjunto patrimonial de grande importância no que diz respeito à preservação dos valores e tradições
construtivas e da História deste lugar. Outros, apesar de não estarem levantados, apresentam-se também como
marcos importantes na história e cultura de Janeiro de Cima.
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das Tecedeiras, encontra-se um tear gigante. Uma escultura moderna que simboliza a união
da arte do tear do passado, presente e do futuro. [Figura 94]
Atualmente, Janeiro de Cima enfrenta o mesmo sintoma de despovoamento e
abandono que tem abalado a grande maioria das áreas rurais interiores do país. Na base
destes acontecimentos está o êxodo rural e a migração, o que levou ao crescimento das
cidades do litoral, principalmente Lisboa e Porto, e ao abandono das cidades do interior. Esta
litoralização deve-se sobretudo a fatores sociais, como a procura de empregos com melhores
benefícios, melhores serviços e infraestruturas, mas também, a fatores naturais, como menor
amplitude climática e maior disponibilidade hídrica. Assim, o interior do país fica
desertificado e envelhecido, o abandono das aldeias acelera, enquanto a prática dos costumes
locais abranda.
De modo a contornar esta situação de abandono, nasce uma tentativa contraditória,
paradigmática, de consciencializar para a valorização simbólica de tudo o que poder ser
considerado de valor tradicional. Assim, há uma procura de preservar os aspetos culturais,
ambientais e paisagísticos que caraterizam esta identidade coletiva. Atribui-se o estatuto de
património a elementos abstratos como paisagem, valores e costumes rurais, e a elementos
construídos, como casas, currais e até objetos do quotidiano. Além de edifícios individuais,
o domínio patrimonial integra também aglomerados edificados e elementos paisagísticos e
geográficos.
Cartograficamente, o registo histórico mais antigo existente de “Laneiro de Cima”,
como aparece assinalada na margem esquerda do mapa, é a Carta de Portugal elaborada por
Fernando Álvaro Seco, em 1560.113 A formação de Janeiro de Cima começou à volta do sítio
onde foi construída a capela do Divino Espírito Santo no século XVI, contudo, tal como já
foi referido, depois deste início atribulado, o local seria alterado. Na década de 1580 já havia
um livro de registos de batismos, casamentos e óbitos, no arquivo dos registos paroquiais.114
Porém, a primeira descrição detalhada surgiu apenas no século XVIII. Esta descrição de
finais da década de 1750 revela que Janeiro de Cima dependia religiosamente de Janeiro de
Baixo, e que, segundo o pároco da aldeia, nesta data é possível identificar um núcleo original
constituído por 65 casas e 200 pessoas. As primeiras casas de Janeiro de Cima foram
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Fernando Álvaro Seco, foi um cartógrafo português do século XVI, autor da primeira versão conhecida do
mapa do território continental português.
114

Atual arquivo distrital de Lisboa.
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edificadas à volta da Igreja Velha, sendo por isso reconhecível que daí têm origem as suas
ruas estreitas e irregulares, de estrutura orgânica e de grande valor patrimonial. Nos séculos
seguintes, este aglomerado foi-se expandido de forma radiocêntrica, sendo que, no final da
década de 1950, já são visíveis edifícios não habitacionais na envolvente da aldeia, tais como
a fábrica do azeite, a serração e a escola. Nas décadas de 60 e 70, surgem as primeiras casas
dos emigrantes que dão origem, mais tarde, a pequenos núcleos secundários, como o Bairro
da Eira e o Bairro da Lameira. Em pleno século XXI, a expansão da aldeia é feita de uma
maneira mais dispersa, com o predomínio das habitações unifamiliares, apesar de se manter
a conservação dos edifícios do núcleo histórico.
O maior símbolo de Janeiro de Cima é a Barca.115 [Figura 57] Revelando a forte ligação
entre a aldeia e o rio, era nela que os janeirenses faziam a travessia do rio e comercializavam
entre margens. Sendo a travessia pública entre janeiros, esta era realizada por um barqueiro,
que na altura era considerado profissão, quer de noite ou de dia. “É deste serviço que nasce o
célebre grito "Ó da barca!", usado para chamar o barqueiro sempre que havia uma travessia a
fazer” (ADXTUR, 2013)116. Hoje de modo a salvaguardar essa identidade do local, existem

barcas que foram recuperadas e preservadas e que estão em funcionamento, mas como a
travessia do rio já não se faz com a ajuda das barcas e muitas foram preservadas e
reconstruídas de maneira tradicional, “Em Janeiro de Cima organiza-se regularmente uma
corrida de barcas, na qual se testa a mestria de todos os barqueiros e barqueiras ” (ADXTUR,

2013)117.

115

Antigamente, apenas as aldeias de Janeiro possuíam igreja, fazendo com qua as pessoas das aldeias alojadas
na margem do Zêzere, ao domingo, utilizassem a barca como meio de deslocação para as cerimónias de culto.
Durante o resto da semana, era maioritariamente usada por mineiros, em percursos entre minas, e por
agricultores que a usavam para o transporte de alfaias, alguns animais e utensílios agricolas quando necessário.
116

https://aldeiasdoxisto.pt/poi/371

117

Ibidem
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Figura 57 – Barqueiro. Janeiro de Cima

Das poucas habitações que restam e que caraterizam a Arquitetura local, do xisto,
algumas foram intervencionadas no âmbito de uma iniciativa levada a cabo pela Associação
de Desenvolvimento Local Pinus Verde a par com o Museu ROROS, um projeto de
reabilitação das fachadas deste tipo de construções com o intuito de as preservar e proteger
da degradação em que muitas se encontram, juntamente com outras infraestruturas que têm
vindo a ser implementadas, como é o caso do posto intermodal de apoio aos percursos de
BTT, uma zona de piqueniques junto ao rio, com o objetivo de atrair novos utilizadores.118
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Este projeto resulta da parceria entre a Associação de Desenvolvimento Local Pinus Verde e o Museu de
Roros, na Noruega, uma cidade classificada como Património da Humanidade pela UNESCO. O objetivo desta
parceria foi a conservação do património edificado da Rede das Aldeias de Xisto utilizando os conceitos de
preservação implementados em Roros, na Noruega e os conhecimentos e práticas de conservação em ambiente
rural e principalmente melhorar a qualidade de vida das populações e fortalecer a identidade regional, com
vista a destacar-se como destino turístico no panorama Europeu. Os conceitos implementados em Roros tinham
como princípios substituir apenas quando necessário. Nessas substituições é necessário usar as técnicas
tradicionais de modo a conferir a expressão original e característica do elemento. Nas estruturas que
necessitarem de reforço dá-se preferência a adição de novos elementos e qualquer tipo das intervenções
enunciadas deve ser devidamente documentada através de desenhos, registos fotográficos e memória
descritiva. A concretização do projeto deu-se através de workshops realizados em contexto de obra, usando
como base os materiais locais, a pedra, o xisto e a madeira. As intervenções de recuperação foram realizadas
ao nível das fachadas de pedra, nas caixilharias e em todas as estruturas de madeira. Os workshops incluiam
artesãos noruegueses, os pedreiros e o proprietário do edifício em questão. Na apreciação foram identificadas
as patologias, a sua história e todos os processos de restauro e conservação que o edifício já foi alvo. A última
fase consistiu num registo contratual onde constam os tipos de intervenções e as metodologias a adotar, sendo
posteriormente executada a obra. Após a concretização dos trabalhos, foram realizados simpósios e
conferências, com a presença de não só dos artesãos, mas também da comunidade científica, sistematizando as
atividades exercidas por via a estabelecer uma metodologia aplicável ao património vernacular. Estas
metodologias foram registadas e divulgadas através de ações de formação e publicadas num Manual de Boas
Práticas on-line. O projeto de recuperação foi executado em 46 edifícios, em 18 aldeias de 8 concelhos do
território das Aldeias do Xisto, uma delas foi a outra aldeia que poderia ser alvo deste estudo, a Barroca.
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Cronologia de Janeiro de Cima:

1500/59 – Criação de Janeiro de Baixo e Janeiro de Cima;
1550 – Reconhece-se a existência da aldeia;
1560 – Primeira representação cartográfica da aldeia;
1500/99 – Construção inicial da Capela do Espirito Santo;
1500/699 – Edificação da Capela de S. Sebastião;
1600/99 – Erguida a Capela do Divino Espirito Santo;
1757/8 – Lenda de S. Sebastião;
1600/799 – Construção de um portal de entrada de um templo;
1700/99 – Construção da Igreja Velha Nossa Sra. da Assunção;
1939 – Construção do Fontanário;
1940 – Auge Habitacional com 720 Habitantes;
1945 – Manuel Antunes cria a “Transportes do Zêzere”;
1956 – Intervenção na Capela de S. Sebastião;
1966 – Construção do Centro Paroquial;
1989 – Nossa Senhora da Assunção passa a Nossa Senhora da Saúde;
1992 – Intervenção na Capela de S. Sebastião;
1994 – Completa reconstrução da Capela Espirito Santo;
1900/99 – Construção definitiva da Capela do Espirito Santo;
1900/99 – Construção da Igreja Nova de Nossa Sra. da Saúde;
2003 – Descobertas pinturas rupestres nas margens do Zêzere;
2013 – União de freguesias de Janeiro de Cima e Bogas de Baixo;
2016 – Restaurante Fiado nomeado para o Best Menu;
2017 – Nomeação para as 7 maravilhas de Portugal, aldeias;
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3.1.3 – O Caminho do Xisto

“Os Caminhos do Xisto são percursos pedestres de
pequena rota, em regra circulares, partindo e chegando ao mesmo
ponto nas aldeias, e cujos trilhos muitas vezes eram caminhos
usados por moleiros, pastores, agricultores, mineiros, entre tantos
outros antigos ofícios”
(ADXTUR, 2013)119

As Aldeias do Xisto são atravessadas por centenas de quilómetros de trilhos que podem ser
percorridos a pé ou de BTT, apoiados pela presença de alguns painéis de sinalética interpretativos
que reforçam a informação sobre as caraterísticas paisagísticas e arquitetónicas dos assentamentos
populacionais. Os Caminhos do Xisto das distintas Aldeias de Xisto têm dimensões diferentes, são
geralmente circulares, com alguns troços a terem que ser percorridos também em sentido contrário
de modo a poder-se regressar. Consoante as estações, normalmente apenas no verão, alguns
possuem ainda troços alternativos ou derivações. Existem painéis interpretativos no início, no fim e
ao longo dos Caminhos do Xisto com a identificação dos principais pontos de interesse de cada
percurso e as várias ligações à GRZ. [Figura 58] O Caminho do Xisto de Janeiro de Cima apenas tem
três pontos de interesse,

[Anexo 6]

o que nos leva a acreditar que em alternativa, juntar mais algum

ponto de interesse, poderá ser benéfico para o percurso da aldeia.

Alguns dos Caminhos do Xisto fornecem experiências singulares proporcionadas por
operadores de animação turística locais ou externas, apoiadas por alojamentos. Durante estes
eventos são divulgadas e promovidas as especialidades e tradições locais, como por exemplo a arte
do tear, [Figura 59] os benefícios dos chás naturais e a gastronomia regional.

119

https://aldeiasdoxisto.pt/category/caminhos-do-xisto
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Figura 58 – Painel interpretativo do Caminho do Xisto e da GRZ.
2017. Janeiro de Cima

Figura 59 – Demonstração da arte do tear. 2017. Janeiro de Cima
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No Caminho de Xisto, o PR2 FND, podemos observar o denso pinhal bravo
contornando o serpentear Zêzere, classificado como património natural pela Rede Natura
2000, as cristas rochosas da Serra da Gardunha e da Estrela classificadas também como
património Mundial pela UNESCO. É um caminho circular, com 10 km de distância, com
uma duração média de 3 horas e uma altimetria entre os 327 e os 445 metros. Expoentes
máximos deste percurso são: a Igreja Velha; a Casa das Tecedeiras; [Figura 60] o Miradouro
da Barroca das Penedas; o Açude do Esteiro e o Parque Fluvial da Lavandeira em Janeiro de
Cima. [Anexo 6]
“Neste percurso, o rio Zêzere atinge todo o seu esplendor, através das famosas “curvas”
– os meandros do Zêzere” (ADXTUR, 2013)120. O caminho começa, no sentido contrário aos

ponteiros do relógio, pela estrada dos Covões proporciona-nos, no miradouro da Barroca das
Penedas, vistas sobre a paisagem de campos cultivados divididos por fortes em xisto
retirados do leito do rio. Seguindo, passa-se para um caminho em terra batida, utilizando o
mesmo trilho que os antigos mineiros percorreram podendo-se “(...) descobrir vestígios de
antigas explorações de ouro e estanho, chamadas as conheiras ou moledos” (ADXTUR,

2013)121. No início e no fim do caminho em terra, há duas oportunidades para refrescar e
banhos. A primeira é no Açude do Esteiro, a segunda, na praia do parque fluvial da
Lavandeira, criado pelo açude de Janeiro de Cima.
No interior de Janeiro de Cima, encontramos várias opções para pernoitar, a Casa
Cova do Barro, a Casa de Janeiro e a Casa da Pedra Rolada. A passagem para o caminho
seguinte é feita pelo Açude da praia fluvial da Lavandeira em Janeiro de Cima.

“Todos os percursos pedestres são homologados,
apresentam diferentes níveis de dificuldade e são apoiados por
sinalética visível que possibilita com toda a segurança percorrêlos também em autonomia. Ao gosto quer dos mais aventureiros,
quer para um belo passeio com amigos ou em família”
(ADXTUR, 2013)122

120

https://aldeiasdoxisto.pt/percurso/4430

121

https://aldeiasdoxisto.pt/percurso/196

122

https://aldeiasdoxisto.pt/category/caminhos-do-xisto
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Figura 60 – Casa das Tecedeiras. Janeiro de Cima

Figura 61 – Roda da azenha. Janeiro de Cima

Figura 62 – Workshop sobre os benefícios do chá natural no parque
fluvial da Lavandeira. 2017. Janeiro de Cima

Figura 63 – Barcas de corrida. Janeiro de Cima
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3.2 – A Mutação Funcional como Estratégia

Hoje, o êxodo das zonas rurais com maior incidência no interior do país para os
grandes centros urbanos em expansão no litoral, ou os fenómenos de emigração motivadas
pela procura de melhores condições de vida, são as principais razões para a progressiva
desertificação e envelhecimento da paisagem construída e das populações rurais residentes.
Devido à construção de novas infraestruturas rodo e ferroviárias, o acesso geográfico
a estas zonas rurais periféricas, de um modo geral, tornou-se mais fácil, rápido e eficaz.
Porém, em algumas das zonas rurais do interior mais deprimidas, não se observa este
panorama, e o abandono e isolamento ainda persistem, sendo que as comunidades locais, só
subsistem devido ao turismo rural e às atividades culturais de veraneio. As oportunidades
criadas com o apoio de distintas entidades públicas e privadas, têm permitido o
desenvolvimento de novos programas e tipologias funcionais adaptadas às construções
existentes, diversas dos usos das originais casas rurais.
Assim, a possibilidade das regenerações através de mutações funcionais, são
processos benéficas para a Arquitetura rural de origem vernacular, pois, permitem e
probabilizam a criação de novas experiências e fixações, que adequadas ao seu contexto,
restabelecem novos parâmetros de subsistência económica, de preservação, de conservação,
mas também, de perpetuação da identidade e da memória local.
A fusão das necessidades específicas da ruralidade como o conhecimento mutacional
adquirido, permite-nos adequar qualquer construção ou espaço, à sua contemporaneidade.
Esta é uma maneira de aplicar corretamente uma nova função a uma pré-existência de modo
a reintegrá-la. A mutação implica uma análise e estudo prévio de caraterização e
identificação, se possível, do uso anterior, bem como se conforma e informa a envolvente,
de modo a encontrar soluções propícias que minimizem o impacto da intervenção, mas que
em simultâneo, aumentem a sua compatibilidade e adequação ao tempo presente.
A realidade de Janeiro de Cima está inserida no Programa das Aldeias de Xisto, este
fator integrador e ao mesmo tempo específico, oferece inúmeros benefícios à aldeia
relativamente à sua necessidade de divulgação, de modo a atrair a atenção dos visitantes.
Encontramo-nos num território marcado pela agricultura de subsistência sem grandes ofertas
de bens e serviços. Neste contexto a falta de oportunidades e escassez de bens de consumo,
deixa a comunidade, principalmente a das faixas etárias mais elevadas ao abandono. Na sua
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História recente, a aldeia tem demonstrado vontade resiliente na tentativa de não perder a
sua identidade vivencial, através de atividades que atingem o seu auge no verão com turistas
e emigrantes.
Face a este panorama e atendendo aos múltiplos fatores já mencionados, a
intervenção proposta pretende fazer uma regeneração apoiada na mutação funcional do
património rural, tendo como objetivos específicos a atração de novos visitantes, oferecendo
a oportunidade para a prática de atividades que se enquadram na sociedade atual
hipermoderna, tomando como vantagens as mutações sociais, o impulsionar económico e a
tradição histórico-cultural da aldeia.
A estratégia geral passa por promover o Caminho do Xisto de Janeiro de Cima, sendo
que a intervenção alargada acrescenta novos pontos de interesse e troços alternativos ao
caminho original. [Figura 64] A intervenção restrita, regenera, através da mutação funcional,
uma ruína, no maior troço desse caminho, tirando partido da paisagem natural local, e da
necessidade de promover um abrigo. [Figura 65]
A mutação regeneradora parece-nos adequada, mantendo intactas as caraterísticas
construtivas e materiais existentes, otimizando a preservação da sua memória. Fica
salvaguardado, os tempos da construção, através da utilização de componentes de cariz leve
e facilmente removíveis, como tijolo vazado, grampos metálicos e madeira.
A mutação funcional regeneradora, otimiza a pré-existência sem lhe provocar
qualquer tipo de alteração física desvirtualizadora, permitindo igualmente a continuação do
seu aperfeiçoamento e atualização. Com os conhecimentos e tecnologias atuais, é possível
desenvolver soluções regeneradoras inovadoras, melhorando o impacto que edifícios antigos
têm com o seu contexto envolvente, acrescentando novas potencialidades e probabilidades
com resultados tecnológica e arquitetonicamente sustentáveis.
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Figura 64 – Proposta estratégica: Inserção de pontos de interesse no Caminho de Xisto de Janeiro de Cima. 2016

Figura 65 – Localização da ruína de intervenção no Caminho do
Xisto de Janeiro de Cima. 2016
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3.2.1 – O Lugar Vívido

Apesar das intervenções na preservação do património rural das Aldeias do Xisto,
existem ainda construções, nas periferias, abandonadas e com sinais evidentes de degradação
e ruína.
A área restrita selecionada para a intervenção conceptual de uma mutação funcional
regeneradora do património rural, localiza-se no Caminho do Xisto a Norte de Janeiro de
Cima, numa zona em anfiteatro orientado a Poente e circular à margem do rio Zêzere, de
elevação gradual e com terreno ocupado por floresta. [Figura 96 a 102]
Com uma tipologia rural semelhante às habituais casas da Beira Baixa, a construção
no passado, foi funcionalmente ocupada com habitação no piso superior, e por funções de
apoio relacionadas com a agricultura no piso inferior, como o armazenamento de alfaias,
utensílios e animais.

Figura 66 – Relação entre a ruína de intervenção e o Caminho do Xisto. 2017. Janeiro de Cima
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A opção por esta construção, em ruína, deveu-se ao potencial especulativo que a
mesma oferece na realização de modelo mutante funcional e regenerador dos valores rurais
da Arquitetura. A ausência de divisórias pré-existentes, pela destruição ao longo do tempo,
facultou os princípios essenciais para a qualificação necessária da ideia de open space aliado
a um novo programa de uso adaptativo.
De início, introduziu-se no processo, uma estratégia de análise com o objetivo de se
promover o levantamento e conhecimento das caraterísticas da realidade da ruína: a sua
estrutura, dimensões, escalas, contexto, acessibilidades, formas e funções, mas igualmente,
o conhecimento dos sistemas construtivos e identificação dos materiais aplicados. Da
interpretação do diagnóstico, sobressaíram como caraterísticas principais, as alvenarias de
xisto e granito, bem como a ausência, por ruína, da cobertura com beirado duplo. Foi também
encontrado no interior da ruína, um mureto entre a vegetação espontânea, usado porventura
para dividir melhor o espaço de armazenamento entre alfaias e utensílios, deixando o espaço
maior para os animais. Deduzimos que estes materiais tenham sido usados devido à sua
abundância na envolvência, ao baixo custo e à sua capacidade de substituição rápida, caso
necessário.
Pelo exterior, devido à topografia e à vegetação, dos materiais e sistemas
construtivos, só foi possível observar as fachadas a Sudeste, a Sudoeste e a Noroeste. Ainda
do interior, observou-se todas as paredes, vãos e a leitura da estratégia da organização
espacial anterior. [Figura 67 a 70]
Após o levantamento fotográfico, a catalogação do edificado a nível construtivo e a
avaliação do seu estado de conservação com o mapeamento de patologias, tornou-se
irrelevante. No contexto atual, a inserção de uma nova função na pré-existência e pelo seu
estado de ruína, apenas se catalogou as dimensões gerais do edifício. [Figura 103 a 112]
O estado de destruição e abandono evidentes, revelam sinais severos de degradação.
As fachadas mantêm, na sua substância, a maioria das partes integrantes de referência
construtiva, porém, com algumas lacunas fruto da fixação de vegetação infestante, das
infiltrações pluviais e dos elementos danificados e desmoronados. Observa-se ainda, a
ausência da cobertura, apenas com a presença dos arranques em beirado duplo, os
deslocamentos e perdas dos materiais originais das fachadas e do pavimento superior, que
poderão possibilitar uma recomposição das partes existentes pela técnica de anastilose. No
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interior da ruína, para além do entulho das pedras de xisto, o chão é em terra batida misturada
com gravilhado. A perceção de qualquer vestígio de madeira, é pura utopia.
A confirmar o levantamento fotográfico, da nossa investigação tivemos
conhecimento que no final da década de 2000, terá havido um incêndio que destruiu
parcialmente o que restava do edifício. Isso é percetível pela presença de vários elementos
carbonizados, tanto no edifício como na envolvente próxima.
No presente, a ruína está coberta por vegetação agressiva enraizada na estrutura que
poderá comprometer a estabilidade geral do edifício.

Figura 67 – Fachada Sudoeste da ruína de intervenção. 2017. Janeiro de Cima

Figura 68 – Fachada interior Sudoeste da ruína de intervenção. 2017. Janeiro de Cima
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Figura 69 – Fachada interior Sudeste da ruína de intervenção. 2017.
Janeiro de Cima

Figura 70 – Fachada interior Noreste da ruína de intervenção. 2017.
Janeiro de Cima

Figura 71 – Fachada interior Noroeste da ruína de intervenção.
2017. Janeiro de Cima
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3.2.2 – O Abrigo Mutante

A interpretação após o levantamento das funções originais da casa, despoletou-se a
consciência para o novo programa proposto: Um Abrigo mutante.
O programa proposto faz uma analogia ao caráter habitacional de apoio às funções
originais, já referidas, da construção em intervenção. Nesta iniciativa projetual, o piso
superior será destinado para permanências curtas no abrigo, e o inferior, com caráter
itinerante e de apoio às paragens breves e rápidas.
A entrada no Abrigo é realizada pelo vão inferior direito, marcado pela porta ajustada
ao interior do mesmo. Quem percorre o Caminho de Xisto, tem igual vista para a zona
comum do balneário, mantendo a liberdade espacial encontrada na ruína.
O programa espacial no piso superior será composto pela repetição de módulos de
dormida, e zonas comuns de cacifos, instalação sanitária, miradouro e espaço verde comum.
No espaço inferior, numa zona mais social, existirá um balneário, uma área de preparação
de refeições e uma de descanso e convívio. O abrigo está pensado de modo a requerer apenas
cuidados mínimos periódicos, podendo funcionar livremente, apropriado pelos caminhantes
e sem recurso a qualquer contrapartida financeira.
Aparentemente não existirá a necessidade de recorrer a barreiras de contenção porque
a ruína pareceu apresentar as condições estruturais necessárias para a sua consolidação. A
consolidação e resolução de patologias existentes, serão resolvidas através de técnicas de
limpeza e recomposição segundo o processo de anastilose.
Assim, face às opções de projeto tomadas, o edifício será reconstruído através da
implementação do método de anastilose, com o recurso a materiais que apresentem sinais de
pertença, e de preferência que estejam junto à construção, tanto do lado interior como
exterior. A alvenaria das divisórias a acrescentar será feita através de tijolo preso às pedras
por grampos metálicos, de modo a distinguir o material e o tempo à contemporaneidade da
nossa intervenção.

Para perpetuar o caráter e a simplicidade da casa no passado, no projeto, retirou-se o
mureto de cimento existente no lado esquerdo do espaço inferior. Não se simulam novas
paredes em xisto. Respeitando e conservando a imagem do contextual, a opção tomada para
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o encerramento do balneário, foi recorrer a uma cobertura plana ajardinada da LandLab® de
modo a suportar uma árvore de fruto de pequeno porte ou plantas aromáticas rasteiras. [Anexo
7 a 10]

Devido à necessidade de ter que respeitar os requisitos técnicos do balneário, este é
revestido por painéis pré-fabricados, sem colagem, para poderem ser retirados para
manutenção ou substituídos quando se revelar necessário. No interior dos painéis, passaram
todos os elementos técnicos das infraestruturas.
À exceção do balneário, todas as zonas do abrigo têm o pé-direito variável a rematar
no telhado tradicional, de modo a albergar a escada que liga os dois pisos.
Sendo o controlo da iluminação solar um fator importante na conceção de
construções tradicionais e vernaculares, foram reaproveitadas todas as aberturas originais e
acrescentou-se um poço de luz entre as coberturas propostas. [Anexo 11]
A ventilação interior é conseguida pelos vários vãos existentes. A ventilação da
cobertura é feita através de chapa ondulada implementada na estrutura tradicional.
Os principais sistemas construtivos propostos conferem reversatibilidade e
sustentabilidade na sua aplicação, nomeadamente as paredes, pavimentos e coberturas.

Os pavimentos em soalho de madeira de pinho local conferem solidez e respeita o
seu contexto natural, fazendo uma analogia ao material que existia no piso superior da
construção, no entanto, também é possível aplicar terra compactada com acabamento
específico, fazendo novamente analogia à função do piso inferior dedicado aos trabalhos
agrícolas. Nesta última opção, é necessária uma compactação mecânica da terra argilosa e
acabamento em verniz de modo a não se decompor.
É acrescentado nos sistemas construtivos complementares cortiça de modo a
melhorar as condições térmicas.
Sendo percetível o arranque em beirado duplo da cobertura antiga, esta foi regenerada
usando um sistema tradicional com acrescento de outros materiais de origem natural
processados industrialmente, como as madeiras lameladas, painéis de madeira naturais e
cortiça. Assim, de acordo com a função passada, a estrutura da cobertura é de duas águas
revestida por telha de meia cana e em forma de asna, ou tesoura tradicional, usando as
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dimensões tradicionais para cada elemento, como a fileira, a madre, a linha, o pendural e a
diagonal.
Nas caixilharias foi utilizada a madeira para conferir conforto térmico. Nesta
perspetiva, as janelas que separam interior de exterior são em vidro duplo e as restantes em
vidro simples.

O projeto visa, de igual modo, transmitir uma experiência minimalista semelhante,
ao encontrado na visita à ruína de intervenção, como: não haver entrada direta para os
balneários; a escada rematar um vão que foi utilizado para entrar na ruína; manter as três
vistas disponíveis no piso superior; e o acesso apertado ao vão central.

“Tradicionalmente a estrutura de um telhado era
construída com grandes traves de madeira ligadas com
samblagens mais ou menos complexas, possuindo uma
substrutura que transmitia as cargas do revestimento à estrutura.
Hoje devido à escassez de madeiras de grande secção as
estruturas são concebidas com múltiplas peças de madeira de
pequena secção ou com outros materiais, como perfis metálicos.
A substrutura cada vez mais aparece associada ao revestimento,
sendo exigidas também outras funções, como o isolamento e o
travamento”
(MASCARENHAS, 2007, p. 44)
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Figura 73 – Axonometria demonstrativa da proposta, vista a Sul
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Figura 74 – P1: Proposta de projeto no rés-do-chão, cota 350.00

147

350.00

349.00

350.00

351.00

352.00

353.00

Lavatório - Roca
Painel de plástico
cinzento - Hadrian

Sanita - Roca

Reservatorio de aguas pluviais

2.72

2.72

2.85

2.72

1000 Litros

2.85
2.72

1.70

Vidro duplo - Sosoares
Vidro simples - Sosoares
Caixilho em madeira - Caxitecnica Caixilho em madeira - Caxitecnica

2.72

D'

Figura 75 – P2: Proposta de projeto no primeiro piso, cota 353.00

347.00

348.00

Arvore - Cerejeira
Cascalho
Lancil em painel de aglomerado
de madeira - Duripanel

A

Sistema de cobertura
ajardinada - LabLand

B'

148
0.00

0.34

0.00

2.72

2.72

353.00

Armário, escada, corrimãos e sua
estrutura em ferro

Soalho em pinho local

349.00

A'

348.00

Estrutura da cobertura em
pinho local

350.00

351.00

352.00

Estrutura em madeira para dormir com escadas
deslizantes por sistema de roldanas em ferro

Cacifos - Hadrian

B

D
C'
C

355.00
C'

D

355.00

Caleira em chapa - Gonçalves e Matias

354.00

354.00
Telha de meia cana - CS Telhas

353.00
353.00
352.00

352.00
B

351.00

B'

Remate de telha - CS Telhas

351.00
350.00

A'

A

350.00

2.89

349.00

Caleira em chapa - Gonçalves e Matias

C

D'

348.00
Figura

76 – P3: Proposta de projeto na cobertura

349.00

347.00
348.00
D - D'

C - C'

347.00

346.00

8.33

Remate de telha - CS Telhas

P3 | Planta de Cobertura | Escala 1100 |

Chapa - Gonçalves e Matias
Vidro duplo - Sosoares
Caixilho - Sosoares

Telha de meia cana - CS Telhas

Remate de telha em beirado duplo

Tunel de luz
Caixilho em madeira - Caxitecnica
Vidro simples - Sosoares
353.00

353.00

2.72

Pré-aro em argamassa á
base de argila - Embarro
Perfil em aço Corten - FAF
Caixilho em madeira - Caxitecnica
Vidro duplo - Sosoares

Pré-aro em argamassa á base de argila - Embarro
Perfil em aço Corten - FAF
Porta de madeira - Vicaima

350.00

350.00

0.00

Figura 77 – P4: Proposta de projeto na fachada Sudoeste

149

P4 | Alçado Sudoeste | Escala 110

B - B'

A - A'

8.33

Remate de telha - CS Telhas
Reconstrução em Tijolo - Prélis
Caixilho em madeira - Caxitecnica
Vidro duplo - Sosoares
Telha de meia cana - CS Telhas
Caleira em chapa - Gonçalves e Matias
Remate de telha em beirado duplo

Tunel de luz
Reconstrução em Tijolo - Prélis
Caixilho em madeira - Caxitecnica
Vidro simples - Sosoares
353.00

353.00

2.72

350.00

Pré-aro em argamassa á base de argila - Embarro
Reconstrução em pedra de xisto

350.00

0.00

Figura 78 – P5: Proposta de projeto na fachada a Noroeste

A - A'

B - B'

8.33

Remate de telha - CS Telhas
Telha de meia cana - CS Telhas
Reconstrução em Tijolo - Prélis

P5 | Alçado Noroeste | Escala 1100 |

Vidro duplo - Sosoares
Reconstrução em pedra de xisto
Caixilho em madeira - Caxitecnica
Caleira em chapa - Gonçalves e Matias
Remate de telha em beirado duplo

Tunel de luz
Caixilho em madeira - Caxitecnica
Vidro duplo - Sosoares
353.00

353.00

Vidro duplo - Sosoares
Caixilho em madeira - Caxitecnica
Pré-aro em argamassa á base de argila - Embarro
Reconstrução em pedra de xisto

2.72

350.00

350.00

0.00

Figura 79 – P6: Proposta de projeto na fachada a Sudeste

150

P6 | Alçado Sudeste | Escala 11

Figura 80 – P7: Proposta de projeto através do corte A-A’
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Figura 81 – P8: Proposta de projeto através do corte B-B’
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153

350.00

353.00

Pré-aro em argamassa á
base de argila - Embarro
Perfil em aço Corten - FAF
Porta de madeira - Vicaima

Lancil em painel de aglomerado
de madeira - Duripanel
Argamassa de acentamento de argila e cal

Caixilho em madeira - Caxitecnica
Vidro duplo - Sosoares

Estrutura da cobertura (Filaiera, frachal, madre, linha,
pendural perna e diagonal) em pinho local

0.05

2.72

0.00

2.72

0.34

8.33

2.72

B - B'

2.72

Soalho em pinho local
Barrotes em pinho local
Manta de proteção e retenção - Zinco (LabLand)
Argamassa de acentamento de argila e cal
Areia - Granometria pequena
Gravilha - Granometria média
Enrocamento - Granometria grande

A - A'

1000 Litros

Armários em pinho local
Armário, escada, corrimãos e sua
estrutura em ferro

Estrutura em madeira para dormir
com escadas deslizantes por
sistema de roldanas em ferro

Reservatorio de aguas pluviais

350.00

353.00

Remate de telha - CS Telhas
Telha de meia cana - CS Telhas
Ripas em pinho local
Chapa ondulada - Gonçalves e Matias
Varas em pinho local
Isolamento em cortiça - Amorim
Painel de aglomerado de madeira - Duripanel
Remate de telha em beirado duplo
Caleira em chapa - Gonçalves e Matias

Figura 83 – P10: Proposta de projeto através do corte D-D’
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CONCLUSÃO

Conclusão

O desenvolvimento deste estudo, teve como intuito a análise dos atos de mudança
funcionais que podem ser aplicados, articulando-os com as necessidades de regeneração
parcial ou total do património, na Arquitetura hipermoderna.
Numa primeira etapa de estudo, comprovou-se o paradoxo do antagonismo, em teoria
inexistente, entre as mutabilidades livres e as históricas, entre algo que não emerge de uma
mutação mas que é mutável, ou, algo que aparece de uma mutação mas que não é
considerado mutável. Com as suas vantagens e desvantagens, por vezes, as duas mutações
deturpam a identidade, a memória e o contexto da função das suas intervenções, levantando
como problemática, o consequente abandono e degradação progressiva da nova função
presente.
Este fenómeno é decorrente da globalização e da híper-sociedade do consumo, que
ao procurar soluções no imediato, no presente agora, se esquece do passado, pondo em causa
o compromisso com o futuro. Quando o propósito existencial da função desaparece, resta
um modelo híbrido desarticulado, gerador de espaços anónimos e rígidos. Um algo espacial,
sem função, pois não tem propósito de existir.
Neste estudo, está zelado como conceito gênese, a importância da utilidade da
mutação funcional, que no seu valor instrumental adequa as possibilidades metodológicas
de regeneração do património através da dimensão processual da Arquitetura. Uma
regeneração projetual para que esta possa traduzir a articulação entre o passado e as
necessidades contemporâneas de sustentabilidade, flexibilidade e economia de meios da
Arquitetura, tendo na sua essência funcional a ideia de mutação.
São pontos-chave deste estudo, os conceitos que constituem o conceito unificado de
mutação funcional – Dinamismo, Versatilidade, Flexibilidade, e Sustentabilidade – os
princípios fundamentais que primordialmente têm de existir para que possa haver uma
mutação funcional – Probabilidade e Possibilidade – e a sua base de ação operacional – a
Função. Importantes, são também, as conclusões sobre a relação que é criada entre mutação
e regeneração, dois conceitos autónomos, mas intrinsecamente ligados à sobrevivência do
património, e que nos permite descobrir e compreender as limitações funcionais, formais,
estruturais e compositivas, tendo em conta os modelos de intervenção e o seu contexto.
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A aquisição dos conhecimentos que envolveram o estudo da temática, permite-nos
afirmar que a mutação funcional, na Arquitetura, engloba a compreensão das condicionantes
externas e internas, a avaliação do tempo útil de vida e da necessidade de permanência, bem
como, a manutenção e integração plena, ou não, de um modelo mutante, na realidade da
aldeia, Janeiro de Cima. Perante este cenário, existiu a necessidade de aprofundar os
conhecimentos relativos à Arquitetura, rural dita vernacular, a par das constantes evoluções
dos modos de vida e exigências do quotidiano, no passado e presente.
Para um futuro aprofundamento deste tema, será fundamental o desenvolvimento
destes estudos, principalmente na elaboração de modelos que conjuguem mutações e
regenerações, tendo como sustentação os conceitos constituintes e os princípios
fundamentais estudados, de modo a dotá-los de competências que os tornem capazes de
encontrar soluções em resposta às várias exigências específicas que sejam solicitadas pela
sociedade. Este estudo, permite-nos afirmar que as mutações funcionais com caráter
regenerador, possuem um potencial operativo dentro da Arquitetura quando envolvem outras
áreas provenientes do universo de disciplinas distintas.
É também importante incutir a consciencialização para o estudo aprofundado desta
temática no âmbito didático da Arquitetura, e que, como demonstramos no texto, é ainda
insípida. Porém, de acordo com as conclusões obtidas, a procura de mudanças nas funções
tem vindo a tornar-se uma prática recorrente no âmbito profissional do exercício da
Arquitetura, sob o ponto de vista da clarificação das necessidades e preocupações
hipermodernas, em que há um aumento, em tornar as práticas arquitetónicas económica e
ambientalmente sustentáveis.
O desenvolvimento do tema, quer na análise e estudo, quer na conceção de modelos,
que sejam mutações funcionais regenerativas, poderá permitir intervenções mais hábeis e
menos negligentes, de caráter contemporâneo mas respeitadoras da tradição, em prole da
eficácia na Arquitetura, principalmente nas regiões do interior do país. Este tipo de
intervenção, promove também, o retorno às regiões rurais de Portugal, desprovidas de
modelos com espaços e funções eficientes e inteligentes, que acompanhem o avanço
tecnológico atual.
Para além de todas estas vantagens incluídas na presente dissertação orientadas para
a utilização das mutações funcionais na regeneração do património rural, e não só,
enfatizamos as possibilidades de criar uma adequação intermédia entre o novo e a adaptação,
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entre o livre e o histórico, podendo assim, conferir um nível de qualidade satisfatório, exigido
por fatores internos e/ou externos à Arquitetura, usando apenas funções com caraterísticas
que se consigam incorporar, adequadamente, in situ. Pois como enfatizou Robert Venturi:
“A arquitetura é evolucionária, tanto quanto revolucionária” (VENTURI, 1995, p. 47).
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APÊNDICES

Visita a Janeiro de Cima (15/11/2016)

Figura 84 – Ortofotomontagem, a Sul, do percurso realizado em Janeiro de Cima

A foto aérea, identifica os elementos a seguir dispostos.

[Figura 84]

No percurso

circulou-se pelas ruas: Rua Espírito Santo; Rua da Procissão; Travessa do Passadiço; Rua
do Paraíso; Rua do Livramento; Rua do Vale; Rua do Rio; Parque fluvial da Lavandeira.
Como elementos geradores de memória visual associou-se: a Igreja Nova (A)
Igreja Velha da Nossa Senhora da Assunção (B)
93];

[Figura 92];

[Figura 91];

o Restaurante Fiado (C)

a

[Figura

a Casa das Tecedeiras (D) [Figura 94]; e o Parque Fluvial (E) [Figura 95].

Figura 85 – Vista 6: Habitações em xisto na rua Espírito Santo.
2016. Janeiro de Cima
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Figura 86 – Vista 11: Quelho perpendicular à rua do Paraíso. 2016.
Janeiro de Cima

Figura 87 – Vista 15: Ruína em xisto entre a rua do Vale e a rua do
Rio. 2016. Janeiro de Cima
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Figura 88 – Vista 17: Quelho na ligação entre a rua do Vale e a rua
do Rio. 2016. Janeiro de Cima

Figura 89 – Vista 20: Habitação em xisto de referência projetual na
rua do Rio. 2016. Janeiro de Cima
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Figura 90 – Vista 22 e 23: Azenha abandonada no Parque fluvial
da Lavandeira. 2016. Janeiro de Cima

Figura 91 – EGMV A: Igreja Nova. 2016. Janeiro de Cima

Figura 92 – EGMV B: Igreja Velha da Nossa Senhora da Assunção. 2016. Janeiro de Cima
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Figura 93 – EGMV C: Restaurante Fiado. 2017. Janeiro de Cima

Figura 94 – EGMV D: Tear Gigante da Casa das Tecedeiras. 2017.
Janeiro de Cima

Figura 95 – EGMV E: Praia e parque fluvial da Lavandeira. 2017.
Janeiro de Cima
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Figura 97 – Corte A–A’ topográfico, ligando a central hidroelétrica à ruína. Janeiro de Cima
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351

Figura 98 – Corte B–B’ topográfico, ligando a ruína ao miradouro da Barroca da Peneda. Janeiro de Cima
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Figura 99 – Corte C–C’ topográfico, ligando a hidroelétrica ao fim do caminho em terra batida
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Figura 100 – Panorâmica do miradouro da Barroca das Penedas no Caminho do Xisto. 2017. Janeiro de Cima

Figura 101 – Central hidroelétrica no Caminho do Xisto. 2017. Janeiro de Cima

Figura 102 – Mimosas e oliveiras no Caminho do Xisto junto à ruína. 2016-7. Janeiro de Cima
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Figura 104 – L2: Levantamento dimensional do primeiro piso, cota 353.00
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Figura 107 – L5: Levantamento dimensional da fachada a Noroeste
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Figura 108 – L6: Levantamento dimensional da fachada a Sudeste
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Figura 109 – L7: Levantamento dimensional da fachada interior a Noreste, corte A–A’
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Figura 110 – L8: Levantamento dimensional da fachada interior a Sudoeste, corte B–B’
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Figura 111 – L9: Levantamento dimensional da fachada interior a Noroeste, corte C–C’
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Figura 112 – L10: Levantamento dimensional da fachada interior a Sudeste, corte D–D’
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203

Anexo 3 – Mapa de condicionantes da aldeia de xisto de Janeiro de Cima
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Anexo 4 – Legenda do [Anexo 3]
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Anexo 5 – Cartografia militar da aldeia do xisto de Janeiro de Cima

Anexo 6 – Folheto do Caminho do Xisto de Janeiro de Cima
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Anexo 7 – Sistema de jardim com árvores na cobertura – LandLab®
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Anexo 8 – Sistema de jardim com plantas aromáticas na cobertura – LandLab®
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Anexo 9 – Sistema de jardim sem árvores na cobertura – LandLab®
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Anexo 10 – Sistema de remate de jardim de cobertura – LandLab®
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Anexo 11 – Proposta de reaproveitamento das aberturas existentes na ruína
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