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Resumo

 Esta dissertação de mestrado tem origem na(s) possibilidade(s) de projectar uma casa-

atelier própria. 

 Assumindo que a arquitectura continue a ser a arte de organizar a vida no espaço, o 

propósito da tese prender-se, demais, com a reflexão em torno do próprio processo de projectar: 

não propriamente do projecto enquanto produto, mas enquanto processo aberto que se funda 

essencialmente no pensamento -memória e imaginação-, viagem e investigação através da 

qual se vão apr(e)endendo, recolhendo e sintetizando os materiais com que se transformará a 

circunstância que o (in)forma.

 Na vontade de (des)focar a pertinência artística da arquitectura (e) da casa para lá 

da sua condição objectual, deslocando-a para a ligação e para o diálogo que esta seja capaz de 

estabelecer com as variáveis da realidade, encontrámos apoio na noção-imagem de distância 

que Luz Valderrama nos ensinou: projecto como construção de um espaço de distanciação que 

se situe entre o sujeito e o objecto para ser povoado de artefactos, gestos, palavras, acções, 

energias e movimentos que se acumulam no tempo para produzir, finalmente, a exterioridade e 
o espaço.

 Nesse sentido, organizou-se a investigação em três principais momentos (distintos mas 

nem por isso dissociáveis) com o objectivo comum de insinuar, para além casa que lhe serve 

de pretexto, as possíveis fundações para um projecto-de-arquitectura próprio: (1) (a)notação 

de método, isto é, aproximação à compreensão das dinâmicas que provocam e conduzem a 

maquinação inventiva do projecto; (2) na reunião de uma série de propostas de arquitectura 
referenciais, despertadores de projecto que -na transversalidade dos valores que partilham na 

relação com o sujeito, com o tempo, com o mundo, com as coisas, ou seja, com a vida- se revelaram 

fundamentais no lançamento dos príncipios orientadores do projecto; e (3) na construção da 
distância da nossa casa, a partir de um texto e de um mapa de imagens de pensamento que 

simultaneamente povoam e ilustram o estado nebuloso no qual se encontra actualmente o 

projecto, naquele momento que precede, incontornavelmente, o assentamento estabilizador do 

desenho (e) da obra.
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Abstract

 This master’s dissertation has its origins in the possibility of designing a studio-house 

for oneself. 

 Assuming that architecture remains the art of organizing life within space, the purpose 

of this thesis will focus on thinking about the design process itself: design that will not exactly 

stand for a finished product, but rather for open process, grounding itself on thinking -memory 
and imagination-, a journey of investigation through which one will learn, recall and synthesise 

the materials one uses to transform the circumstance which (in)forms it.

 Willing to (de)focus the artistic relevance of architecture and the house beyond its 

objectual condition, shifting it into the connection and dialogue it will be able to establish with 

the variables of concrete reality, one found support in the image-idea of distance (detachment) 

presented by Luz Valderrama: design as building a detachment space located between the object 

and the subject to be dwelled by artefacts, gestures, speeches, actions, energies and movements 

which acumulate time, finally producing exteriority and space.

 Therefore, one has organized this investigation in three major moments (distinct but 

inextricably linked) aiming to insinuate, beyond the project of a studio-house acting as pretext, 

one’s own architectural-project: (1) an approach to the understanding of the dynamic which 

provokes and guides the inventivness of the design process; (2) the gathering of a series of case 
studies houses, design triggers which -due to the transversality of the values they share in the 

relationship they establish with time, with the world, with artefacts, which is to say, with life- have 

revealed themselves essential to draw/ground the guiding principles for our house; (3) building 
the distance of one’s house from a text and a map of thinking images which simultaneously 

inhabit and illustrate the current state of the project, in a moment which, unavoidably, precedes 

the settlement of the drawing (and) of the building itself. 
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Resumé

 Ce mémoire a ses origines dans la possibilité de devélopper le project pour notre propre 

maison et studio. 

 Assumant que l’architecture soit toujours l’art d’organiser la vie dans l’espace, son but 

est de réfléchir sur le processus de project lui-même: project pas comme produit fini, mais comme 
processus ouvert basée sur la pensée -mémoire et imagination-, une voyage et une investigation 

dans laquelle on apprendre, collecte et synthétise les materiaux que l’on utilize pour transformer 

les circonstances qui lui (in)forment.

 Ayant l’intention de (de)concentrer la pertinence artistique de l’architecture (et) de la 

maison au-delà de sa condition objectuelle, et la déplaçant vers le lien et le dialogue établie avec 

les plusieurs variables de la realité, on a trouvé un appui dans la notion-image de la distance, 

presentée par Luz Valderrama: project comme construction d’un espace de distantiation situé 

entre le sujet et l’object, peuplée par des objects, des gestes, des paroles, des actions, de l’enérgie 

et du mouvement qui s’accumulent au fil du temps pour, enfin, construire l’exteriorité et l’espace. 

 À cet egard, on a organisée la recherche dans trois moments clès (distinctes mais 

inséparables), avec l’objectif commun d’insinuer, en plus de la maison qui sert de prétexte, un 

project-d’architecture propre: (1) une approche à la compréhension de les dynamiques qui causent 

et conduisent l’ingéniosité du project; (2) la réunion d’une série de propositions d’architecture, 
gachettes du project qui -par l’integration des valeurs qu’ils partagent par rapport au temps, au 

monde, aux choses, c’est-à-dire, à la vie- s’ont révélé fondamentaux pour établir les principes 

directeurs du project pour notre maison; (3) la construction de sa distance à partir d’un text 

et d’une carte d’images de la pensée qui peuplent et illustrent le moment nuageux qui vient, 

inévitablement, avant le règlement et stabilisation du dessin (et) de l’ouevre.
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I

 Ao escrever uma dissertação sobre arquitectura somos confrontados com a necessidade 

de nos aproximarmos, de alguma forma, à objectividade e à razão de uma ciência “exacta”. No 

entanto, uma vez que enquanto arquitectos ‘não [nos] po[demos] arrancar à objectividade que [nos] 

esmaga nem à subjectividade que [nos] exila’
1
, pareceu-nos difícil, durante algum tempo, encontrar 

a motivação para o fazer. Assente que (o pensar e o fazer d’)a Arquitectura balança constante 

e indissociavelmente entre razão e intuição, ciência e arte, teoria e prática, simultaneamente 

dependendente de processos dedutivos e indutivos para que a inevitável investigação que faz dela 

um saber aconteça, avançamos conscientes que este não possa ser demonstrado racionalmente 

a partir do somatório simples de diferentes partes, mas certos também de que cada uma dessas 

partes será fundamental para a construção aberta de um todo -em grande parte ‘imperceptível, 

impensável, indízivel’
2
- que nos permita alcançar uma posição, um (projecto para um) projecto-

de-arquitectura com base no qual se tornará, eventualmente, mais fácil -ou talvez, menos difícil- 

fazer projecto(s): ou seja, aquilo que nos permita ir, aos poucos, erigindo a nossa casa3
. 

 Numa entrevista à revista História de Arte4, Silvina Rodrigues Lopes falava das 

possibilidades da teoria a partir de uma articulação entre ‘o fazer e o pensar’ e o ‘pensar e o fazer’; 

ou antes, entre um ‘fazer enquanto pensar’ e um ‘pensar enquanto fazer’. Segundo aponta, ‘a relação 

entre o fazer e o pensar, a expressão, aparece, pois, como contrária à repetição, o que em qualquer 

caso implica que o fazer não coincida com o automatismo, o qual seria uma forma degradada 

por equivalência ao não-pensante, à actividade repetitiva de uma técnica que na repetição se 

aperfeiçoa’. Nesse sentido, ‘o pensamento é um risco, porque senão seria pura repetição, seria 

ficar pelo conforto das regras’: desautomatização, traição (d)e tradição ou risco no incerto, 
‘pensar é sempre deixar que as regras sejam um pouco abaladas e experimentar esse abalo na 

escrita.’ A arquitectura, enquanto arte da organização da vida no espaço, funda-se essencialmente 

na prática do pensamento. Viagem onde se vão recolhendo condições, contingências, referências 

e programas para apreender e transformar a realidade, o projecto será um processo alternante e 

cíclico, no qual a prática e a teoria, a palavra e o gesto, a acção e a reflexão, o fazer e o pensar não 

poderão jamais ser dissociados. Na vontade de que o pensamento seja ensinado pelas coisas, para 

que estas possam ser (in)formadas pelo pensamento, ‘a distinção entre teoria e prática esbate-se 

na experiência, criadora, intelectual, poética’, naquela que será uma das condições que identifica 
incontornavelmente o sentido do (fazer) projecto. 

1 GODARD, Jean-Luc, ‘Deux ou Trois Choses Que Je Sais d’Elle’ citado por BANDEIRA, Pedro, ‘Tudo é Arquitectura’ in ‘Eduardo Souto de 

Moura: Atlas de Parede, Imagens de Método’, Dafne editora, Porto, 2011, p.11

2 ‘O uno é imperceptível, impensável, indizível, não se lhe pode aplicar nenhuma categoria, apenas podemos chamar-lhe alguns nomes, 

que temos o hábito de dizer sem saber o que estamos a dizer’ MOLDER, Maria Filomena, ‘As provas dos duplos’ [1996] in ‘Matérias Sen-

síveis’, Relógio d’Água, Lisboa, 1999, p.185

3 “Minha casa” era o modo como Fernando Távora nomeava afectando a sua “tese de Concurso”. E ao mesmo tempo, relevando a per-

tinência do visitante e a elevação da visita, libertava em amarra oceânica a condição incontornável da visita; de qualquer visita, talvez: 

‘Como seria, aliás, possível visitar bem um texto meu, sem me visitar a mim próprio?”, MENDES, Manuel, ‘“minha casa”, Fernando 

Távora’ in ‘Fernando Távora “Minha Casa”: Prólogo’, FIAJMS, Porto, 2013, [B]_2

4 RODRIGUES, Silvina, ‘A ironia das teorias’, entrevista conduzida por Emília Pinto de Almeida in “Revista de História da Arte” nº 10, 

Lisboa, 2010, p. 12-13.



 Inicialmente, esta investigação foi motivada, e feita possível, pela eventualidade de 
desenhar uma casa e pelas possibilidades|necessidades de reflexão que esse processo despertou: 
‘construir uma casa tornou-se uma aventura’5 e, conscientes de que um texto também pode ser 

um edifício6, procuramos construir não um texto sobre casas, mas algumas casas com um texto7. 
No fundo, propusemo-nos praticar através da teoria; mas também, e talvez sobretudo, a fazer 
teoria através da prática, isto é, tanto das contingências particulares do projecto para a nossa casa, 
como da contingência de outros projectos e de outras circunstâncias. De modo a construir linhas 
de acção que se possam estender num projecto-de-arquitectura próprio, sempre ciente da sua 
debilidade -expressão sem pretensão de última palavra-, sujeito à mudança, à vida, aos lugares, 
isto é, à matéria circunstancial da qual dependerá a sua aplicação. 
 Wittgenstein afirmou que ‘o trabalho em filosofia -tal como muitas vezes o trabalho 
em arquitectura- é, na realidade, mais um trabalho sobre si próprio: sobre a nossa própria 
interpretação. Sobre a nossa maneira de ver as coisas (e sobre o que delas de espera).’8 Uma 
dissertação sobre arquitectura poderá ter esse mesmo propósito de ser uma simultânea descrição 
das coisas que estudámos como de nós próprios. Assim, este tese pretende ser, num tom 
alternadamente científico e autobiográfico, tanto a descrição do projecto de uma casa que temos 
vindo a desenhar -eu e a Maria- para nós próprios, como de outros projectos e de outras obras, 
materiais que se revelam ser instrumentais para o seu processo e, sobretudo, para a compreensão 
do que possa ser o projecto, num sentido mais lato. Afinal, o arquitecto deve estar constantemente 
ciente dos materiais que manipula, dos seus instrumentos e de como usá-los: ‘instrumentos de 
uma acção que podemos apenas vislumbrar, imaginar, mas também sabendo que o instrumento 
poderá evocar e sugerir a acção.’9 Escrever e construir, pensar e desenhar, são aqui considerados 
equivalentes - ‘crítica e acção são dois momentos na procura do mesmo objectivo final’10-, ambos 
representando a mesma inquietação: ‘a primeira que consiste na determinação da sua verdade 
(est)ética; a segunda na realização dessa verdade.’11

 Encontramos a possibilidade de um científico na autobiografia de Rossi, para quem um 
modo científico de fazer se aplicaria a todas as pequenas coisas da vida12: o de um conhecimento 
não-estritamente-académico, compreendido de forma rigorosa, precisa mas não definitiva, 
resultado de um olhar pessoal sobre uma série de coisas às quais usualmente nos referimos no 
âmbito da nossa disciplina.  E neste sentido, ‘não [estaremos tão] interessados na construção de 
um edíficio, mas sim em ter uma visão clara dos alicerces de edifícios possíveis’13. 

5 SIZA, Álvaro, ‘Construir’ in ‘01 Textos’, Civilização editora, Porto, 2009, p.25

6 SMITHSON, Alison, ‘The Charged Void: Urbanism’, The Monacelli Press, New York, 2005, p.11 

7 BRANDÃO, Ludmila, ‘A casa subjectiva: matérias, afectos e espaços domésticos’, Editora Perspectiva, São Paulo, 2002, p.17

8 WITTGENSTEIN, Ludwig, op.cit, p.33

9 ROSSI, Aldo, Autobiografia Científica’, Edições 70, Lisboa, 2013, p.46

10 ROGERS, Ernesto Nathan, “The sense of History: continuity and discontinuity”, Ed. Unicopli, Milano, 1999, p.69

11 TÁVORA, Fernando, “Sobre o projeto de arquitetura de Fernando Távora: minha casa”, org. coord. Manuel Mendes, FIAJMS, Porto, 
2015, p. XV

12 ROSSI, Vera, ‘Crescendo’ in ‘Autobiografia Científica’,op.cit, p.13

13 WITTGENSTEIN, Ludwig, ‘Cultura e Valor’ [1980], Edições 70, Lisboa, 1996, p.21



Fotografia de mosaico captada durante uma viagem a Itália, Sigurd Lewerentz, c.1909



II

 ‘Não existe o grau zero da escrita. Escrevemos, projectamos, pensamos até, a partir 

das linguagens que nos precedem. Uma peculiar entropia da qual emergem os nossos jogos 

linguísticos, as nossas ideias, os nossos projectos. Só o momento do assomo, da metamorfose, 

é secreto e pessoal: esse laboratório no qual decidimos as novas formas, o corpo trêmulo dos 

objectos. A viagem das dúvidas, dos esbocetos, repousa agora no espaço luminoso daquela cadeira, 

desta lâmpada, da casa ou ponte inventados. Que já não são apenas formas, mas antes entram no 

espaço habitados dos homens. Acompanhá-los-ão outras mil histórias humanas, carregadas de 

usos, rituais, apropriações’1. No fundo, ’tudo o que vemos nos dá referências. Tudo nos ajuda a 

perceber como é que as casas influenciam as pessoas e as pessoas influenciam as casas. Perceber 
as relações das coisas com as pessoas e das pessoas com as coisas, é essencial para se fazer casas, 

palácios, igrejas, cidades... Devemos fazer as coisas com paixão, acumular referências, pois 

amanhã podemos ter necessidade de as usar num projecto. A variedade dá noção de vida, e isso 

também pode ser adquirido pelo desenho. A visão é fundamental, é preciso ter gosto pelas coisas, 

perceber porque é que as coisas são como são. (...) O desenho não se usa para obter referências 

directas. Com o desenho fica a impressão, a ideia de dada imagem... Depois há memórias que 
surgem e outras que não...’2

 ‘“A questão fundamental que navega entre nós arquitectos é imaginar as coisas que 

ainda não existem. (...) Para enfrentar essa questão, devemos começar invocando aquilo que a 

experiência humana acumulou em forma de conhecimento, desde as origens da nossa existência 

até hoje. Um arquitecto deve pensar de cara na história da arquitectura, debruçar-se sobre os 

testemunhos que temos- alguns muito emocionantes. Necessariamente temos de ir aos livros, a 

esses testemunhos, e saber o que é estudar para nos convecer do que estamos fazendo. (...) Se você 

vai fazer um projecto, antes de mais nada deve ser capaz de invocar a memória sobre um saber, 

ainda que não tenha consciência de que sabe”. 

 ‘Pelo que, no projecto, o estudo da arquitectura provoca-se pelo projecto’3.

1 JARAUTA, Francisco,  ‘Desde Algún Lugar’, in SORIANO, Federico ‘100 Hipermínimos | 100 Hyperminimals’, Lampreave, Madrid, 

2010, p.101

2 TÁVORA, Fernando, ‘Entrevista’ [2002] in “Sobre o projeto de arquitetura de Fernando Távora: minha casa”, org. coord. Manuel 

Mendes, FIAJMS, Porto, 2015, p. XV

3 MENDES, Manuel ‘Terra quanto a vejas, casa quanto baste’ in ‘Só Nós e Santa Tecla’, Dafne, Porto, 2008, p.123-124, parcialmente 

citando MENDES DA ROCHA, Paulo ‘Maquetes de papel’, Cosac Naify, São Paulo, 2007, p.19



Fernando Távora desenhando (em) Machu Picchu, Peru, s.d.



III

‘Deverei fazer grande uso de citações. Nunca, espero, para dar autoridade a uma 
demonstração; mas apenas para fazer sentir com que se teceram, em profundidade, [esta] 
aventura e eu mesmo.’1 ‘Entre os fragmentos escolhidos, abundarão sempre palavras daqueles 
autores a quem raptamos a voz, umas vezes para nos escondermos, outras para desdobrar e 
querer construir através das suas ideias, ou das intenções que cremos iluminar nas suas palavras, 
as nossas próprias intuições. As citações aparecem, mais do que como textos, como imagens, com 
uma firme vontade de iluminar e ajudar a delimitar a figura que o texto está a construir.’2

‘Ao citar, substituindo pela citação a escrita própria, transcende-se o fluxo da sua 
apresentação e fixa-se o citado em si mesmo, assumindo-se essa posição de intermediário por 
excelência, que é não só um estádio vivencial, como envolve também uma crença, transformada 
em teoria, sobre o universo existente. Com efeito, escrever por intermédio de outrem, para quem 
é escritor, acaba por tomar a figura de não se poder viver por si, de viver sempre por outro, 
transformando-se o ser ‘medium’ para receber, para deixar passar, colocado num limiar em 
que o próprio vazio do presente se torna matéria impressionável para as ressonâncias alheias. 
A citação constitui, assim, para aquele que se confronta tão firmemente com esse vazio, um 
momento purificador, um propósito anárquico de revolucionar o presente, demonstrando a 
intransmissibilidade do passado como um todo e assegurando, ao mesmo tempo, que unicamente 
esta operação de recolha entre os restos possibilita a sua preservação.’3

E até certo ponto, continuaremos ‘simples herdeiros’4...

1 DEBORD, Guy ‘Panégyrique, tome premier’, Gérard Lebovici, Paris, 1989, p.17-18 como citado por QUETGLAS, Josep, ‘Um sueño y uma 
cita’ [1989] in ‘Articulos de ocasión’, Gustavo Gilli, Barcelona, 2004, p.124

2 VALDERRAMA, Luz ‘La construcción de la mirada: três distancias’, Universidad de Sevilla, Sevilla, 2004, p.24

3 MOLDER, Maria Filomena in ‘A paixão de colecionar em Walter Benjamin’ [1984] in ‘Semear na Neve’, Relógio d’Água, Lisboa, 1999, 
p.41

4 cf. SMITHSON, Alison & Peter ‘The Charged Void: Architecture’, The Monacelli Press, New York, 2001, p.19



Instantâneo de uma visita à Hexenhaus, Bad-Karlshafen, 2016



[“A história prova-nos que os grandes períodos só foram possíveis quando possuíram a fé e a 
confiança em determinados princípios: e quando, aceitando-os, construiram sobre eles. Há 
uma Arquitectura nesses períodos clássicos; e Arquitectura é também sinónimo de estrutura 
de leis eternas e imutáveis; sem verdade não há arquitectura.
 Procuremos a verdade porque ela existe e submetamo-nos às suas leis; a ordem 
nascerá daí e de novo o Mundo conhecerá um período clássico.”]

Captura de ecrã do filme ‘Band à part’, 
Jean-Luc Godard, 1964



[“A modernidade de um acontecimento mede-se 
pela relação que ele mantém com as condições 
dentro das quais se realiza. Em matéria de 
Arquitectura e Urbanismo, modernidade 
significa integração perfeita de todos os 
elementos que podem influir na realização de 
qualquer obra, utilizadno todos os meios que 
melhor levem à concretização de determinado 
fim. A modernidade manifesta-se na qualidade, 
na exactidão das relações entre a obra e a vida. 
Sendo diferentes as condições, serão diversas as 
soluções - mas deve ser comum a natureza das 
relações. (...) A praça de S.Marcos, em Veneza, 
é um exemplo típico de diversidade formal e de 
qualidade permanente. ”]

p.9-11

Le Corbusier de costas encostado a um 
coluna do Partenon, Atenas, 1911

Praça de S.Marcos, Veneza, Itália



A. Do pensar enquanto fazer (para um fazer enquanto pensar)



30 A. Do pensar enquanto fazer (para um fazer enquanto pensar)

.Construir uma casa de referência(s)
(memória | imaginação | invenção | projecto)

I

 Ao longo do nosso percurso enquanto estudantes de arquitectura4, vamos acumulando um 
corpo de conhecimentos -materiais, instrumentos, método(s)- que constróem a nossa capacidade 
para pensar e fazer arquitectura. No entanto, enquanto disciplina débil5, mester eminentemente 
relacional (resultado de ligações entre arquitecto e objecto, entre arquitecto e sujeito, entre 
objecto e sujeito, entre memória e lugar, entre disciplinas...) e construído por um campo de saber 
que não (re)conhece confins, a Arquitectura vai nos sendo frequentemente apresentada de forma 
fragmentada, dividida e classificada em conceitos distribuidos por ‘gavetas’, acabando muitas 
vezes por se tornarem  ineficazes, incapazes de co-habitar o mesmo espaço-tempo, deixando, 
consequentemente, cair grande parte do seu potencial operativo6.

 Em 2013, estudávamos durante um semestre na faculdade de Arquitectura de Tournai, 
cidade belga relativamente pequena e próxima da fronteira com França, onde a dissertação final 
de mestrado se intitula simplesmente ‘Mémoire’; designação particularmente bela e relevante 
para o exercício de síntese que se impõe ao jovem estudante, prestes a tornar-se arquitecto, num 
esforço para que a incerteza flutuante que caracteriza o aprendizado até então se torne num saber 
estável -mas não estático- revelando-se verdadeiramente útil e capaz de orientar|provocar o 
espaço (d)e invenção a que chamamos projecto. 

 Na verdade, assentamos esta investigação no pressuposto de que ‘não existe arquitectura 
sem projecto, não existe projecto sem memória, não existe memória sem ideias, não existe 
arquitectura sem habitante’7. No entanto, o papel operativo dessa memória que argumentamos 
ser o meio privilegiado no qual se desenvolve o projecto de arquitectura não se cinge à insuficiente 
‘capacidade de armazenar memórias numa gaveta ou inscrevê-las num arquivo’8, reproduzindo-
as de forma exacta na hora da sua recuperação, mas antes à condição etimologicamente 

4 Não só na escola, mas ‘estudantes de arquitectura em sentido lato, isto é, o numeroso grupo de pessoas que seguem estudando arqui-
tectura dia-a-dia’. MARTÍ ARÍS, Carlos, ‘La cimbra y el arco’, Fundación Caja de Arquitectos, Barcelona, 2005, p.7 

5 ‘As Mark Cousins suggests in this book, architecture is a weak discipline, not weak in a pejorative sense, but weak in contrast to a self-
validating discipline. (...) This suggest that anyone wanting to produce architecture should, first, discard the preconceived boundaries of 
the discipline and, second, be prepared to learn architecture wherever it is found, whoever it is produced by.’ HILL, Jonathan ‘An other 
architect’ in ‘Occupying architecture: between the architect and the user’, Routledge, Londres, 1999, p.147

6 “Quando a arquitectura encontrar a coragem para sustentar o seu lugar ao lado de outras práticas profissionais enquanto forma de 
pensamento reconhecido, nesse momento realizará a sua imensa capacidade para mostrar a via, para produzir saber (em vez de se 
contentar em deduzi-lo) e a fazer sensível a vasta e distante trama de forças que que estão a produzir o mundo contemporâneo. A arqui-
tectura torna-se mais que nunca uma questão de consciência; comprometer-se no sistema de uma sociedade completamente dedicada 
à comunicação – e portanto geradora de matérias – é tanto uma necessidade quanto uma traição”  KWINTER, Sanfor, ‘Beaubourg: 
Necessité et Trahison’ in ‘Architecture Instantanée’ (ed. Alain Guiheux), Éditions du Centre Pompidou, Paris, 2000, citado por MENDES, 
Manuel, ‘“...A experiência é uma invenção...”’ in ‘Influx: arquitectura portuguesa recente’, Civilização, Porto, 2003, p.178

7 MENDES, Manuel, ‘Terra quanto a vejas, casa quanto baste’, op.cit, p.124

8 BERGSON, Henry, “L’évolution créatice”, quoted by BACHELARD, Gaston in ‘A Poética do Espaço’, Martins Fontes, São Paulo, 2000, 
p.88
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limiar de algo que balança entre a protecção das impressões experienciadas, acumuladas, e o 
esquecimento: processo intelectual e sensível, simultaneamente conservador e ‘destruidor’9, ou 
seja, fundamentalmente inventivo- capaz de completar a inevitável incompletude da própria 
recordação. Uma noção de memória que implica obviamente a preservação de vestígios de 
experiências passadas, os quais têm definitivamente influência em reacções futuras, mas uma 
memória que implica igualmente um processo de reconhecimento e identificação complexo, tanto 
consciente como subconsciente, em que as impressões anteriores não são apenas repetidas, mas 
(re)ordenadas, (re)localizadas, sintetizadas, e, dessa forma, transformadas em meta-originais10 
que resultam desse processo criativo e (re)construtivo onde a imaginação, enquanto transformação 
das coisas vistas e vividas, ‘se torna um elemento necessário da verdadeira recolecção’11.

 Nesse sentido, em vez de gavetas, uma metáfora mais eficaz para a operatividade da 
memória seria, por exemplo, a biblioteca. Espaço que resulta da relação entre o leitor e as leituras 
e onde os livros, embora geralmente organizados de acordo com determinada (mas variável) 
disposição, (a)parecem disponíveis de forma imediata e igualmente acessível, estabelecendo 
imperceptíveis relações cuja intersecção se vai denunciando, a maior parte das vezes, na sua 
bibliografia. Um texto contradiz frequentemente as intenções do seu autor e cada leitor constrói um 
novo texto através do acto de leitura12; a cada (re)leitura, por manifesta e indissociável influência 

9 A partir de uma leitura de Benjamin e Reik feita por Teyssot. ‘A memória, anota Reik, “é a protecção de impressões; a recordação 
aspira à sua dissolução. A memória é essencialmente conservadora, a recordação é destruidora”.’ TEYSSOT, Georges ‘Uma topologia de 
Umbrais’ [2005], in ‘Da teoria da Arquitectura: doze ensaios’, Edições 70, Lisboa, 2010, p.233

10 ‘Meta-level is a position M defined in relation to P as an outside position that at the same time could recognize and even incorporate po-
sition P. Meta-position M recontextualizes position P by assigning a new layer of meaning to P while not entirely forgetting its previous 
meaning.’ BENJAMIN, Walter, ‘On Meta’ in ‘Walter Benjamin - Recent Writings’, New Documents, Los Angeles|Vancouver, 2013, p.193

11 CASSIRER, Ernst, ‘An essay on Man, an introduction to a philosophy of human culture’, Doubleday Anchor, New York, 1956 citado por 
VAN EYCK, Aldo, ‘The Child, the City, the Artist’ [1962], SUN, Amsterdam, 2008, p..76-77

12‘‘Barthes states that a text often contradicts the intentions of its author and each reader constructs a new text through the act of 
reading. His denunciation of the symbolic purity of language recalls, first, Benjamin’s support for allegory as a more plastic form of 
communication that the symbol and, second, Surrealist practices that shift the emphasis from the single author to hybrid author-readers 
who both make and consume a work.’ HILL, Jonathan, ‘An other architect’ in ‘Occupying architecture: between the architect and the 

Estudo de hipótese(s) para um Atlas 
Mnemosyne, Aby Warburg, 1925
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daquele que lê -da sua feicção enquanto pessoa (e) arquitecto, em grande parte resultante de 
outras experiências e leituras que traga consigo-, a hipotética verdade estabelecida pelo texto, 
inevitavelmente volúvel, faz-se veracidade13 plástica, isto é, matéria para a interpretação, para 
a construção pessoal e subjectiva de uma leitura própria: na arquitectura, como nas escrita ou 
em qualquer outra arte, a obra é independente de quem a fez e de quem a vê, embora exista 
numa procura por aquele que a pode ver e interpretar14. Quando habitámos um espaço, situações 
previamente vividas são transportadas para o presente graças à capacidade da memória, (in)
formando e moldando, através de outras, o impacto e a intensidade da experiência desse lugar 
e ocasião específicos. Desta forma, estabelece-se um paralelo inegável do acto de leitura tanto 
com a experimentação do (processo de) projecto como com a experiência da obra acabada, onde 
‘encontrar o mesmo lugar, de novo, após um longo período será uma experiência diferente’ na 
qual ‘os lugares encontrados entre terão um indelével efeito’15. Uma afinidade estabelecida com 
um lugar e com uma ocasião onde só ‘a memória dará às coisas do espaço a medida do tempo: de 
todo o tempo que está diante de nós’16.  

 De acordo com Kant, o conhecimento tem origem a partir de duas condições 
fundamentalmente indissociaveis -‘intuição e reflexão’- sendo que, por um lado, o intelecto 
será, por si só, incapaz de percepcionar a realidade, enquanto que, por outro, os sentidos serão 
incapazes de pensar e processar essa percepção. Daqui se deduzirá que todo o conhecimento 
só poderá surgir de uma relação indivizível entre os dois, o que significará que todo o nosso 
pensamento está relacionado, de forma cíclica, com o intelecto e com os sentidos17 através da 
síntese (e) pela imaginação; uma compreensão que terá necessariamente por assente que o modo 
como entendemos o mundo depende do modo como o experienciamos, e que o modo como o 
experienciamos depende do modo como o compreendemos18, algo que estará incontornavelmente 
ligado à noção de espaço e de (fazer e viver a) arquitectura:  de espaço enquanto sua experiência, 
enquanto seu desfrute 19. 

user’, Routledge, London, 1998, p.140

13 ‘De facto, de acordo com Paul Ricoeur, existe uma importante distinção entre história e memória. A história trata da “verdade”, 
enquanto que a memória se preocupa com a “veracidade”, ou seja, com aquilo que tem de ser recordado, aquilo que pode ser esquecido, 
aquilo que poderá ser perdoado.’ MOTA, Nelson ‘Fernando Távora e a Rebelião das Massas: à procura de uma arquitectura entre memória 
e esquecimento’ in “Sobre o projeto de arquitetura de Fernando Távora: minha casa”, org. coord. Manuel Mendes, FIAJMS, Porto, 2015, 
p. 384

14 MOLDER, Maria Filomena ‘O que é que a Louise Bourgeois sabe, que eu não sei?’ in ‘Estéticas e Artes. Controvérsias para o século XXI’ 
(org. I Dias), Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, Lisboa, 2005, p. 243

15 VAN EYCK, Aldo ‘The child, the City, the Artist’, op.cit, p.79

16 ‘ROGERS, Ernesto Nathan, ‘Gli elementi del fenomeno architettonico’ [1961], Christian Marinotti, Milano, 2006, p.73

17 Esta convocatória de Kant é feita a partir de uma leitura de UNGERS, Oswald Mathias in ‘Morphologie. City Metaphors’, Verlag der 
Buchhanlung Walther König, Koln, 2012, p.7

18 ‘Space is a multi-sensory experience because spending time in it is too. The experience of space assumes spending time there, or in 
any case an imagining of that spending time, a sensing of how it would be. (...) Experiences encompass associations, memories and an-
ticipation, meaning the temporal in the sense of other, earlier (former) experiences and moments too, and other spaces (that may not be 
tangibly present).’ VAN EYCK, Aldo ‘On Loos’ [1965] in ‘Collected Articles and Other Writings 1947-1998’, SUN, Amsterdam, 2008, p.573

19 ‘Space represents the appreciation of it’ and ‘place is the appreciation of space’.  Regarding that, ‘space experience, I repeat, is the 
reward of place experience.’ montagem a partir de VAN EYCK, Aldo, ‘The Child, the City and the Artist’, Sun, Amsterdam, 1962, p.67-69
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 Retomando a ideia de que não existe arquitectura sem projecto, não existe projecto sem 
memória, e que não existe memória sem imaginação, uma metáfora que nos poderá ser também 
ser útil para entender o funcionamento da inteligência -e, por consequência, do projecto de 
arquitectura enquanto processo mental- será a noção-imagem da mente caleidoscópica que nos 
apresenta Van Eyck. Num caleidoscópio é identificável uma ordem, complexa e indissociável, onde 
os elementos surgem entrelaçados, formando um todo que apenas será compreensível como tal. 
Da mesma forma, compreendemos a inteligência -a memória, a imaginação, o projecto- enquanto 
habilidade para dissolver as barreiras que ‘contêm cada coisa dentro dos confins da sua definição 
e desmontam a até então invencível hierarquia dentro da qual a identidade independente de cada 
categoria-objecto resistia ao impacto transformativo das outras’20, tornando-se assim permeável, 
transformável, ou seja, recriável. Através do projecto, inventividade simultaneamente intelectual 
e sensível, o arquitecto terá então a capacidade de desmontar, conciliar, intersectar e (re)montar 
os fragmentos dos variados materiais recolhidos através de experiência, modelos referenciais que 
vão abrindo a definição de cada e de todas as coisas à metamorfose, ao estabelecimento de uma nova 
ordem21 e, por consequência, a  novos (e) múltiplos significados para o que já existe, como existe. 
Fazendo de cada projecto uma investigação ‘que, no mundo circunstante, liberta poeticamente a 
imaginação a aí recolhe os materiais a interpretar para a construção da arquitectura’22. 

20 VAN EYCK, Aldo, ‘The Child, the City, the Artist’, op.cit, p.78

21 ‘La creación de una obra supone la apertura de un orden, la demonstración de que es posible ordenar, es decir, distinguir, separar, 
aparejar, dar crédito, nombrar de otra manera.(...) El orden es también una inspiración, una inspiración mayor que la que se dice 
proviene de las ideas, puesto que informa en cada acto y em cada instante el camino a seguir por el proyecto; lo inspira, es decir, lo 
afecta esde dentro. Es entonces responsabilidad del autor de la obra salir en busca de los verdaderos órdenes y de los verdaderos autores.’ 
SANTA-MARIA, Luis Martinez, ‘Intersecciones’, Editorial Rueda, Madrid, 2004, p.20

22 MENDES, Manuel, ‘Terra quanto vejas, casa quanto baste’ in ‘Só Nós e Santa Tecla’, Dafne, Porto, 2008, p.136

Lugar da escrita, Casa em Tournai, 
2013

Preparação para Museu Imaginário, 
André Malraux, c.1947
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[Nas palavras de Picasso, ‘o artista é um receptáculo de emoções vindas não importa de onde, do céu, 

da terra, de um pedaço de papel, de uma figura que passa, de uma teia de aranha [e] é por isso que 
não se deve fazer distinção entre as coisas’.23 

 No fundo, ‘trazer a um lugar culturalmente determinado imagens não pré-determinadas 

por esse mesmo meio, é uma das maiores dificuldades. Sem a matéria. sem resistência e sem a ordem, 
não se apresentam. Sem a incerteza, sem o risco, sem a aventura e sem desmaios, tampouco. E no 

entanto, quando verdadeiramente vêm, trata-se de imagens insolitamente ordenadas: são promessas 

de lugares, são vínculos novos, são atributos que pareciam impossíveis e são desordens da ordem em 

que confiaram’24.]

 Na verdade, esta ideia poderá também ser facilmente aplicada ou verificada no projecto 
para uma casa, acção a que agora nos propomos: ao pensar a casa, (re)convocamos uma série de 
outras casas que habitámos ou visitámos -ora fisicamente presentes, ora através da capacidade 
(re)criativa de um arquitecto que observa e regista uma fotografia, um desenho, um texto- 
construindo ‘uma imensa cidade de evocação e de lembrança’25, em constante transformação. 
Numa disciplina eminentemente fenomenológica, serão estas memórias que vão sendo registadas 
no nosso intelecto sob a forma de imagens26 que se contituem como materiais privilegiados para 
a invenção. Manipuláveis através dos diversos instrumentos projectuais, e oferecendo-nos a 
capacidade de antecipar situações e eventuais respostas emocionais que lhe estejam associadas 
através da sensibilidade holística que permite (uma experiência d)o espaço27: ‘cada uma das 
imagens concretas que há na mente está imersa e tingida pela água que flui ao seu redor [e] com 
ela o sentido das suas relações, próximas e remotas, o eco sustentado pela sua origem e o sentido 
inaugural para onde se dirigirá. O significado, o valor da imagem, encontra-se todo no halo de 
penumbra que o rodeia e acompanha’28. 

 Entre as condições para que a invenção do projecto de arquitectura possa ocorrer, 
destacar-se-á o confronto e a sobreposição da qual resultará a intersecção entre as premissas 
intencionais que constróem a latitude do seu programa arquitectónico -território imaginário 
que abre a possibilidade de uma realidade arquitectónica nova-, e a inevitável intervenção 
num contexto e na trama de um território existente -natural e/ou construído-, complexo na 
circunstância topográfica, climática, social, cultural que o caracteriza e sobre o qual teremos de 

23 PICASSO, Pablo citado por ZERVOS, Christian in ‘Cahiers d’art’, 1935, VII-X. p.173-178, como citado por VAN EYCK, Aldo, op.cit, p.78

24 SANTA-MARIA, Luis Martínez, op.cit, p.21

25 ‘we keep constructing an immense city of evocation and remembrance, and all the cities we have visited are precints in this metropolis 

of the mind.’ PALLASMAA, Juhani, “The eyes of the skin”, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 2005, p.68

26 ‘Reality is what our imagination perceives it to be. In a general sense, an image describes a set of facts in such a way that the same 

visual perception is connected with the conditions as with the image itself.’ UNGERS, Oswald Mathias in ‘Morphologie. City Metaphors’, 
Verlag der Buchhanlung Walther König, Koln, 2012, p.10

27 ‘I have a definition of space that will certainly help you in this respect. It is one which automatically excludes any abstract or academic 
explanation and equally automatically includes, draws in, that which should and can never be excluded: those who experience the space. 

The definition is: Space is the experience of it.’ VAN EYCK, Aldo, ‘On Loos’, op.cit, p.574

28 WILLIAM, James ‘The principles of Psychology’ [1980], Dover Publications, New York, 1950 citado por PALLASMAA, Juhani ‘La ima-

gen corpórea: imaginacion e imaginario en la arquitectura’ (tr. Carlos Muro), Gustavo Gilli, Barcelona, 2011, p.38-39
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Recolha de despertadores de projecto 
a apresentar aos alunos como ponto 
de partida para o exercício ‘Urban 
Portraits’, estúdio Baukunst, escola 
de verão Porto Academy, 2015.

‘Una mesa desordenada’, desenho de 
Maurici Pla

Páginas do caderno do autor (a)
notando ligações entre os projectos-
de-arquitectura de Alison & Peter 
Smithson e Anne Lacaton & Jean 
Phillipe Vassal’
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decidir29. Lembrando palavras de Fernando Távora, ‘uma casa, por exemplo, é condicionada na 
medida em que terá de satisfazer determinado programa, construir-se em determinada quantia, 
assentar em determinado terreno, utilizar determinados materiais e mão-de-obra, satisfazer 
aspectos físicos e espirituais dos seus utentes, etc’ e’ do modo como ela foi resolvida, como foram 
atendidos os problemas que levantou a sua concepção, da atitude tomada por quem a projectou, 
depende muita coisa desde a valorização ou desvaloriazação de um espaço até à felicidade ou 
infelicidade dos seus moradores30.

 Será, pois, no assentemento dessa condição instrínseca e inevitável que se estabelecerá a 
importância da relação entre memória e espaço no processo de projecto, desvelando a síntese capaz 
de estabelecer possibilidades (d)e caminhos -mesmo que incertos- que conduzam os problemas 
colocados ao projecto de arquitectura, na busca pela sua identidade. Para melhor compreender 
a importância operativa da memória tanto no acto de projectar -e consequentemente, na própria 
experiência do espaço-, assim como na sua relação inevitável com o eventual espírito do lugar31, 
interessar-nos-á relembrar as considerações que Certeau32 teceu ao comparar a memória às aves 
que põem apenas no ninhos de outras aves, produzindo (n)um lugar que não é o seu. Por outras 
palavras, memória enquanto material que recebe de uma circunstância estrangeira a sua forma e 
a sua implantação, transportando consigo o conteúdo que falta para completar a transformação 
dessa mesma circunstância a partir da qual se condensa: ‘a sua mobilização é indissociável da 
uma alteração’ e, por isso, ‘a força da sua intervenção provém da capacidade de ser alterada 
-deslocável, móvel, sem lugar fixo’. No fundo, o lugar despertará a(s) memória(s), imagens 
referenciais previamente coleccionadas no seu misterioso inventário; enquanto que à memória 
caberá construir uma leitura própria e subjectiva desse mesmo lugar: fazendo do projecto não 
uma questão de antes e depois, mas de uma situação repentina, de um terceiro lugar que nasça da 
intersecção dos dois, confluindo sem que um se imponha, necessariamente, ao outro.

 

 Na verdade, todas as coisas que passam pelo contínuo da mente humana se relacionam e são 
recriadas através da imaginação,  tornando-se parte integrante de uma realidade interiorizada33; 
nesse sentido, será evidentemente através de uma relação cíclica e improvisada entre memória 
e lugar -entre o território da imaginação e o território do real-, numa síntese delicada entre o 
que o lugar é, o que quer e o que poderá ser34, que se funda o projecto de arquitectura. O lugar 

29 Em arquitectura, situados numa constante posição de fronteira, trabalhámos com tudo o que nos rodeia. Condições que informam o 
projecto sem que este tenha de, ou deva, ser determinada exclusivamente por estas. Aliás, do projecto de arquitectura esperar-se-à uma 
certa autonomia, espaço de cidadania próprio para que um delicado compromisso entre novo e existente, entre ruptura e continuidade, se 
possa fazer de forma complementar,  isto é, com o objectivo de, na sua relação, transformar o lugar, qualitativamente, no melhor que os 
recursos do projecto permitam: ‘as condições socio-económicas são como uma moldura; oferecem um determinado ‘espaço’ para que a 
vida possa tomar lugar, mas não determinam os seus significados existenciais.’ NORBERG-SCHULZ, Christian “Genius Loci: towards a 
phenomenology of architecture”, Rizzoli, New York, 1980, p.6

30 TÁVORA, Fernando, ‘Da Organização do Espaço’ [1962], FAUP publicações, Porto, 2008, p.23-24

31 NORBERG-SCHULZ, Christian, op.cit

32 DE CERTEAU, Michel, ‘L’invention du quotidien 1. Arts de faire’, Gallimard, Paris, 1990, p.131

33 VAN EYCK, Aldo ‘The Child, the City, the Artist’, op.cit, p.78

34 ‘(....) coisas talvez opostas, mas nunca sem relação.’ SIZA, Álvaro, “8 pontos” [1983] in “01 textos”, Civilização, Porto, 2009, p. 27
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será a forma de entender o mundo, convocando referências que trarão liberdade para, numa 
ruptura instauradora que balança entre continuidade e invenção, possibilitar uma transgressão 
do lugar, transformando-a num outro, naquele que é propósito e condição intrínseca da obra de 
arquitectura. 

 Gerado pelo choque de circunstâncias que o informam e construindo-se ele mesmo 
enquanto circunstância para gerações futuras, o lugar já não poderá então ser algo limitado ao 
cultivo (d)e imutabilidade do seu espírito, mas sobretudo, insinua Solà-Morales, à ‘produção de 
um acontecimento’, ‘produzido pelo encontro de energias actuais, graças à força de dispositivos 
projectuais capazes de provocar a extensão das suas ondulações e a intensidade do choque que a 
sua presença produz’35.

35 SOLÀ-MORALES, Ignasi, ‘Lugar: permanencia o producción’ [1992] in ‘Diferencias: topografia de la arquitectura’, Gustavo Gilli, 
Barcelona, 2003, p.114

‘The Otterlo Circles’, Aldo van Eyck, 
1962
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II

‘O conhecimento do passado vale na medida do presente. É 

seguro que as constantes apontadas, pela sua própria natureza, 

não perderam a actualidade.’ No entanto, ‘[c]onfunde.se a 
Grande Tradição, a tradição das constantes, com pequenas 

e passageiras tradições. Porque a lição das constantes 

não pode ser esquecida, a Arquitectura e o Urbanismo 

contemporâneos deverão manifestar a sua modernidade, 

traduzir uma colaboração total e não esquecer a importância 

que desempenham como elementos condicionantes da vida do 

Homem.’36 

 

 Convirá, antes de mais, esclarecer que estas imagens de pensamento37 a que nos referimos 
-argumentando constituirem a matéria-prima da qual se alimenta o projecto de arquitectura- 
não actuam exactamente enquanto fonte de inspiração propriamente dita, ou como uma série de 
modelos a ser fielmente repetidos38, como se o prontuário referencial que constróem se tratasse 
de um guia técnico que contém um conjunto (pre)determinado de soluções, condições genéricas 
e repetíveis a ser aplicadas em paralelas situações. 

 Na verdade, diz Maria Filomena Molder, ‘‘para não se transformar no item irrisório 
de um teste, a memória tem de ser intruída’39, e, embora dizendo respeito a formalizações não 
necessariamente coincidentes de evocação do passado, devemos procurar uma negociação 
operativa entre a verdade da história e a veracidade da memória40. Por outras palavras, 
uma influência respectiva entre a capacidade sistematizadora dos instrumentos de estudo e 
reconhecimento do passado -a que chamamos história- e o potencial transformador da memória, 
isto é, a sua capacidade de deixar cair parte do passado, traduzindo-o para as condições de um 

36 TÁVORA, Fernando in “Teoria Geral da Organização do Espaço. Arquitectura e Urbanismo. a lição das constantes”, FAUP publi-
cações, Porto, 1993, p. 18-19

37 ‘‘Quem procura aproximar-se do seu próprio passado soterrado tem de se comportar como um homem que escava. Fundamental 

é que ele não receie regressar repetidas vezes à mesma matéria (Sachverhalt) - espalhá-la, tal como se espalha a terra, revolvê-la, tal 

como se revolve o solo. Porque essas “matérias” mais não são do que estratos dos quais só a mais cuidadosa investigação consegue ex-

trair aquelas coisas que justificam o esforço da escavação. Falo das imagens que, arrancadas a todos os seus contextos anteriores, estão 
agora expostas, como preciosidades, nos aposentos sóbrios da nossa visão posterior - como torsos na galeria do coleccionador. E não há 

dúvida de que aquele que escava deve fazê-lo guiando-se por mapas do lugar.’ BENJAMIN, Walter, ‘Excavar e Recordar’ in ‘Imagens de 

pensamento’ (ed. João Barrento), Assírio & Alvim, Lisboa, 2004, p.218-219

38 ‘A copy will become more important than the original when the narrative (the story or play) it belongs becomes more important than 

the narrative of the original (...) A copy can be understood as a memory. Memory is, by its nature, the anthitesis of what is remembered; 

on the other hand, it may be the only way the past can be actualized, brought into the present so that it becomes alive again.’ BENJAMIN, 
Walter ‘On Copy’ in ‘Walter Benjamin - Recent Writings’, op.cit, p.23

39 ‘(...) Mesmo para se construir intencionalmente ruínas, é necessário refar os gestos de construção prévia, que as mordeduras do 

tempo dilaceraram, é assim que as casas, que os templos, se tornam restos, fragmentos, torsos.’ MOLDER, Maria Filomena ‘As provas 
dos duplos’, op.cit, p.192

40 cf. nota de rodapé 8
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presente distinto de tal forma que, esquecendo41, este se possa tornar verdadeiramente útil para 
a condição inventiva que caracteriza o projecto. Para tal, deveremos ser capazes de deixar cair a 
nostalgia das formas e dos estilos desses modelos que vamos estudando42, determinando o que 
em si possa existir de constante, ou seja, os valores da sua arquitectura -enquanto organização da 
vida no espaço- que se mantenham eminentemente modernos: encontrando na ‘universalidade 
do fenómeno, variedade permanente e infindável nas realizações’43. 

 Dessas obras, que tomamos como referência, deveremos procurar sobretudo aprender 
com a sua modernidade, atitude que se mede pela relação que elas mantêm com as condições 
específicas dentro das quais foram realizadas, pela integração perfeita dos elementos que se foram 
condensando no seu obrar, utilizando os meios que melhor de adequaram à sua concretização, 
e a uma relação adequada com a condições da sua envolvência44. Só então, reconhendo que o 
mesmo príncipio de modernidade deverá fundamentar o nosso projecto e que as condições que 
a significam serão (mesmo que apenas em parte) inevitavelmente diversas, a história poderá ser 
uma fonte fundamental para o projecto, assumida sempre enquanto base de conhecimento para 
a formulação de novas realidades arquitectónicas, ‘para que as nossas obras atinjam, pela sua 
individualidade, valor universal’45. 

 Não se pretende, com isto, negar a importância da história enquanto processo de (re)
conhecimento do passado, mas antes sublinhar a importância da interpretação do material 
histórico sob um ponto de vista crítico, de forma a que este se constitua como ponto de partida, 

41 “Dimenticare la storia” implica un atto di scelta, che discrimini il permanente dal contingente, dal transeunte, dal caduco.’ ROGERS, 
Ernesto Nathan, op.cit, p.104

42 Consequência da uma míriade de ambientes diversos, de técnicas eventualmente obsoletas, do ornamento datado, da particularidade do 
contexto espacial e temporal em que esses espaços se produziram; de certa forma, de uma diversidade que comprova que a (sua) moderni-
dade depende da particularidade de um lugar e de um presente.

43 TÁVORA, Fernando ‘Teoria Geral da Organização do Espaço. Arquitectura e Urbanismo. A lição das constantes’, Faup publicações, 

Porto, 1993, pp. 7 
44 TÁVORA, Fernando, idem, pp. 9-12

45 TÁVORA, Fernando, ‘Ofir’ [1957] in ‘Fernando Távora’, Blau, Lisboa, 1993, p.80

Montagem de estudo, Casa numa en-
costa, Baukunst, Bélgica, 2009

Umbral-pátio-paisagem: deslocação 
de um tecto de Mies van der Rohe 
através do projecto, Infraestrutura 
polivalente, Baukunst, Spa, 2009-
2015
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operativo, e não apenas enquanto ponto de chegada, encerrado e meramente reconhecível. Na 
verdade, para compreender a importância da história enquanto meio no qual se move a artisticidade 
do projecto, será necessário aproximarmo-nos do território da tipologia, compreendendo o 
eventual potencial operativo do tipo46 e a importância que a transformação -isto é, a passagem 
de uma forma a outra- terá enquanto motor do projecto, algo que ‘implica aceitar o facto de que 
partimos de algo pré-existente, de algo que, ao mesmo tempo que se transforma mantém algumas 
invariáveis como elementos de continuidade’47. Por um lado, como afirmou Rafael Moneo, 
‘levantar a questão da tipologia em arquitectura é levantar a questão da natureza da própria obra 
arquitectural’; enquanto que , por outro, ‘responder-lhe significa, para cada geração, a redefinição 
da essência da arquitectura e uma explicação de todos os problemas decorrentes’48. No fundo, 
sublinhando a dimensão cognoscitiva da própria Arquitectura enquanto vocação (d)e (um) saber 
aberto que se vai herdando e construindo com o passar das gerações. Neste sentido, ‘história e 
tipologia apresentam-se-nos como processos complementares, já que enquanto a história mostra 
os processos de mudança, a análise tipológica atende àquilo que, nesses processos, permanece 
idêntico’49, permitindo-nos distinguir do transitório as condições que cristalizam valores 
universais, quebrando as barreiras do espaço e do tempo, e (cor)respondendo ao que existirá de 
constante nessas realidades, ou, até certa medida, de eterno na própria Arquitectura. 

 Tal como a História, a memória não é uma construção unicamente pessoal, mas 
parcialmente colectiva. Ao partilharem similitudes, os edíficios reflectem não só uma estabilidade 
arquitectónica, constructiva, mas também uma certa estabilidade na sociedade que a constrói e 
habita, ou seja, uma tendência para responder de forma idêntica a problemas semelhantes. Ao 
compreendermos as semelhanças e dissimelhanças que estabelecem a continuidade entre edíficios 
pertencentes a um mesmo tipo, poderemos levantar aquelas condições que, ‘baseadas sobre 
as mesmas causas profundas, racionais ou sentimentais’50 e presas à circunstância cambiante 
da realidade, relevam a sua eventual obsolescência, e actuar sobre elas51. Nesse sentido, o tipo 
ser-nos-á útil não enquanto fórmula compositiva, mas no sentido de mapear os equilibrios que 
correspondem à estabilização de eventuais preceitos do habitar, vivências e formas de entender 
o espaço, das relações entre aquele que habita e onde habita, ou seja, de possíveis arte(s) do 

46 ‘Un tipo arquitectónico es un concepto que describe una arquitectura formal. Esta definición implica tres corolarios de capital im-
portancia, a saber: [1] el tipo es de naturaleza conceptual, no objectual: engloba a una familia de objectos que poseen todos la misma 
condición esencial pero no se corresponde con ninguno de ellos en particular; [2] el tipo comporta una descripción por medio de la cual 
es posible reconocer a los objectos que lo constituyen: es un enunciado lógico que se identifica con la forma general de dichos objectos; [3] 
el tipo se refiere a la estructura formal: no le incumben, por tanto, los aspectos fisionómicos de la arquitectura; hablamos de tipos desde 
el momento en que reconocemos la existencia de “similitudes estructurales” entre ciertos objectos arquitectónicos, al margen de sus difer-
encias en el nível más aparente o epiletial.’ MARTÍ-ARÍS, Carlos ‘Las variaciones de la identidad: ensayo sobre el tipo en arquitectura’, 
Ediciones del Serbal, Barcelona, 1993, p.16

47 MARTÍ-ARÍS, Carlos ‘El concepto de transformación como motor del proyecto’, op.cit, p.39

48 MONEO, Rafael, ‘On Tipology’, in Oppositions: 13, MIT press, Cambridge, 1978, p.23

49 ‘(...) Pero, además, ambos aspectos se solicitan entre sí ya que solo el cambio pone a la luz lo que permanece. (...) La esencia puede 
ser, entonces, interpretada como el conjunto de las potencias inherentes a la cosa y los cambion pueden ser interpretados como la ac-
tualización de esas potencias.’ MARTÍ-ARÍS, Carlos ‘Las variaciones de la identidad: ensayo sobre el tipo en arquitectura’, op.cit, p.22

50 LE CORBUSIER, ‘Une Maison -Un Palais’ [1928], Editions Connivences, Paris, 1989, p.36

51 MONEO, op.cit, p.25



[“Desiguais são os rostos dos homens, as margens das praias, as 
figuras cambiantes das nuvens, as folhas, os remates das torres. Todos 
eles são tão parecidos que de seguida é possível chamar à atenção as 
suas condições particulares, a sua especificidade, o que têm de único e 
de remoto. Em arquitectura, esta desigualdade que nunca toca fundo, 
que pode portanto ser retomada tantas vezes quanto se queira e que 
não precisa da presença de um autor extenuado pela busca incessante 
de uma nova forma, aparece. Não se trata então de fazer um mundo 
distinto, mas um mundo onde a desigualdade reine, onde o desigual, 
por essa possibilidade que oferece de comparar-se constantemente 
como todo o outro onde se sustem, chegaria a fazer coincidentes o 
reconhecível e o assombroso. (...) 
Não são distintos, são desiguais.”]

Hardware store, Jasper Morrison, 
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habitar: e ‘nesse sentido, o que se tranforma já não é um edifício, não é algo material, mas antes 
as relações, as regras gramaticais que governam ou regem uma estrutura’52. 

 O papel instrumental da tipologia não deverá ser hoje, portanto, entendido enquanto 
reflexo de um processo de catalogação ou de reprodução de ideias fixas, -de algo estático, imutável, 
fechado ou de um paradigma de adequação tipológica-, mas sobretudo enquanto processo sintético 
e sintático, de natureza cultural, capaz de englobar todo o conjunto de operações que permitem 
manipular e transformar os materiais de projecto. Fazendo do pensar e do fazer arquitectura 
um processo uno e informado, ‘território atravessado por uma densa rede de caminhos que se 
bifurcam e se cruzam, e onde é sempre possível, por analogia, desenhar novas rotas e relações’53 
para culminar na invenção do projecto.

 No entanto, ser-nos à difícil atingir a relevância operativa do(s) tipo(s) sem recorrermos à 
observação, ao estudo e à construção de um argumentário-base sobre exemplos concretos, capazes 
de, sob o ponto de vista de uma intrusão no real, nos servirem enquanto materiais tangíveis, 
materializações possíveis para os valores que as relações dentro determinadas estruturas formais 
encerram, ferramenta particularmente útil no ensaio de antecipação (do projecto) de uma 
arquitectura que será eminentemente fenomenológica. Modelos que nos servirão de referência, 
não enquanto formas ideais prontas a serem reproduzidas de forma mecânica, mas enquanto 
materiais plásticos, fios condutores a partir dos quais nos vamos orientando para alcançar a 
forma (através) do projecto. Nesse sentido, para a sua relevância prática, poderemos afirmar 
que o(s) tipo(s) e os modelos que constróem o seu significado serão, inevitavelmente, realidades 
indissociáveis: por um lado, necessitaremos de lançar o estudo sobre a concretude desses 
modelos, apropriando-nos através de uma mirada atenta e pessoal, de modo que estes possam 
alimentar o nosso imaginário com imagens das coisas que existem; por outro, necessitaremos 
de uma abordagem tipológica que nos permita abstrair das particularidades que os definem, dos 
seus aspectos mais superficiais da forma e do estilo, relevando no seu estudo questões mais gerais 
e, por esse motivo, transponíveis para outras arquitecturas. 

 No tipo, defende Marti Aris, convergem o pensamento lógico e o pensamento analógico. O 
primeiro estabelecerá a possibilidade de decompormos a realidade nos fragmentos que a compõem, 
operando com eles isoladamente, ‘alterando as leis de composição e, por consequência, a própria 
estrutura do objecto’54. Enquanto que o segundo nos permitirá estabelecer novas associações 
e correspondências entre as coisas que já existem, recorrendo ao conjunto de mecanismos de 
transformação -passagens de escala, mudança de uso e de contexto, contaminação, hibridização 
e sobreposição de tipos diferentes, etc55- que o projecto nos oferece para podermos suspender 
as distâncias temporais (e espaciais), transpondo da arquitectura particular de cada um desses 

52 MARTÍ-ARÍS, Carlos ‘El concepto de transformación como motor del proyecto’, op.cit, p.50

53 idem, p.42

54 MARTÍ-ARÍS, Carlos ‘El concepto de transformación como motor del proyecto’, op.cit, p.41-42

55 ‘In this continuous process of tranformation, the architect can extrapolate from the type, changing its use; he can distort the type by 
means of a transformation of scale; he can overlap different types to produce new ones. He can use formal quotations of a known type in 
a diferent context, as well as create new types by a radical change in the techniques already emplyed. The list of different mechanisms is 
extensive -it is a function of the inventiveness of architects.’ MONEO, Rafael, op.cit, p.27
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modelos para tantas outras56. Finalmente, na intersecção entre essas duas formas de pensamento, 
restará ao projecto estabelecer a síntese última de todas condições, conciliação fundadora da 
improvisação (e) do projecto. Por outras palavras, proceder à (re)assemblagem de todos os 
fragmentos e regular as novas relações entre si, num processo que, em incontornável proximidade 
com o lugar da sua instalação, terá tanto de topológico como de tipológico: adequando-se à 
particularidade da circunstância que o influencia, numa Arquitectura que acabará por ser, como 
diria Fernando Távora, ‘terrivelmente contingente, tão presa à circunstância como uma árvore 
pelas suas raízes se prende à terra’57. 

 Em jeito de síntese, as formas e os acontecimentos que a História produziu guardarão 
um inventário de valores mais fundamentais do que aqueles estritamente ligados à função dos 
seus espaços58, ou à sua construção, e que, no momento da sua apropriação, interessarão no seu 
potencial de interpretação, numa suspensão do seu tempo e lugar específicos, de tal modo que 
possam ser importados para o presente, numa viagem em que as suas formas se possam, no 
limite, tornar irreconhecíveis. No  fundo, despoletado(s) pela memória, o(s) tipo(s), aparece(m) 
consciente  ou  subconscientemente enquanto materiais de trabalho a priori, garantindo que do 
mesmo modo que ‘a obra literária não requer uma constante invenção da linguagem ou dos modos 
narrativos para se desenvolver ilimitadamente, também em arquitectura a forma não precise de 
ser inventada a cada ocasião’59. No principio de cada projecto, o arquitecto terá inevitavelmente 

56 ‘Por esta razón, lo importante no son ya los tipos, en cuantos ideas fijas o esquemas que predetermina la forma arquitectónica, sino 
más bien el procedimiento tipológico en cuanto método; es decir, el conjunto de todas aquellas operaciones de transformación que nos 
permiten pasar de una determinada arquitectura a tantas otras.’ MARTÍ-ARÍS, Carlos ‘El concepto de transformación como motor del 
proyecto’, op.cit, p.40 

57 TÁVORA, Fernando, ‘Fernando Távora’, op.cit, p.90

58 VERSCHUERE, Adrien, Entrevista realizada por Audrey Contesse, Junho, 2015 (cedida pelo próprio autor)

59 MARTÍ ARÍS, Carlos, ‘Las variaciones de la identidad’, op.cit, p.115

Casa das mães solteiras 
(Hubertushuis), Aldo van Eyck, 
Amsterdão, 1973-78 
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de lidar com o seu próprio conhecimento -preenchido com situações do mesmo ‘tipo’- para que 
de seguida, na liberdade artística de que depende a tomada de decisão, possa actuar sobre as 
condições desse conhecimento, respeitando-o, transformando-o, esquecendo-o e/ou, inclusive, 
negando-o. Trabalhando a partir do fio contínuo da realidade, o projecto tornar-se-á uma forma 
de linguagem que não se apresenta como nova de cada vez que é falada, e que nos permitirá a 
infinita construção de novas frases, ou até, a espaços, de novas palavras, conscientes do seu étimo, 
permitam descrever realidades até então desconhecidas. 

 Quando começamos o projecto de uma casa -quando começámos o projecto desta casa- é 
inevitável procurar a essência do seu programa arquitectónico, convocando um conjunto de casas 
diversas que nos permitam idealizar o projecto, (in)formando o tipo de casa em que pretendemos 
habitar60. Os seus valores estabelecerão os príncipios a partir dos quais se guiará o projecto, 
sabendo que a ‘estrutura da experiência humana é temporal, e só a continuidade permite enlaçar 
a necessidade com a liberdade, as determinações da experiência, que se dão sempre em tempo 
passado, com a abertura do imaginário que postula o futuro’61. E no final, teremos um projecto 
em que o todo será simultaneamente menos e mais do que a soma de todas os modelos que lhe 
são referenciais: menos, porque deixará cair algumas das qualidades de cada uma para valorizar 
outras, fazendo-as interagindo com o seu programa e com o seu contexto, no sentido mais lato, 
estabelecendo novas relações entre si; mais, porque estabelecidas essas novas relações, o projecto 
já não será apenas uma cópia de nenhum deles -ou uma mistura de todos eles isoladamente-, 
mas um composto único, um sistema novo que encontrou a especificidade do lugar (e) da (sua) 
arquitectura62. 

 Não existirá o grau zero do projecto.

60 ‘No es el proyecto, precisamente, una construcción sintáctica iluminada por la elección de los ejemplos?’ MARTÌ ARIS, ‘El concepto de 
transformación como motor del proyecto’, op.cit, p.42

61 LLORENS, Tomás; SOMOZA, Manel, Vértice, 1965, citado por MENDES, Manuel, ‘terra quanto a vejas, casa quanto baste’, op.cit, p.136

62 ARAVENA, Alejando, ‘El lugar de la arquitectura’, ARQ, Santiago de Chile, 2002



Panteão, Roma, 2015
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B. Dos princípios para a minha casa 





[‘Este acto, que permite o encontro entre o homem e o seu entorno, requer que se reflicta sobre 
esta relação, sobre as suas condições e possibilidades; pede que se projecte e que nos project-
emos no espaço de modo a que nos imaginemos a viver num lugar e como poderíamos viver 
nesse dito lugar. A reflexão e o projecto antecipam um modo de vida que é um modo de ser ou, 
talvez, a única maneira de ser e estar no mundo, já que apenas podemos estar num lugar que 
nos aceite, que nos acolha.’1]

1 AZARA, Pedro, ‘Quando los arquitectos eran dioses’, Catarata, Madrid, 2015, p.16





I. (In)temporalidade: para uma distância no tempo





[‘Da vida dos edifícios pouco se ocupam aqueles que escrevem sobre arquitectura. E, no 
entanto, as obras de arquitectura vêm-se afectadas pela passagem do tempo de maneira bem 
característica, singular e específica. Uma obra de arquitectura envelhece de modo distinto do 
qual envelhece um quadro. O tempo não é apenas patine sobre a obra de arquitectura e, com 
frequência, os edifícios sofrem ampliações, incorporam reformas, substituem ou alteram espaços 
e elementos, transformando, quando não perdendo, a imagem que na sua origem tiveram. A 
mudança, a contínua intervenção, é o destino, quer se queira ou não, da arquitectura.1]

1 MONEO, Rafael, “La vida de los edifícios. Las ampliaciones de la Mezquita de Córdoba”, Arquitectura, nº256, Madrid, Septembro-
Outubro 1985, p.26





(In)temporalidade (para uma distância no tempo)

57

‘O que é a arquitectura?’’

Das origens (e) da arte de construir (a vida)

[‘Entre os fins que a arte persegue ou permite, encontra-se uma 
exploração, uma interrogação, uma reflexão sobre o espaço hab-
itado: sobre a habitabilidade do mesmo, sobre como vivemos, como 
nos fazemos com um espaço, sobre que lugar nos pertence, que lu-
gar ocupamos; finalmente, porque é que ocupamos o lugar, isto é, 
sobre a nossa presença no mundo.
 A arquitectura é a arte de pensar esta relação.’1]

Tecendo algumas considerações sobre o mito da cabana primitiva, Solà-Morales lembrava 
as palavras escritas por Vitrúvio para sublinhar a sua importância simbólica enquanto possível 
origem da Arquitectura2. Lidando com pedras, ramos e folhas secas, o gesto da sua construção 
teria como objectivo principal a montagem de abrigos para os homens que, dominando então a 
potência e a energia habitável do fogo3, começaram a construção de lugares estáveis, abrigados 
de uma exterioridade que, imposta pela natureza, lhes seria desfavorável. De acordo com 
Vitrúvio, teria assim nascido a possibilidade de reunião entre os homens, cuja coabitação levaria 
eventualmente à possibilidade da linguagem, e, por consequência, fortalecendo-se a comunicação, 
aos primórdios da socialização e da sociedade entre os homens4. Desta possibilidade, a partir dos 
materiais que recolhia no seu redor5, o Homem começaria a construir interiores, providenciando-
se um lugar estável para que esse encontro pudesse ocorrer. E assim nasceria a segurança, um 
lugar ‘onde cair e deixar vestígios’6. 

Animado pela observação da natureza e incitado pela aprendizagem e o progresso de 
outros, o Homem foi evoluindo respostas cada mais adequadas ao seu assentamento, revelando não 
só a consciência e a compreensão do seu meio, mas também das necessidades físicas e espirituais, 

1 AZARA, Pedro, ‘Quando los arquitectos eran dioses’, op.cit, 2015, p.16

2 SOLÀ-MORALES, Ignasi, ‘Removiendo la superficie’ in CONDE, Yago ‘Arquitectura de la indeterminación’, Actar, Barcelona, 2000, p.10

3 Na ideia de casa encontra-se implícita a ideia de um foco que aglutina a vida doméstica, e que diferencia uma construção qualquer daquela 
a que chamamos casa. A expressão fogo, enquanto habitação, faz referência a um modo de o domesticar, convertendo-o em energia para 
aquecer e cozinhar. Cf. FUERTES, Peres; MONTEYS, Xavier ‘Casa Collage: um ensayo sobre la arquitectura de la casa’, Gustavo Gilli, 
Barcelona, 2001, p.104

4 VITRUVIUS, Marcus, ‘Livro II’ in ‘Tratado de Arquitectura’, (tr. MACIEL, M. Justino), IST Press, Lisboa, 2006, p.71

5 ‘In the olden days -Mycenae- and in even earlier epochs, when methods for treating materials were few or non-existent, nature itself, 
the only supplier of building materials, restricted the available methods of construction. The architecture of those primitive days could 
well be called the fruit of the genius of discovery, for as there was no way to refine building materials, they had to be found directly in 
nature.’ AALTO, Alvar, ‘Influence of Structure and Material on contemporary architecture.’ [1938], in ‘Alvar Aalto in his own words’, 
Rizzoli, New York, 1997, p.98

6 ‘La cabaña, el refugio, una vulgar techumbre son arquétipos de todas las construcciones. Nace la certidumbre. La visión se hace cierta, 
lo revelado tiene lugar porque lo acaecido ha tenindo un emplazamiento donde caer y dejar huella. Es la posada, la casa, donde la 
tierra tiene lugar y donde los hechos transeuntes encuentran la posibilidad de hacer un alto.’ SANTA-MARIA, Luis Martínez ‘El árbol, el 
caminho, el estanque, ante la casa’, Fundación Caja de Arquitectos, Barcelona, 2004, p.14
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tanto individuais como da sua convivência com o outro. Compreendendo eventualmente que 
a possibilidade de uma habitação que não fosse unicamente dependente das estruturas pré-
existentes no território lhe permitiria uma maior margem de liberdade para se fixar, para 
estabelecer centros onde pudesse regressar, encontrando os limites e os laços que  identificariam 
os homens como tal7: organizando, comensurando, isto é, controlando, em certa medida, o 
território existente para abarcar o fora e a si mesmo. Nesse processo de domesticação do espaço -e 
do tempo- ter-se-á progredido da ideia do abrigo, enquanto mero refúgio, para uma ideia de casa 
enquanto possibilidade de produzir comodidade, conforto físico e moral de um Homem que se 
instala e que habita um domínio próprio. Ultrapassando uma existência meramente material da 
casa-abrigo, enquanto construção física, em direcção à condição imaterial da casa enquanto lar, 
construção simbólica e espiritual a partir do qual domesticará o tempo e o espaço em que habita8. 

Neste sentido, a essência da arquitectura terá sempre sido eco-lógica, isto é, considerada 
a partir da interação sinérgica entre o Homem e o seu ambiente através da reorganização da 
matéria. Na verdade, Le Corbusier resumiria esta simbiose no seu livro ‘Vers une Architecture’ 
ao descrever (o seu ideal d)o processo de construção do homem primitivo, escolhendo um 
lugar propício para assentar e construindo a partir daquilo que tem ao seu alcance, concluindo 
finalmente que, assente que as nossas motivações básicas permanecem as mesmas desde então, 
não existirá um homem primitivo, mas apenas meios primitivos9. Perante o (re)conhecimento da 
casa enquanto possibilidade de diálogo com um território existente e com os outros que o habitam 
-ao invés de uma mera sujeição à inclemência das suas condições-, e onde ‘se goze a privacidade 
com outros usos que não o do recolhimento momentâneo, que não o da fuga perante o predador’10, 
teremos matéria para arriscar uma possível essencialidade que se encontrará  exactamente nessa 
motivação originária da Arquitectura. 

É certo que ‘ainda antes do Homem e das bestas caminharem, já existia alguma espécie 
de arquitectura, grosseiramente modelada pelas forças primitivas e ocasionalmente polidas pelo 
vento e pela água em estruturas elegantes’11. No entanto, por Arquitectura, referimo-nos aqui ao 
processo de experimentação (d)e saber, planeado, que leva à ereção de obras feitas pelo Homem 
para o Homem, no sentido de estabelecer condições para a sua habitação no mundo que o rodeia. 

7 ibidem

8 ‘Es curioso que los primeros edificos supervivientes sean contemporâneos de la aparición de las primeras marcas rítmicas... la ase del 
confort físico y moral del hombre es la percepción totalmente animal del perímetro de seguridade, del refugio cerrado, o de los ritmos 
de socialización. (...). Tal evidencia arqueológica parece justificar la hipótesis de que um intento de controlar todo el fenómeno espácio-
temporal por médios simbólicos, de los que el linguaje fue el principal. Estos médios implican um auténtico ‘hacerce cargo’ del espácio y 
el tiempo a través de la mediación de los símbolos: uma domesticación de los mismos em sentido estricto, pues entraña, dentro y alredor 
de la casa, um espácio y um tiempo controlables.’ LEROI-GOURHAN, André ‘Le Geste et la Parole’ citado por RYKWERT, Joseph ‘La casa 
de Adán en el Paraíso’ [1974], Gustavo Gilli, Barcelona, 1999, pp.22-23

9 ‘In an archaeology book, take a look at a diagram of this hut, a diagram of this sanctuary: it is the plan of a house, it is the plan 
of a temple. It is the same spirit that we find again in the houses at Pompeii. It is the same spirit of the temple of Luxor. There is no 
primitive man; there are primitive means. The idea is a constant, potential from the start. (…) Haven’t most architects today forgotten 
that great architecture is at the very origins of humanity and that it is a direct function of human instincts?’ LE CORBUSIER, ‘Toward an 
Architecture’ [1926], Frances Lincoln edition, Los Angeles, 2008, p.133- 135

10 GASPAR, João ‘ GASPAR, João ‘O que faz uma casa? notas sobre a arte de habitar’, Prova de dissertação de mestrado, FAUP, Porto, 2013, p.23

11 Citando RUDOFSKY, Bernard ‘ Citando RUDOFSKY, Bernard ‘Architecture without architects: a short introduction to non-pedigreed architecture’ University of New 
Mexico, Albuquerque, 1995, prefácio (s. pag.)
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‘Desde o início dos tempos, a 
ordem apresenta-se infalivelmente 
ao espírito.’ Cabana e respectivo 
enclave, desenhos de Le Corbusier 
sobre a cabana primitiva para o livro 
Une Maison un Palais, 1928

Neste sentido, considerando o mito descrevido por Vitrúvio, Solà-Morales observaria que a 
construção da cabana, enquanto prenúncio da Arquitectura, ‘não se definia pela materialidade 
dos seus componentes físicos, antes pelo facto de que a arquitectura era, devia ser, o lugar no 
qual se produziria o nascimento do fogo e da palavra’ e que ‘portanto, nenhuma coisa física, 
material, tangível, antes a imaterialidade da energia e da comunicação [seriam], desde Vitruvio, 
os verdadeiros materiais da arquitectura’12. 

A exactidão arqueológica desse mito não é, no entanto, fundamental para a relevância da 
nossa reflexão sobre esse momento original, da mesma forma que não o será a ocasião em si ou a 
sua localização - como diria Rykwert, ‘não pode ter existido uma primeira casa cuja autenticidade 
os arqueólogos possam certificar’13. Gregotti, por exemplo, mapearia a origem da arquitectura 
no momento em que o Homem assenta a pedra sobre a terra para reconhecer o seu lugar no 
universo -medindo e modificando-o-14, enquanto que Quincy destacaria a inconsequência de 
procurar essas origens num só lugar e independentemente das actividades que nela ocorreriam15. 
Assim, o que nos interessará fundamentalmente na consideração de uma condição primitiva da 
arquitectura será a constatação de que a sua origem se encontrará algures numa tensão dialética 
entre a sua dimensão material, que responde às necessidade fisiológica básicas do Homem, e uma 
outra dimensão, imaterial, que responde a uma necessidade de comensuração do território, para 
que nele se possa orientar e construir a sua própria identidade16. 

Por outras palavras, que o seu propósito será, incontornavelmente e antes de mais, a 
organização da vida no espaço e não o de um jogo casuístico de uma assemblage de materiais 
diversos, cuja intenção seja apenas a de esculpir o objecto mais belo17: ‘o “estilo” não conta; conta, 

12 SOLÀ-MORALES, Ignasio, op.cit, p.10 

13 RYKWERT, Joseph, op.cit, p.13 RYKWERT, Joseph, op.cit, p.13

�� �regotti mapeia a origem da arquitectura num momento pr�vio, ao afi rmar que ‘ �regotti mapeia a origem da arquitectura num momento pr�vio, ao afirmar que ‘a origem da arquitectura não está na caverna ou na 
mítica ‘Casa de adão no Paraíso’: antes de trasnformar o esteio em coluna, a cobertura em tímpano, antes de pôr pedra sobre pedra, o 
homem pôs a pedra sobre a terra para reconhecer o lugar no universe desconhecido, para medi-lo e modificá-lo.’ GREGOTTI; Vittorio in 
Casabella como citado por MENDES, Manuel, ‘Terra quanto a vejas, casa quanto baste’ in ‘Só Nós e Santa Tecla’, Dafne, Porto, 2008 ,p.101

�� �esse sentido, �uatrem�re de �uinc� afi rma que os mesmos princ�pios poderiam ser encontrados em vários lugares, embora aplicados  �esse sentido, �uatrem�re de �uinc� afirma que os mesmos princ�pios poderiam ser encontrados em vários lugares, embora aplicados 
de maneira significativamente diferente e profundamente afectados, por exemplo, pelo clima; o que o levaria a agrupar os edif�cios de 
acordo com três géneros arquetipais: a caverna, a tenda e a cabana. cf. QUINCY, Quatremère de, ‘De l’architecture égyptienne’, Paris, 1803, 
p.15-16 citado por LAVIN, Sylvia ‘Quatremère de Quincy and the invention of a modern language of architecture’, MIT press, Cambridge, 
1992, p.87

16 cf. NORBERG-SCHULZ, Christian, ‘ cf. NORBERG-SCHULZ, Christian, ‘Habiter: vers une architecture figurative’, Electa, Milão, 1985, p.15-26

17 ‘After all, architecture is on both sides, is shaped by the progress of modern technology as much as it is by the developments in 
human needs. Only temporarily and under certain temporal constellations can it focus on the object side, in the belief that it is actually 
buildings which it is tasked to make.’ BOHME, Gernot, ‘Atmosphere as Mindful Physical presence in Space’ [2006] in ‘OASE 91: building 
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‘Linhas brancas: uma casa é 
desenhada na Pérsia. As paisagens 
são marcadas, os rituais seguem-se. 
E brevemente, existirão lugares à 
parte onde habitar.’ Aldo van Eyck, 
Persia, s.d.

sim, a relação entre a obra e a vida; o estilo é o resultado dessa relação’18. O que significará dizer 
que antes das soluções formais, técnicas e estéticas utilizadas para materializar determinada 
proposição, a preocupação da qual surgirá a intenção do arquitecto deverá estar ligada à vitalidade 
das acções do(s) seu(s) habitante(s), dentro das condições cambiantes do seu espaço e do seu 
tempo –por outras palavras, arquitectura como contramolde para a energia do seu verdadeiro 
molde, que será a vida. 

Assim, para convocar de novo essa matéria essencial para o projecto de hoje, ‘teremos 
de compreender que toda a arte de construir resulta da sua própria época e poderá apenas 
manifestar-se ao dirigir-se às tarefas vitais com os meios do seu tempo.’19 Lembrando sempre que 
‘a condição primitiva da arquitectura não é nem imediata nem inacessível, nem uma extensão das 
nossas sensibilidades individuais, nem uma arché distante ou um paraíso inacessível; mas antes, 
um aspecto, ou dimensão, de uma existência prosaica, parte dos romances do quotidiano, não de 
forma óbvia – mas manifestamente latente’.20 

atmospheres/sfeer bouwen’, nai010 publishers, Rotterdam, 2013, p.21

18 T�VORA, Fernando, ‘ T�VORA, Fernando, ‘Resposta a Um Inquérito: Que pensa do desenvolvimento actual da nossa arquitectura’, in ‘A Arquitectura 
Portuguesa e Cerâmica e Edificação’, n.3-4, Abril, 1953, p.70-71, ap. MENDES, Manuel ”Para quê exigir à sombra a rectidão que não 
possue a vara que a produz?”, op.cit, p.118

19 MIES VAN DER ROHE, Ludwig, ‘ MIES VAN DER ROHE, Ludwig, ‘Building art and the Will of the epoch’ [1924] in NEUMEYER, Fritz ‘The artless word: Mies van der 
Rohe on the building art’, The MIT Press, Cambridge, 1991, p.245

20 LEATHERBARROW, David, ‘ LEATHERBARROW, David, ‘Practically primitive’, in op.cit, p.191-192
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Entre substância e composto21 
Matéria(s) e movimento(s) para uma atmosfera doméstica

[‘Quando o ser da luz for|o ser da palavra,|no seu centro arder|e 

subir com a chama|(ou baixar a água),|então estarei em casa.’22]

Reconhecendo a importância desta circunstância arquetípica da habitação23, retomamos  
esta reflexão aceitando que a arquitectura da casa não possa ser compreendida através de uma 
mera descrição da sua geometria ou da materialidade que define os seus elementos constructivos, 
mas fundamentalmente através da relações latentes que se estabelecem entre o sujeito, o objecto 
e o seu contexto. Com isto, não pretendemos sobrestimar a formalização e a materialização 
do continente que delimita o espaço arquitectónico, pois a sua condição participará activa e 
inevitavelmente na experiência do espaço; mas antes, sublinhar que que ‘a condição primitiva da 
arquitectura não � a pura materialidade –a dita natureza dos materiais- mas a topografia em que 
os materiais se manifestam através do sofrimento e da resistência, isto é, em que trabalham’24.

Na verdade, os materiais têm qualidades intrínsecas que derivam das suas qualidades 
enquanto matéria existente25, uma condição que Loos viria a sublinhar quando escreveu que ‘cada 
material tem a sua própria forma de expressão, e que nenhum material deve tomar para si a 
forma de outro material’26. Terá sido a partir da avaliação destas propriedades que o Homem 
começou a reconhecer o potencial residente por detrás dos materiais que acharia ao seu redor 
–da sua resistência, textura, cor, atrito, solidez, plasticidade, inércia térmica, luminosidade-, etc, 
montando-as de forma a retirar o maior proveito possível das suas condições num conjunto onde 
cada elemento dá sentido à complexa tessitura do projecto. No entanto, também a pertinência 
destas propriedades intrínsecas não é explicável por si só, visto que a concretização da sua 
condição será profundamente relacional, estabelecida num diálogo com o seu contexto27, através 

21 T�VORA, Fernando, ‘Ofir’ [1957] in ‘Casa de Férias em Ofir’, Blau, Lisboa, 1992, s.p.

22 ANDRADE, Eugénio de, ‘Coda’ in ‘Branco no Branco. Contra a Obscuridade’, Assírio & Alvim, Porto, 2015, p.99

23 ‘The proto-historical, archetypical, can never be eliminated from the thinking surrounding [the art of] inhabitation.’ TEYSSOT, 
Georges, ‘Paisagem de interiores’ in ‘Da Teoria da Arquitectura: doze ensaios’, Edições 70, Lisboa, 2010, p.113

24 LEATHERBARROW, David, ‘Pratically primitive’ in ‘Architecture oriented Otherwise’, Princeton architectural press, New York, 2009, 
p.193

2� Considerando a particularidade e concretude f�sica dos materiais, o casal Smithson afirmaria: ‘We were concerned with the seeing of 
materials for what they were: the woodness of wood, the sandiness of sand.’ SMITHSON, Alison & Peter, ‘The “as found” and the “found”’ 
in ‘As found: the discovery of the ordinary’, Lars Muller publishers, Zurich, 2001, p.40

26 ‘Cada material tiene su própria forma de expresión, y ningún maerial puede tomar para sí la forma de outro material. Porque las 
formas se han hecho a través de la utilidade y de la fabricación de cada material, se han hecho con el material y a través del material.’ 
LOOS, Adolf, ‘El principio del revestimiento’ [1898] in ‘Dicho en el vacío’, Colegio oficial de aparejadores � arquitectos t�cnicos de la región 
de Murcia, Murcia, 1984, p.150

27 ‘In fact, no type of materials, of bodies, or any other thing may be originated or understood by intelligence out of that encounter of the 
original elements, nor in any other way nature may find true explanations through the explanations of the physicists, unless the intrinsic 
causes of these things may be demonstrated, following a rigorous logic, explaining their reason for being’ VITRUVIUS, Marcus, op.cit, 
p.74
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Casa Marques Guedes, Alexandre 
Alves Costa e Camilo Cortesão, 
Caminha, 1972-75

do seu confronto com condições imateriais como a temperatura ou a luz28 cuja intensidade, por 
exemplo, afectará os tons, a textura ou as sombras que invadem ritmadamente a superfície dos 
materiais numa assertiva marcação da passagem do tempo29. Se a suavidade ou a macieza só 
são comprovadas pelo toque, a solidez é posta à prova pelo vento e a sua capacidade de suporte 
permanece em conflito com a intangibilidade da gravidade,30 e toda essa capacidade mecânica, 
como a sua condição estética, são profundamente moldadas pela exposição à passagem do tempo, 
marcando-a e sendo marcados por ela nos seus diversos desgastes e patines. A partir desta 
aprendizagem contínua, resultante da compreensão (e) das sucessivas experiências, o Homem 
desenvolveu um repertório de soluções técnicas, reconhecendo a inteligibilidade da execução dos 
processos que implicavam o tratamento de cada material, estabelecendo uma arte de (saber-)
construir que temos o privilégio de herdar, o dever de respeitar e a responsabilidade de continuar 
a desenvolver, evoluindo-a enquanto techné operativa e capaz de dialogar com a vontade de cada 
época, alcançando os meios para materializar as necessidades e ambições presas às cambiantes 
da vida.

No entanto, para que a escolha e o manejamento dos materiais revele do arquitecto um 
conhecimento tanto das suas características físicas como emotivas, convirá também compreender 
que a percepção qualitativa dos materiais não dependerá apenas destas propriedades físicas e 
qu�micas. Ao associar os materiais à experiência propiciada, um sistema de significações terá sido 
desenvolvido que empurrou também os materiais para o campo da semiótica, e do modo como 

2� Sobre esta ideia, �ávora afi rmou:  Sobre esta ideia, �ávora afirmou: “(...) quando se desenha uma janela não a reduz a uma abstracção geométrica, mas entende-a como 
um conjunto de problemas nos quais se intervêm o calor e o frio, as vistas, a luz, e também o custo, a manobrabilidade, as qualidades do 
material. Deste modo, uma janela pode converter-se num mundo.” T�VORA, Fernando, “Nulla dies sine línea", in DPA, Documents de 
Projectes d'Arquitectura nº14, Barcelona (UPC), Diciembre 1998, p.12

29 ‘The light and shadows on the dining table are as much a part (a property) of the linen clith as they are of the window looking onto 
the café at the front and the trees in the garden at the rear. Without the cloth, the window glass, and the leaves, the play of shadows 
would never appear.’ LEATHERBARROW, David, ‘Architecture oriented otherwise’, Princeton architectural press, New York, 2009, p. 131

30 Durante uma visita à Hexenhaus, projectada por Alison & Peter Smithson, experienciámos a intensidade deste esforço dos materiais 
contra, ou com, o seu contexto particularmente do pavilhão Hexenbesenraum, onde a ligeireza da estrutura de madeira permitia que a casa 
acompanhasse ora os passos que percorriámos no seu interior, ora o ritmo das árvores que se baloiçavam com o vento.

Sombras da vinha, Casa Alcino 
Cardoso (1ª fase), �lvaro Siza, 
Engusto, Moledo do Minho 1971-73
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estes se vão montando nas mais diversas técnicas constructivas foi-se desenvolvendo a arquitectura 
enquanto forma de linguagem tácita. Ao utilizar diferentes materiais e técnicas constructivas 
para propósitos semelhantes, influenciados sobretudo pela disponibilidade do seu contexto e do 
saber (fazer) herdado, os homens foram desenvolvendo afectos diferentes pelo mesmo material 
e o mesmo afecto por materiais diferentes, o que será dizer que, pese embora a universalidade da 
sua condição física, a percepção de cada material variará de acordo com a memória individual e 
colectiva31 daquele que o experiencia. Um desenvolvimento que terá providenciando à consciência 
sobre o material uma circunstância cultural32, atribuindo à experiência do espaço novas variáveis 
relacionais que, ao contrário das físicas, dependerão do fundo cultura e individual de cada um, 
das especificidades culturais e das convenções sociais que lhe estejam associadas.33

Como escreveu Bayon, a grande maioria das coisas cruciais só são re-conhecíveis’, ou 
seja, ‘apenas conhecíveis através da experiência’34 e, incontornavelmente, da subjectividade que 
a caracteriza. Neste processo, a percepção torna-se um acto criativo, e cada experiência se revela 
uma invenção35; pois se é verdade que num edifício a luz, o espaço, o ar se tornam um e sugerem 
como actuar36, deveremos ter sempre em conta que existem várias formas de respirar e deixar de 

31 ‘Since our feelings and understanding are rooted in the past, our sensuous connections with a building must respect the process of 
remembering.’ ZUMTHOR, Peter, ‘The way of looking at things’ [1988] in ‘Thinking Architecture’, Birkhauser, Basel, 2006, p.18

32 Relembremos a observação que �anizaki sobre a distinto significado e consequente percepção que separa os povos orientais, nomeada-
mente o Japonês, e os ocidentais em relação à luz e aos materiais reluzentes. Cf. TANIZAKI, Junichiro, ‘Elogio da Sombra’ [1933], Relógio 
d’�gua, Lisboa, 2016, 

33 ‘In a way, the term cosiness already specified such a characteristic, namely to the extent that it can have both synesthetic and 
conventional components. In other words, the characteristic of cosiness could very well be culturally specific or rather what is called 
may be interpreted differently from one culture to the next. (...) These social characteristics definitely imply the others, intimated motion 
and synesthetic properties for instance, but with the addition of purely conventional qualities, those associated with meanings.’ BOHME, 
Gernot, op.cit, p.29-31

34 BAYON, Marion, ‘ BAYON, Marion, ‘Pensamientos provocados por dos viviendas de Zumthor’ in ‘Arquitectura’, COAM no 361, Madrid, 2010, p.57

35 HELDER, Herberto, ‘(em volta de)’ in ‘Photomaton & Vox’ [1979], Porto Editora, Porto, 2015, p.67

36 ‘In a real building the light and the space are one...sniff the air...sense the space...know how to act. How to keep the this sense of what 
is going on...’ SMITHSON, Alison & Peter, ‘Without Rethoric’ [1973] as quoted by HEUVEL, Dirk van den ‘Alison and Peter Smithson a 
Brutalist Story: Involving the house, the city and the everyday (plus a couple of other things)’, Tese de Doutoramento, TU Delft, 2013, 
p.284 (versão digital in depository.tudelft.nl)

‘Vista de Outono a partir de 
Sudoeste’, fotografia tirada por Peter 
Smithson, 1996 

Chão de vidro, Hexenbesenraum, 
Alison & Peter Smithson, Bad-
Karlshafen, 1990-96 
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respirar37. Terá sido neste sentido, conscientes do inevitável acto criativo que será a percepção, que 
o casal Smithson terá lembrado que ‘quando um arquitecto vê uma alvenaria pensa em claustros 
de catedrais’, enquanto que ‘quando um leigo vê alvenaria pensará [eventualmente] nas paredes 
que cercam contentores de lixo.’38 

Quando Mies reivindicou a arte de construir enquanto diálogo espacial do Homem 
com o seu meio, demonstrando como nele se afirma e o controla, ou seja, não apenas enquanto 
problema técnico, de organização (d)e economia, mas enquanto execução especial de decisões 
espirituais39, estaria provavelmente a relacionar-se com o modo como, tal como no caso da 
cabana primitiva, os materiais serão ainda hoje apenas o meio condicionante através do qual 
se concretiza o propósito original de cada arquitectura40. A qualidade de um espaço não será, 
pois, necessariamente determinada pelo uso e pela riqueza de materiais luxuosos e refinados; isto 
porque, lembrando as palavras de Loos, para o arquitecto, como para o artista, todos os materiais 
deverão ser igualmente valiosos, o que não será dizer que são igualmente adequados para todas 
as finalidades.41 Uma perspectiva fundamentalmente topológica42 que reconhece que o valor dos 

37 ‘Nada fornece qualquer garantia a ninguém. Existimos em suspensão. Há muitas maneiras de respirar e deixar de respirar. Tmos os 
nossos ritmos. É preciso viver e morrer com eles.’ HELDER, Herberto, op.cit, p.67

38 SMITHSON, Alison & Peter, ‘The Charged Void: Architecture’, The Monacelli press, Nova Iorque, 2001, p.229

39 ‘The building art is Man’s spatial dialogue with his environment and demonstrates how he asserts himself therein and how he masters 
it. For this reason, the building art is not merely a technical problem nor a problem of organisation or economy. ROHE, Mies van der, 
‘The preconditions of architectural work’ [1928], in NEUMEYER, Fritz ‘The artless word: Mies van der Rohe on the building art’, The 
MIT Press, Cambridge, 1991, p.299 

40 ‘The purpose of a building is its actual meaning. The buildings of all epochs served purposes, and quite real ones.  (...) This accounts 
for the belief that buildings exist for the sake of architecture. Even the ritualistic language of temples and cathedrals is the result of a 
purpose. This is the case and not the other way around. Each time, the purpose changes the language, and the same holds true for the 
means, material and technique.’’ VAN DER ROHE, Mies, ‘Building Art and the Will of the Epoch’ [1924] in , op.cit, p.246

41 ‘La solidez y la producción exigen materiales que, a menudo, no están de acuerdo con la finalidad propia del edificio. Pongamos que 
aquí tenga el arquitecto la misión de hacer un espacio cálido y habitable. (...) Este es el caminho correcto, lógico y real que debe seguirse 
en el arte de construir. La humanidad también arriendó a construir en este mismo orden. Lo primero fue el revestimiento. La persona 
buscaba salvaguarda de las inclemencias del tiempo, protección y calor durante el sueño. Buscaba cubrirse. La manta es el detalle 
arquitectónico más antiguo.’ LOOS, Adolf, ‘El Principio del revestimiento’, in ‘Dicho en el vacío’, op. cit, p.149

42 Uma condição topológica dos materiais está ligada fundamentalmente às suas condições matéricas e que podem ser partilhadas por 
materiais aparentemente bastante diferentes: ‘Such a dominance accorded to topology –in whose classification a brick is the same “shape” 
as a billiard ball (unpenetrated solid) and a teacup is the same “shape” as a gramophone record (continuous surfasse with one hole) (...)’, 

‘Sala de estar, vista da biblioteca a 
partir do jardim-de-inverno, através 
dos reflexos’, Villa Tugendhat, Mies 
van der Rohe, Brno, 1928-30

‘Peter Smithson reflectido no metal 
da porta de entrada’, Upper Lawn 
Pavillion, Alison & Peter Smithson
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materiais não se cinge à sua existência como tal, mas antes, por um lado, às suas qualidades 
brutas43 e, por outro, aos modos como são manipulados, trabalhados, usados e, finalmente, 
emocionalmente compreendidos44. 

 Assim, a escolha dos materiais e das técnicas utilizadas na construção do espaço físico 
não deverá ser feita a partir de opções meramente estéticas e formais, distantes da realidade 
do projecto, fruto do gosto pessoal do arquitecto, da moda ou de um qualquer virtuosismo 
técnico, mas antes pelas suas qualidades e pelo potencial efeito que o modo como são usados 
terá na experiência do habitar. Enquanto oficiante, assente o conhecimento sens�vel das variáveis 
que envolvem cada material, será então mester do arquitecto potenciar as suas propriedades 
intrínsecas, ciente que ‘fazer uma coisa bem não é apenas um imperativo moral, mas a base absoluta 
para o prazer no uso’.45 A�, no reconhecimento entre o material e o oficiante estará o embrião da 
memória, do lugar, da forma, da energia potencial -do clima, da estrutura, da luz- que se libertará 
com a passagem do tempo, despoletando relações, nem sempre previsíveis,46 potenciadas pelo 
artificio do arquitecto e resultantes da solidariedade entre sujeito e objecto, confirmando a 
vocação expansiva da arquitectura, ou seja, a sua existência enquanto fenómeno que só existirá 
verdadeiramente aquando da sua experiência. Assim, em cada caso, a materialidade –e a sua 

BANHAM, Reyner, ‘New Brutalism’ in ‘As Found: the discovery of the ordinary’, op. cit, p.135

43 ‘ ‘Brutalism is not concerned with the material as such but rather the quality of the material, that is with the question: what can it do? 
And by analogy: there is a way of handling gold in Brutalist manner and it does not mean rough and cheap, it means: what is its raw 
quality?’ SMITHSON, Peter, ‘Smithson Time. Peter Smithson & Hans Ulrich Obrist: a dialogue’, Walther Konig, Colónia, 2000, p.18

44 Adolf Loos sublinha que é virtualmente possível produzir arquitectura emocionalmente intensa a partir do mais pobre dos materiais. 
Algo que não será difícil de aceitar se relembrarmos que os primeiros homens produziram os seus primeiros abrigos daquilo que conseguiam 
recuperar facilmente do seu entorno. Afirma: ‘Épocas semejantes produjeron en el âmbito de la arquitectura soberbias fuerzas de la 
naturaleza. Fischer Von Erlach no necesitaba granito para haceres entender. Com arcilla, cal y arena, creaba obras que impresionaban 
tanto como las mejores construcciones hechas con los materiales más difíciles de trabajar.’ LOOS, Adolf, idem, p.145

45 SMITHSON, Peter, ‘ SMITHSON, Peter, ‘SMITHSON, Peter, ‘Changing the art of inhabitation’, Artemis, Londres, 1994, p.14

46 BAYON, idem BAYON, idem

Casa Dr. Ribeiro da Silva, Fernando 
�ávora, Ofir, �9��-��
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manipulação art�stica nas mais variadas formas- não deverá ser considerada como fim e propósito 
do projecto, reduzindo-se a uma tautológica ‘poética da tectónica’47, mas antes enquanto meio 
através do qual materializamos a sua virtualidade numa experiência física do espaço. 

[“O presente não deverá nunca ser entendido enquanto aquele instante móvel e a-dimensional 
entre o passado e o futuro, ou enquanto fronteira fechada entre o que já não está e o que ainda 
não está, mas enquanto experiência da distância no tempo, móvel no contínuo consciente 
onde passado e futuro convergem. (...). É quando ele [o Homem] experiencia e participa 
integralmente, com a sua consciência associativa se carrega e estende a percepção, tornando-a 
profunda através da memória e da antecipação, que este se torna ciente da duração, i.e da 
profundidade do tempo. (...) O que é importante aqui é que a consciência da duração, por outro 
lado, implica a consciência do ser (e do devir) e, portanto, a consciência do lugar.”48]

Reconhecer a experiência enquanto momento chave da arquitectura, conduzir-nos-á 
inevitavelmente à ideia de atmosfera49, consequência da ‘capacidade que a arquitectura tem para 
encher o espaço envolvente com uma energia que se junta com outras energias, influenciando 
a natureza das coisas por acontecer’50; ‘uma capacidade que conseguimos sentir e seguir, mas 
não necessariamente descrever ou registar’51 e que é construída pelo conglomerado de condições 
que qualificam os lugares52. De acordo com �ernot Bohme, poderemos definir atmosfera 
enquanto ‘espaço de presença física, consciente, no qual entramos ou nos encontramos, 
devido ao tipo de experiência envolvida’53; por outras palavras, poderemos chamar atmosfera 
à circunstância esférica que dá forma ao espaço arquitectónico vivenciado, onde cada elemento 
ocupa um papel interdependente, participante numa experiência total de um espaço que engloba 
também todas as coisas que o ocupam. Condição intangível de um conjunto de condições que 
funcionam simultaneamente enquanto gatilho e resultado de uma experiência maioritariamente 
protagonizada pelo habitante num estado de distração, aparentemente focado em tudo menos na 
arquitectura54. 

47 ‘Por força de gesto cívico, por dever de cultura democrática, o problema da arquitectura parece ser menos o de tratá-la como um 
poética do espaço ou poética do tectónico, talvez mais uma poética do relacional ’ MENDES, Manuel, “Experiência é uma invenção...”, in 
‘Influx: arquitectura portuguesa recente’, (ed. GADANHO, Pedro; PEREIRA, Luís Tavares), Civilização, Porto, 2004, p.178

48 VAN EYCK, Aldo, ‘ VAN EYCK, Aldo, ‘The Child, the City, the Artist’, op.cit, p.74

49 De acordo com Gernot Bohme, a expressão atmosfera aparece ligada ao espaço arquitectónico por Hermann Schmitz em ‘System der 
Philosophie. Der leiblich Raum’, (volume III/I) Bouvier, Bonn, 1967 , in BOHME, Gernot op.cit, p.27. No entanto, convirá relembrar que 
uma noção-imagem de atmosfera se tornou particularmente corrente no discurso arquitectural através da obra, escrita e construída, de 
arquitectos como Juhani Pallasmaa ou Peter Zumthor.

50 SMITHSON, Alison & Peter, ‘ SMITHSON, Alison & Peter, ‘The Charged Void: Architecture’, op.cit, p.11

51 idem idem

52  ‘Conglomerate ordering harnesses all the senses. It can happily operate with a certain roughness; it can operate at night; it can offer, 
especially, pleasures beyond those of the eyes... they are perhaps the pleasures of territory that other animals feel so strongly. That is, we 
may not be able to see where we are, but can nevertheless navigate through our profound capacity to feel light and warmth and wind on 
our skins, somehow sense the density of the fabric, know that behind that wall are people, “smell” who has been here, or where someone 
has gone.’, idem, p.161

53 BOHME, Gernot, op.cit, p.27
54 ‘ ‘Distraction is not a state of unawareness but a particular type of awareness that enables a person to perform, at the same time, 



(In)temporalidade (para uma distância no tempo)

67

Sinais de ocupação na Residência 
para idosos, Peter Zumthor, Chur, 

1992-93

Assente esta possibilidade de intrusão, não pretendemos romantizar em torno de uma 

noção-imagem de atmosfera que rapidamente degenera numa validação abstracta do espaço e 

das sua(s) materialidade(s), isto é, existindo enquanto condição absoluta, a priori, instrínseca e 

unicamente dependente do objecto arquitectónico, transmitida de forma fulgurante ao habitante 

que, ao entrar, se emocionará. Pelo contrário, parece-nos redutor considerar a(s) atmosfera(s) 

de cada espaço enquanto condição imutável ou independente, na sugestão de um ‘utilizador 

passivo e controlável, incapaz de transformar o uso, o espaço e o seu significado55
, assumindo que 

o edifício é uma obra de arte para ser contemplada numa ‘relação empática entre o observador 

e o observado’
56

. As atmosfera(s) de um espaço não serão, apesar do impacto que o seu envelope 

arquitectónico terá na sua definição, determinadas apenas pela existência material do edif�cio; 
pelo contrário, este caracteriza-las-á apenas parcialmente, numa espécie de estado latente, a 

partir do qual a sua construção será continuada pela condição (i)material da sua exposição à 

diversidade e à contingência dos acontecimentos que, para além do fundo cultural e pessoal que 

orienta a experiência
57

, a particularidade da sua vida implica
58

:  os ‘sinais de ocupação’ que são 

a series of complex activities that move in and out of focus from a conscious to an unconconscious state.’ HILL, Jonathan, ‘An other 
architect’ in ‘Occupying architecture: between the architect and the user’, Routledge, London, 1998, p.144

55 HILL, Jonathan, ‘ HILL, Jonathan, ‘Weather architecture’ in ‘Architecture –the subject is matter’, Routledge, London, 2001, p.59

56 idem idem

57 ‘All together and latent, they constitute something like an atmosphere, a disposition, or mood that is not easy to describe but is never 
nuclear. This “character” is often what is memorable about settings.’ LEATHERBARROW, David, op.cit, p.133

58  ‘(...) I am convinced that a good building must be capable of absorbing the traces of human life and thus of taking a specific richness. 
Naturally, in this context I think of the patina of age on materiality, of inumerable small scratches on surfaces, of varnish that has grown 
dull and brittle, ando f edges polished by use. But when I close my eyes and try to forget both these physical traces and my own first 
associations, what remains is a different impression and deeper feeling –a consciousness of time passing and an awareness of the human 
lives that have been acted out in these places and rooms and charged them with a special aura. At these moments, architecture’s aesthetic 
and practical values, stylistic and historical significance are of secondary importance. (…) Architecture is exposed to life.’ ZUMTHOR, 

Peter, ‘A way of looking at things’ in ‘Thinking Architecture’ [1988], Birkhauser, Basel, 2006, p.24
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Casa para o clima Inglês, Peter 
Smithson, 1957

Estudos para Casa-árvore ecológica, 
Frei Otto, 1984

Estudo para a Casa Marika-Alder-
ton, Glenn Murcutt, 1991
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trazidos pelo habitante59, as plantas que crescem e oferecem as cores e cheiros que trazem consigo, 
as patines que homogeneizam a obra através da sua heterogeneidade, a passagem cíclica dos dias 
e das estações. No fundo, ao contexto em constante mudança em que a obra existe, através de todo 
um conjunto de condições que, embora influenciando fortemente o carácter de cada arquitectura, 
está excluído do alcance operacional, (e) determinístico, do arquitecto. 

A partir desta consideração, parece-nos claro poder afirmar que a atmosfera será algo que 
dependerá tanto do carácter da própria obra como daqueles que a ocupam, algures na intersecção 
entre continente, conteúdo60 e contexto. Os materiais em si não são poéticos, da mesma forma que 
um edifício por si não é poético, mas antes, poderá apenas cristalizar algumas qualidades que, em 
certos momentos, permitem que possa ser entendido como tal61; e por esse motivo, aqueles que o 
habitam não deverão ser repelidos numa formulação egocêntrica da forma e dos seus materiais62; 
antes, numa noção de carácter que reconheça a condição volúvel  das atmosferas que o vão 
cristalizando, das relações que cada espaço é capaz de estabelecer com os seus habitantes, com 
os seus hábitos, a sua personalidade, com o clima, a sociedade e os seus costumes, com o mundo 
que os rodeia, ou por outras palavras, com o tempo, e que acabam por lhe conferir a plasticidade 
de uma definição que será em parte estável e em parte dinâmica63. A atmosfera de um espaço não 

59 “Signs of Occupancy” é o nome de uma conferência escrita por Peter Smithson para o seminário Wittwaterstrand, Easter 1970, e 
publicado pela primeira vez em Plan, Vol.56 No.8 in August 1971. Cf. ‘Changing the Art of Inhabitation’, Artemis, London, 1994, p.126. 
�ema que servirá tamb�m de reflexão à capacidade da casa enquanto repositório de afecto a partir da página �73.

60 �a definição de conteúdo incluimos não apenas o objectos, mas tamb�m o ocupante, compreendendo as suas acções, os seus gestos, as 
suas rotinas como cozinhar, comer, dormir, olhar, conversar, estabelecer contactos, dormir (…). Cf. DE CERTEAU, Michel; GIARD, Luce; 
MAYOL, Pierre ‘L’invention du quotidien’ (I-II), Gallimard, Paris, 1990-1994

61 ZUMTHOR, Peter ‘ ZUMTHOR, Peter ‘A way of looking at things’ [1988] in ‘Thinking architecture’, Birkhauser, Basel, 2006, p.19 

62 ‘ ‘Conversely, if we succeed in allowing construction, form or material to “become” place –na act of poetry and magic. People will know 
they are alive there and really appreciate “space” as such. Space experience is thusthe reward of place experience. Construction, form 
and material should therefore never be egocentric, they should never ward you off by their ‘private’ visual effect or ‘private’ corporal 
experience.’ VAN EYCK, ‘The boredom of hygiene’ [1962] in ‘The Child, the City and the Artist’, op.cit, p.67

63 “ “Quelles que puissent être les causes subalternes et incidentes qui peuvent concourir à la formation du caractère géneral de chaque 
architecture, je ne saurois en donner d’autre définition que celle qui en rapporte la cause à l’action primordiale de la nature, en y ajoutant 
toutefois une action indirecte de cette même nature et une action directe de la societé, quoique toujours subordonnée à la première, et 
je dirai que le caractère de l’architecture des différents peuples consiste dans une manière d’être, dans une conformation nécessitée par 
les besoins physiques et les habitudes morales, et dans laquelle se peignent les climats, les idées, les moeurs, les goûts, les plaisirs, et le 

Atmosferas concretizadas para o 
clima Inglês, Upper Lawn Pavillion, 
Alison & Peter Smithson, 1958-82:

Vista para sul-poente durante uma 
manhã de primavera (1963)

Portas do canto abertas para um 
pequeno-almoço de domingo durante 
o Verão (1971)

Vista do interior do piso térreo 
durante o Inverno (1963)
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será então algo absoluto, mas pelo contrário, uma questão de possibilidades enérgicas, isto é, não 

só uma questão do efeito que pode provocar naquele que experiencia, mas também aquilo que 

conseguirá recolher e (re)transmitir, numa relação em que ao sujeito caberá desejar, enquanto 
que ao objecto apenas seduzir64. 

Neste capítulo, o trabalho do casal Eames terá sido, para nós, incontornavelmente 

referencial. Ra� & Charles foram figuras eminentes na compreensão da identidade complexa das 
atmosferas dos espaços, algo que viriam a representar numa curta-metragem sobre a sua própria 

casa65. Assentando a importância da ocupação no processo de construção da casa(-lar), o casal não 

rodaria o filme imediatamente após a conclusão da obra –ou imediatamente após a sua mudança-, 
mas apenas cinco anos passados da sua ocupação, de modo a relevar o contributo significante que 
a sedimentação66, resultante da passagem do tempo e do interminável processo cumulativo da(s) 

experiência(s), teria no seu carácter: ‘ao invés de uma gravação passo-a-passo de cada quarto, o 

filme [tornou-se] um poema visual que deixa o espectador com uma sensação das qualidades e da 
atmosfera da casa’67. A partir de imagens fixas dos números objectos espalhados pela casa, contra 
o fundo da arquitectura e do território que se encontra para lá dos seus limites, entre o interior e 

o exterior, a casa é retratada numa constante alternância de foco entre a arquitectura, a natureza 

e os artefactos que povoam, e muitas das vezes na sobreposição amb�gua dos seus reflexos. A 

caractère même de chaque peuple.” QUINCY, Quatremère de ‘Encyclopédie méthodique’, tomo I, p.492 como citado por LAVIN, Sylvia, 

op.cit, p.139

64 BAUDRILLARD, Jean, ‘ BAUDRILLARD, Jean, ‘Las estratégias fatales’, Anagrama, Barcelona, 2000, p.121, a partir de VALDERRAMA, Luz, ‘La construcción 
de la Mirada: três distancias’, Universidad de Sevilla, Sevilla, 2004, p.217

65  ‘House is a cinematic exploration of the Eames House and Studio made five years after Charles and Ray began living there. Created 
entirely from still images shot by Charles from 1949 to 1955 (and transfered to film by Parke Meek), the film takes the viewer from 
Dawn to dusk; from the site –a hillside and meadow overlooking the Pacific Ocean- to the house exterior and through the interior (the 
living room, balcony, studio, courtyard, and kitchen), lingering on objects, flowers, plants, and details in each area.’ In EAMES, Ray; 

NEUHART, John & Marilyn, ‘Eames design : the work of the office of Charles and Ray Eames’, Harry Abrams, New York, 1989, p.199

66 ‘Time does not pass in architecture, it accumulates. (...) All physical things, especially bodies and buildings, offer themselves to visual 
experience as sedimentations of actions and behaviours. (...) Absortion or sedimentation is the process whereby the movements and 
energy of everyday existence encounter, and come to rest in the spaces and surfaces of a setting.’ LEATHERBARROW, David, op.cit, 

p.82-85 

67 EAMES, Ray; NEUHART, John & Marilyn, op.cit, 1989, p.199

Frames do filme ‘House: After Five 
Years of Living’, Charles & Ray 

Eames, 1950
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Cité Manifeste, Lacaton & Vassal, 
Mulhouse 2005

partir desta visão, permite-se que a construção –os lugares, os artificios da suas forma e dos 
seus materiais- dêem verdadeiramente ao espaço –um acto de poesia ou de magia, replicaria 
Van Eyck- onde as pessoas se poderão sentir vivas, personagens activas de uma experiência que 
resultará de uma continua interdependência entre actividade e sensibilidade68. 

Como nos ensinou a ciência, o tempo é uma relatividade cuja experiência dependerá da 
leitura pessoal daquele que o experiencia em determinado espaço. O tempo e o espaço serão, 
assim, conceitos inevitavelmente indissociáveis; e esta presença, a que chamámos atmosfera, não 
será então mais do que uma leitura, entre muitas outras e em constante transformação, do próprio 
tempo materializado. Como lembrava Espuelas, ‘a arquitectura é uma modalidade de tempo, 
tempo coagulado’69, cujo dinamismo se manifesta, primordialmente, incorporado na estabilidade 
da matéria, (de)formando-a, contribuindo para a construção aberta de uma sua identidade que 
resultará do somatório dos presentes sucessivos. 

Esta metamofose -que o projecto deverá ser capaz de antecipar- resultará 
fundamentalmente de duas espécies de tempo diferentes: um tempo que encarna o presente, 
corporal e sensível, cuja variação se faz notar tanto nos movimentos do habitante que se move 
pela obra, como da obra que se move para responder às solicitações do seu contexto; e um outro, 
que se vai materializando num instante móvel e sem espessura através das memórias (e) das 
coisas, que se vai depositando e registando aquilo que se vai alterando, (in)formando o presente 
através do passado e projectando o futuro através do presente, de lugar em lugar, de ocasião em 
ocasião: ou seja, um tempo que vai continuamente dando forma e legibilidade do espaço.70 

68 ‘Architecture has traditionally understood space geometrically and considered the human in it as a body. Today, the focus must by 
contrast be on strengthening the vantage point of experience individual and underscoring what it means to be mindfully present in 
spaces. (...) However, neither the one nor the other other side should be given absolute priority. For truth lies in the interplay between 
them: between mindful physical presence and the body, between sensitivity and activity, between the real and reality.’ BOHME, Gernot, 
op.cit, p.31

69 ESPUELAS, Fernando, ‘Madre Materia’, Lampreave, Madrid, 2009, p.93

70 Esta consideração foi construída a partir da leitura que Fernando Espuelas faz de dois modos de tempo grego: Cronos e Aión. ‘Tiempo 
-duración friente a tiempo-devenir. Cada uno de ellos preside una de las dos caras que tiene el proceso de hacer arquitectura.’ idem, 
p.93-105
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Entre a matéria, o gesto e a palavra
‘construir a distância’

[‘Construir uma distância sujeito-objecto no projecto é criar um 
espaço do desejo: construir um objecto com as mãos é materializar 
um objecto no qual, pouco a pouco, se vai prendando o nosso desejo. 
(...) Distância é o lugar que gera todo o projecto, onde se constrói 
a profundidade, o lugar onde está a proximidade-longitude das 
coisas.’71]

Aceitando esta condição como foco primário do projecto, encontramos ‘abrigo’ na 
distância de Luz Valderrama, uma noção-imagem que substitui uma ideia abstracta de espaço por 
uma ideia concreta de um lugar que resultará do encontro entre o habitante e a obra, numa  região 
povoada de hábitos que construirão finalmente a exterioridade e o espaço. A distância, enquanto 
figura do projecto, � uma imagem que dará sentido ao espaço, mas tamb�m ao tempo; ou melhor, 
uma noção que não será verdadeiramente espaço nem verdadeiramente tempo, mas anterior a 
ambos, pois dará lugar às possibilidades de materialização da relação indissociável  entre espaço e 
tempo que servirá de fundo à vida: neste sentido, ‘o labor do projecto [será] construir este espaço 
de distanciação, um espaço entre sujeito e objecto (…) [onde] existe o espaço porque se fez sítio 
para o espaço e existe tempo porque se fez sitio para o tempo’72. Uma noção que não compreende 
apenas a separação f�sica que se estabelece entre os muros que definem o recinto da casa, o espaço 
entre que resuta da presença material dos seus limites, mas a materialização de uma proximidade-
separação que dá lugar à apropriação, e através da qual se estabelecerão as formas de uma arte de 
habitar. Por outras palavras, distância ‘enquanto figura que constrói espaço a partir do sujeito, ou 
onde o sujeito é construído através do espaço’73, numa consideração que não andará longe dessa 
capacidade de uma arquitectura para saturar o espaço com uma energia capaz de se juntar a 
outras energias e influenciar a natureza das coisas que nela se possam passar.74 Energias que 
revelarão a passagem do tempo que dará lugar ao espaço, e que se desvelarão não só nos  hábitos 
e movimentos dos seus habitantes e da sociedade de que faz parte, como também na forma como 
estes se relacionam e se adaptam aos ciclos naturais do seu habitat, à passagem dos dias e das 
noites, das estações; e até do seu próprio crescimento e envelhecimento.

Estabelecida entre opostos, a construção da distância, enquanto figura de dissolução, 
fundar-se-á então na tentativa de conciliar, através do projecto, a tensão dialética entre o 
interior e o exterior, o privado e o público, a proximidade e o afastamento, o permanente e o 

71 VALDERRAMA, Luz, op.cit, p.216-218

72 VALDERRAMA, op.cit, p.218

73 idem, p.35

74 SMITHSON, Alison & Peter,  SMITHSON, Alison & Peter, ‘The Charged Void: Architecture’, op.cit, p.11 
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transiente, o absolutismo da matéria75 e o laissez-faire da sua apropriação. Consciente dessas 

dualidades em oposição, o projecto mover-se-á seguro na indeterminação, convencidos de que 

para compreender cada um desses pólos deveremos estar sempre conscientes do seu oposto, e 

focados na relação capaz de unificar ambos76. Pensar o projecto enquanto construção da distância 

equivalerá, no fundo, a relocalizar o foco da investigação projectual para o campo do relacional, 

numa posição onde a arquitectura exista equidistante entre o objecto arquitectónico –o exercício 

plástico e tectónico de montagem de lugares a partir das (suas) formas (e) dos seus materiais-, 

as ‘entidades fracas’77 –os gestos e rituais do quotidiano, as memórias- trazidas pelo sujeito que 

a habita, e o contexto em que o seu campo de acção terá lugar. Focando no propósito original da 

arquitectura, na montagem dos materiais a partir da implicância que esta possa ter no desenrolar 

da vida, e construindo-se o seu carácter num equilíbrio entre as condições naturais do sítio, agora 

domesticado, a artificialidade e o valor plástico da sua tectónica, os códigos e preceitos de uma 
sociedade, as ambições individuais de cada habitante, a necessidade de si enquanto máquina de 
habitar e a (in)utilidade da sua expressão art�stica. Reflectindo sobre as condições f�sicas, vis�veis, 
estéticas tendo em conta o seu reverso intangível, sensitivo, mental e ético, ou seja, centrando a 

intenção do projecto em procurar respostas a questões que ‘têm mais a ver com o habitar do com 

o estilo arquitectónico’, ‘permitindo que as soluções técnicas [e estéticas] possam advir daí’78. No 

fundo, sublinhado ‘tudo o que a casa é mas não o que a casa parece, nunca metáforas daquilo a 

75‘La materia sigue siendo la misma, pero al ser arañada por la mano del hombre, vuelve su figura temblona y vibrante, como los ojos 
de Man Ray. En ella queda la huella de lo que fue, pero también lo rastro de lo qui quisiera ser.’ MANSILLA, Luis Moreno in ‘Escritos 
Circences’, Gustavo Gilli, Barcelona, 2005, p.87

76 VALDERRAMA, Luz, op.cit, p.218 VALDERRAMA, Luz, op.cit, p.218

77 VAN DEN DRIESSCHE, Maarten; VAN HULLE, Nathalie ‘ VAN DEN DRIESSCHE, Maarten; VAN HULLE, Nathalie ‘Architectural drawings: means to provoque thought’, in ‘When architects 
and designers write draw build?’, Arkitektskolens Forlag, Aarhus, 2013, p.91

78 ‘ ‘Em cualquier caso, la reúnion de factores aparentemente extraños a la arquitectura no tiene por qué ser ajena a la vivienda, y la 
pretensión es exclusivamente reanimar y vivificar este campo de trabajo, traspassando, si es preciso, aquello que consideramos los 
limites de la disciplina. Volviendo, em definitiva, a replantear algunas cuestiones que tienen más a ver com el modo de habitar que 
com el estilo arquitectonico. El estudio de este conjunto de factores aparta momentaneamente a los de carácter tecnológico, sobre los 
que indudablemente, recae buena parte de la renovacción pendiente em la vivenda. Es evidente que no es posible separar la discusión 
sobre las transformacciones en la casa de la viabilidade técnica.’ FUERTES, Pere; MONTEYS, Xavier, ‘Casa Collage: um ensayo sobre la 
arquitectura de la casa’, Gustavo Gilli, Barcelona, 2001, p.10 

Movimento(s), Casa em Valongo, 
2016
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que a casa se assemelha subtraindo assim, sem remédio, algo a si mesma’79

Se é verdade que a arquitectura existe então, desde os primórdios, na intersecção 
entre continente, conteúdo e contexto, será apenas através da sua ocupação que alcançará 
verdadeiramente um sentido de temporalidade, revelando a sua aptidão para (cor)responder 
às necessidades de cada um em cada ocasião. Uma capacidade que segue, de certa forma, a 
consideração de Mies ao afirmar que o verdadeiro feito da arquitectura que nos � significante � a 
sua representação de uma vontade da época80, comovendo e informando ‘sobre o seu tempo e a 
natureza daquilo que foram em toda a sua idealidade e esforço’81. Por um lado, é a existência de 
bases culturais colectivas –práticas comuns, ritos, convenções- que constrói uma noção partilhada 
do habitar, habitus82 que suportam a nossa existência enquanto sociedade. No entanto, entre esses 
preceitos partilhados, cada um desenvolve a sua individualidade e, para além da efemeridade do 
gesto espontâneo, adquire uma s�rie de hábitos que lhe são espec�ficos83, rotinas que influenciam 
a sua apropriação do(s) espaço(s). Como afirma �eorges �e�ssot, ‘a vida de cada pessoa � 
uma acumulação de hábitos’84; no entanto, como tudo no (seu) ciclo de vida, estes atravessam 
adaptações, modificações e, eventualmente, atrav�s de um processo relativamente lento, 
dissipam-se e são substituídos. O que gera um hábito, continua, não é a mudança repentina, que 
apenas o modificaria, mas uma alteração que ocorre ao longo do tempo, enquanto s�ntese activa 
dessa mesma passagem: ‘o hábito � tão forte quanto mais a modificação que o produz se repete ou 

79 SANTA-MARIA, Luis Martínez, ‘El árbol, el caminho, el estanque, ante la casa’, Edición Fundación Caja de Arquitectos, Barcelona, 
2004, p.129

80 ‘It is not the architectural achievement of earlier times that makes their buildings appear so significant to us, but the circumstance 
that (…) [they] were not the work of individual personalities but the creations of entire epochs. The building art is always the spatially 
apprehended will of the epoch, nothing else. (…) One will have to understand that all building art arises out of its own epoch and can only 
manifest itself in addressing vital tasks with the means of its own time. It has never been otherwise.’ MIES VAN DER ROHE, Ludwig, 
‘Bulding art and the will of the epoch’ [1924] in NEUMEYER, Fritz, ‘The artless word: Mies van der Rohe on the building art’, The MIT 
Press, Cambridge, 1991, p.245

81 SMITHSON, Alison & Peter, ‘Texto’, ‘Europa/ America. Architetture urbane, alternative suburbane’, Alfieri Edizione d’Arte, �97�, 
como citado por MENDES, Manuel, ‘Para quê exigir à sombre a rectidão que não possue a vara que a produz?’, op.cit, p.118 

82 ‘ ‘Habitus é uma construção social, e portanto gera práticas culturais, que se auto-regulam sem serem comandadas por qualquer força, 
poder ou autoridade.’ TEYSSOT, Georges, ‘Introdução’ in ‘Da teoria da Arquitectura: doze ensaios’, op.cit, p.22

83 TEYSSOT, Georges, ‘Por uma topologia de constelações do quotidiano’ in op.cit, p.21

84 ‘For even wheat itself founds its growing, concerning its existence, on a superstitious basis, and only transforms earth and humidity 
in cereal thanks to the presumptuous trust it has on its own ability to do it; trust or faith on itself, without which it would be impotent (...)’ 
BUTLER, Samuel ‘Life and Habit’, A.C. Fifield, London, ��77, p.79 como citado por �e�ssot, op.cit, p.23

À procura do sol, Casa em Valongo, 
2016
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perdura no tempo’85. Assim, se o hábito é gerado em alguém pela continuidade e repetição dessa 

mesma mudança, nada será susceptível ao habitual se não for susceptível à mudança; algo que 

poderá facilmente ser transposto para o espaço do projecto de arquitectura. Neste sentido, será 

através da capacidade de suportar o sucessivo acumular e a (ir)repetibilidade de cada experiência 

do espaço no tempo (e do tempo no espaço), que os edifícios adquirirão uma certa condição de 

intemporalidade. Uma habilidade particularmente importante no caso da habitação, que deverá 

ser capaz de albergar a complexa sobreposição de vontades, necessidades e ambições, ou seja, a 

constante deslocação de que o contínuo do habitar é feito: no fundo, a casa deverá mover-se ao 

ritmo das inúmeras e cambiantes circunstâncias da vida. 

Será verdade que tanto as particularidades da rotina de cada um, como os modelos culturais 
partilhados por uma sociedade, serão importantes para estabelecer uma base para compreender 

a habitação: ‘se não fosse o hábito, e reduzido exclusivamente aos seus meios, [o espírito] seria 

impotente para nos oferecer uma casa habitável.’86 No entanto, será importante considerar que a 

incerteza não se cinge exclusivamente à espontaneidade e à efemeridade de eventos imprevisíveis, 

e que mesmo esses hábitos pressupõe uma mudança que não conseguiremos antecipar, pelo menos 

na sua totalidade. Particularmente durante uma época como a nossa onde, por exemplo, num 

fenómeno em exponencial crescimento desde a revolução industrial, a tecnologia e a inovação 

têm evoluído de forma exponencial e os nossos hábitos vão acompanhando esta transformação. 

Se durante séculos a inovação foi um processo de experimentação lento que ocorria ao longo 

de várias gerações, não devemos subestimar o facto de que hoje, em menos de uma geração, 

o computador -marco fundamental do nosso tempo- evoluiu desde o estado em que ocupava 

quartos inteiros até caber na palma da nossa mão, acompanhando-nos para todo e qualquer 

lado; ou que redes infraestruturais vastamente disseminadas pelo território como será o caso 

da internet, subverterem e transformaram noções básicas do nosso quotidiano como distâncias, 

comunicações e isolamento. Por exemplo, considerando o tamanho dos nossos dispositivos 

tecnológicos e da existência de redes sem fios, poderemos rapidamente observar, que cada quarto 
da casa se terá agora tornado num potencial espaço de lazer ou de trabalho. 

Seguindo esta consideração, poderíamos sugerir que, no reconhecimento da virtualidade 

da experiência a partir da qual o edificio se fará casa, o seu projecto não deverá apenas antecipar a 

margem na qual as rotinas previsíveis do habitante ganharão naturalmente forma, mas também, 

e talvez sobretudo, deixando espaço para o indeterminado, para o crescimento, abraçando uma 

vagueza que alarga a margem da sua capacidade para acolher as actividades dos seus habitantes, 

e cuja apropriação poderá continuar a sua construção. Ou seja, projecto que admita a importância 

do imprevisível -que dá um sentido único, pessoal e irrepetível às nossas vidas- como material 

para a construção do espaço de distanciação do projecto. 

�este sentido, reflectir sobre a arte de habitar pressuporá a reconsideração de propostas 
anteriores, continuamente confrontada com a nossa posição e com a sua actualidade87, numa 

85 RAVAISSON, Felix, ‘De l’Habitude’ [1823], Payot & Rivages, Paris, 1997, p.11-12 como citado por TEYSSOT, Georges, op.cit, p.22

86 PROUST, Marcel, ‘Á la recherche du temps perdu’, Gallimard, Paris, 1954 como citado por TEYSSOT, Georges, op. cit, p.22 

87  ‘Beatriz Colomina once even stated that the modernist tradition could be described as a quest for the ultimate dwelling, involving 
the continuous redefinition of the act of inhabitation itself. This characterisation fits Alison and Peter Smithson like a glove, and in 



Em devir: meia-casa construída pelo 
arquitecto, meia-casa construída 
pelos habitantes.
Quarteirão de habitação Quinta 
Monroy, Elemental (Alejandro 
Aravena), Iquique, Chile, 2003-04

‘Historicamente o problema não 
surgia; as casas eram simplesmente 
construídas para antecipar o 
máximo das necessidades. Hoje, 
porque a construção é cara (...) as 
habitações são muito mais pequenas. 
Estas casas mínimas, no entanto, 
não permitem o crescimento e a 
mudança que forma o padrão da 
vida familiar.’ 

Planos para uma casa que cresce, 
Expandable House, James Stirling & 
James Gowan, 1957

Conceito para uma ‘Casa que cresce’, 
Jaap Bakema, 1961
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cont�nua (re)definição do seu significado: reconhecimento de que os homens e as mulheres são 
seres que, na sua dissemelhança, se vão transformando ao longo do tempo, não apenas enquanto 
resultado e prescrição de uma cultura, mas como perpétuos produtores da mesma.  

A casa deverá ter a predisposição para se fazer constantemente moderna, ‘nova no 
contexto do que sempre existiu’88. Afinal, ‘toda a produção humana está num estado cont�nuo 
de transformação’ e ‘a possibilidade de ser modificada �, na verdade, a conexão que mant�m 
tudo unido.’89 Reconhecendo no que permanece que tanto os seus valores essenciais como o 
propósito original da arquitectura se mantém os mesmo desde o tempo da cabana primitiva, 
deveremos, no entanto, reconhecer que as circunstâncias serão outras, e que, inevitavelmente, 
continuarão a mudar. Habitando um contexto em constante transformação –determinado tanto 
pelos incontáveis cambiantes da realidade, como pelos preceitos que fazem de nós habitantes 
exemplares- o problema já não será hoje, apenas, o de permitir ao Homem trocar uma vida 
nómada por uma sedentária, mas o de desenhar espaços que permitam conciliar a mobilidade de 
novas formas de nomadismo, com a estabilidade de uma vida eminentemente sedentária.90 

A capacidade de uma casa tender para uma condição de intemporalidade dependerá assim 
da sua disponibilidade para deixar espaço à imprevisibilidade, algo que não equivalerá a dizer que 
essa valência seja ilimitada ou que a casa seja capaz de antecipar toda e qualquer mudança na vida 
daqueles que a habitam. Pelo contrário, ser intemporal significará uma capacidade tal para se 
adaptar a uma eventual mudança, que seja possível a partida dos seus habitantes –eventualmente 
procurando uma casa que se adeque melhor a uma nova configuração da sua vida dom�stica- 
enquanto que uma nova família, de hábitos e costumes diferentes, a ocupe e ao ritmo da sua 
apropriação a possa encontrar rapidamente habitável.91

Numa casa intemporal, o seu valor não residirá portanto numa imagem datável de 
‘contemporaneidade’, mas num sentido mais essencial da (sua) arquitectura, isto é, na sua 
capacidade para mudar, evoluir, evocando a evolução orgânica da vida92. Longe de ser um fim 
estável, completo e contido em si mesmo, a forma será entendida como uma experiência criativa, 

many ways they are the epitome of this tradition. To them, reflecting on the art of inhabitation always meant reconsidering earlier 
propositions, and the continuous and scrupulous interrogation of one’s own position.’, RISSELADA, Max; VAN HEUVEL, Dirk, ‘Just a 
few houses...’ in ‘Alison and Peter Smithson – From the house of the futue to the house of today’, 010 Publishers, Rotterdam, 2004, p.10

88 BENJAMIN, Walter, ‘Passagen-Werk’, (ed. Rolf Tiedemann), Suhrkamp Verlag, Frankfurt, 1982, vol.2, S1, p.4, como citado por 
TEYSSOT, Georges, op.cit, p.146

89 ‘One of the features of modern activiy, noticeable both in its objects and in space, is mutability. Which does not mean inconsistency. 
On the contrary. The possibility of being modified is the actual connection that holds it together. All human production is in a continuous 
state of transformation. It is a process.’ SORIANO, Federico, op.cit, p.3

90 ‘Two opposing types of subjectivity start to insinuate in the world of objects: on one hand, “transience” which determines a mobile 
and nomadic Man; on the other, the old individualism of the inhabitant par excellence, who defends his tradicional “permanence” or 
“allocation”. TEYSSOT, Georges, ‘Hábitos/ Habitus/ habitat’, in op.cit, p.135 

91  ‘If a house is outstanding in spatial terms, then it should be granted a longer existance. (...) The house itself should remain, while the 
family leaves and moves to another. (...) The house is inhabited and would be mantained because i tis beautiful, with a family wanting 
to leave there. The universal value of na outstanding space allows this system to work.’ SHINOHARA, Kazuo, ‘Theory of Residential 
Architecture’ [1967] in ‘2G n.58/59: Kazuo Shinohara houses’, Gustavo Gilli, Barcelona, 2011, p. 247

92  ‘(...) the purpose of everything I have said so far is to underline that variety and growth reminiscente of natural organic life are 
the very essence of architecture. I would like to say that this is ultimately the only true style in architecture. Set up obstacles to it, and 
architecture will wither and die.’ AALTO, Alvar, ‘Influence of material on contemporary architecture’ [1938] in ‘Aalto on his own words’, 
Rizzoli, New York, 1998, p.100-101
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um processo localizado no espaço e no tempo, no qual o acaso e a indeterminação serão também 
protagonistas.93. Por um lado, o principio da (in)temporalidade corresponderá à permanente 
capacidade de uma obra de arquitectura para responder às nossas necessidades fundamentais94, 
às vontades dos nossos gestos; e, por outro, tomada consciência e materializado o conhecimento 
das capacidades técnicas, culturais e intelectuais de cada época, à compreensão de que o seu 
caracter dependerá tanto das condições naturais e artificiais em resposta às (e atrav�s das) quais se 
erege a sua construção como, em semelhante medida, pelo modo como será ocupada, apropriada, 
e até pelo próprio carácter dos seus habitantes ou das actividades que nela (se) levarão a cabo. 
Lembrando as palavras de Alison Smithon, casa enquanto ‘lugar receptivo onde os visitantes são 
convidados a decorar ao estar lá [e onde] a responsabilidade lhes é devolvida, pela qualidade do 
uso e pelo estilo de ocupação’95, finalmente, numa ‘arquitectura “que se deixa aberta à –ou at� 
sugere- a interpretação, sem que seja ela própria modificada.’96

Em arquitectura, o tempo não passa, acumula-se97 e, portanto, do edifício esperar-se-á 
que não seja passado nem futuro, mas capaz de convergir ambos na duração de um presente 
dinâmico, animado pela sua experiência, novo e diferente de cada vez que alguém faz uso de si: 
seja ‘nas impressões que gera, [n]a eficiência da rotina diária, [n]o som que ressoa nas paredes, 
[ou n]as mudanças de cor a diferentes horas do dia.’98

93 Afi rmação parcialmente deslocada da descrição da escultura  Afirmação parcialmente deslocada da descrição da escultura Untitled [1968], Rubber by Richard Serra, presente na exposição ‘The 
Sonnabend collection: meio século de arte europeia e americana. Part 1 in Serralves Contemporary Art Museum, 14 February 2016

94 ‘“fundamental necessities” and “all human needs” are a way of telling the viewer that not only is the work timeless, it is trans-cultural,  ‘“fundamental necessities” and “all human needs” are a way of telling the viewer that not only is the work timeless, it is trans-cultural, 
a truly universal piece of work’, HIGHMORE, Ben ‘Rough Poetry: Patio and Pavilion revisited’ in ‘Alison & Peter Smithson: a Critical 
Anthology’, Ediciones Poligrafa, Barcelona, 2011 p.144

95 SMITHSON, Alison & Peter, ‘The Charged Void: Architecture’, op.cit, p.471 SMITHSON, Alison & Peter, ‘The Charged Void: Architecture’, op.cit, p.471

96 SMITHSON, Alison & Peter ‘ SMITHSON, Alison & Peter ‘Without Rhetoric – na architectural aesthetic 1955-1972’ Latiner New editions, 1973, p.69 as quoted by 
RISSELADA, Max ‘Introduction’ in ‘Alison & Peter Smithson: a Critical Anthology’, op.cit, p.20

97 LEATHERBARROW, op.cit, p.82

98 ‘With the impressions it generates, its efficient daily use, the sounds bouncing off the walls, the changes of colour at different hours of 
the day.’ SORIANO, Federico, op.cit, p.72

No projecto para o estúdio, o topo da 
parede sul, ligeiramente rebaixado, 
permite que as águas da cobertura 
sejam oferecidas à sua árvore.  Neste 
processo, a água mistura-se com 
o dióxido de ferro que permite à 
natureza participar no seu desenho: 
o tempo constrói parte do carácter da 
arquitectura. Estúdio Remy Zaugg, 
Herzog & de Meuron, Mulhouse, 
1995-96
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‘Estava intacta -ou quase- quando 
para aqui viemos. (...) Pouco a pouco, 
e tentanto um equilíbrio difícil entre 
as necessidades e as possibilidades, 
fomos tornando nossa e do nosso 
tempo esta moradia que tinha sido 
de outros tempos diversos. Fizemo-
lo, no entanto, mantendo muito do 
espírito e da carne da velha casa 
que conhecêramos, e isto não só por 
razões de ordem económica e porque 
as alterações foram feitas gradual-
mente mas também, e sobretudo, 
porque entendemos que não era 
necessário renegar totalmente o pas-
sado para construir o presente. (...) 
Alterámos, sim, o espaço tornando-
o mais fluido, mais vivo, mais de 
acordo com as nossas necessidades 
e o nosso modo de sentir uma casa.’

Casa na rua da Senhora da Luz, hab-
itada por Fernando Távora, Porto

Estudo para intervenções no 
existente, Casa do Além, Fernando 
Távora,  Ledesma, anos 50
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‘Primeira regra: continuar. Segunda regra: começar.’1

a propósito ‘da utilidade da Arquitectura para o Património’2

‘A arquitectura será útil, em definitivo, quando lançar sobre sobre 
o património outras luzes e outras sombras. Quando abra o jogo 
de outra representação que –como no encontro entre a catedral, os 
viajantes e as crianças- vincule de outra forma todas as dimensões 
da temporalidade da memória –passado, presente e futuro-, 
quando permita celebrar uma nova representação do Anjo da 
História.’3

 �o esforço por clarificar alguns dos princ�pios que tomamos como pressuposto para 
a inventividade do projecto, procurando afinar uma motivação/posição para a reflexão que 
esse (in)variavelmente exije, parece-nos agora fundamental esclarecer o sentido do que neste 
processo se entenderá por reabilitar ou, falando do seu produto, por reabilitação. Isto porque, 
focando-nos sobre as questões que pressupõem a antecipação de um presente que se esforce por 
conciliar a vivência dinâmica que resultará da passagem do tempo -e tratando-se a nossa casa da 
continuação de uma já existente-, não poderemos deixar passar por irrelevante a transformação 
que estabelecemos noa circunstância que existe, como existe, e da qual fara inevitavelmente parte 
o património arquitectónico.
 Para nós, a importância da reabilitar deriva directamente da sua origem etimológica 
-‘re’ (outra vez) + ‘abilitare’ (tornar apto); ou, no caso espec�fico de uma casa, re-habi(li)tar, ou 
seja, torná-la de novo habitável/habitada. Por esse motivo, o acto de reabilitação não será, neste 
contexto, entendido como um processo evasivo de preservação ou de restauro4, mas antes como 
um complexo processo de apropriação-conservação-adaptação-destruição-extensão -isto é, de 
transformação- cuja primordial intenção seja a de (re)construir a casa enquanto marco habitável, 
e, com isto, devolver renovado e reforçado sentido ao património. Relembremos que ‘não existe 
arquitectura sem projecto, não existe projecto sem memória, não existe memória sem ideias, não 
existe arquitectura sem habitante’5.
 Por outro lado, convirá também deixar claro que ao abordar as questões do património 

1 MOLDER, Maria Filomena, ‘Entrevista ao com Luciana Leiderfarb’, Expresso, 6 de junho de 2016, versão digital: http://expresso.sapo.
pt/sociedade/2016-06-06-Maria-Filomena-Molder-So-comecamos-depois-de-continuar 

2 MOSQUERA ADELL, Eduardo, ‘De la Utilidad de la Arquitectura para el Patrimonio’, in “Arquitectura y Patrimonio. Memoria del 
futuro. Una reflexión sobre la relación entre Patrimonio y Arquitectura”, Cuadernos do IAPH, nº3, Sevilha, 1992, p.16
3 idem, p.27

4 Seja no sentido de devolver à condição anterior atrav�s de uma acção m�nima, de intervenção cientifica e conservadora, ou, ainda que nos 
interesse a ideia de (re)construção de algo que inclusivamente possa não ter existido como tal, o restauro em estilo de uma eventual forma 
pristina, de acordo com as ideias de Viollet-le-Duc que afirma: ‘Restaurar un edificio no significa conservarlo, repararlo o rehacerlo, 
sino obtener su completa forma pristína, incluso aunque nunca hubiera sido así.’ VIOLLET-LE-DUC, Eugène, ‘Dictionnaire raisonné 
d’Architecture Française’, Paris, 1869 (Tomo VIII. Voz “Restauration”) como citado por CAPITEL, Antón, ‘Metamorfosis de monumentos 
y teorias de la restauración’ [1988], Alianza Editorial, Madrid, 2009, p.22 

5 MENDES, Manuel, ‘Terra quanto a vejas, casa quanto baste’ in ‘Só Nós e Santa Tecla’, Dafne, Porto, 2008, p.124
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e, consequentemente, das práticas de intervenção que a ele se referem6, não se terá por objectivo 
desenvolver uma(s) completa(s) teoria(s) do restauro ou da intervenção no património: ‘a relação 
entre uma intervenção de nova arquitectura e a arquitectura existente é um fenómeno que varia 
em função dos valores culturais atribuidos tanto ao significado da arquitectura histórica como às 
intenções da nova arquitectura [e, por isso,] é um engano pensar que se pode estabelecer uma 
doutrina permanente e, mais ainda, uma definição cient�fica da intervenção arquitectónica’7. 
Antes, pretendemos continuar a reflexão sobre as condições que conduzem o projecto, 
compreendendo de que forma a intervenção no património edificado pr�-existente revelará, e 
relevará, algumas questões sobre a (in)temporalidade da arquitectura e, consequentemente, 
sobre o papel do património no desenho da nossa casa-atelier. Isto porque, no fundo, o processo 
de reabilitar uma casa não é mais do que uma tentativa para lhe restabelecer a condição temporal, 
ou seja, devolver-lhe a circunstância que � fruto e resposta às necessidades espec�ficas de uma 
determinada época e cultura, mas também às particularidades do seu lugar e dos seus habitantes, 
que uma vez (re)estabelecidas voltarão a fazer dela uma casa. Processo que não deverá resultar 
de uma abordagem hol�stica, aprioristicamente estabelecida, mas antes a partir da especificidade 
de cada caso e da transversalidade do seu confronto, simultaneamente sensível e crítico, com o 
património existente, no seu sentido mais lato. 
 Assim, não será intenção abordar a questão do património arquitectónico -ou do 
seu potencial operativo enquanto material do projecto de arquitectura- de uma perspetiva 
historiográfica ou arqueológica, nem de um ponto de vista meramente t�cn(ic)o-crata; por outras 

6 ‘Debemos hablar de património, que genérica y comúnmente se entiende como uma coléccion de bienes, como un depósito de testimonios 
de la Historia. La idea de herencia o legado nos conduce al património como algo por transmitir y que por tanto demanda y requiere 
una operatividad específica. Pero junto al património como suma de elementos constituyentes de ese legado, también nos interessa lo 
patrimonial, um concepto identificable em torno a las actitudes y prácticas dedicadas al patrimonio.’ MOSQUERA ADELL, Eduardo, 
op.cit, p.16

7 SOLÀ-MORALES, Ignasi. ‘Del contraste a la analogia. Transformaciones em la concepción de la intervención arquitectónica.’ In 
‘Intervenciones’, op.cit, p.35

‘Tratou-se, aqui, do aproveitamento 
por reconstrução de um edifício do 
séc. XIX, de um “lote portuense” (...) 
a associação permite habitações bem 
dimensionadas, aproveitamento em 
profundidade e frentes diminutas 
com com os consequentes conforto e 
economia de construção.’

Bloco da Foz do Douro, Fernando 
Távora, Porto, 1952-54
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palavras, apresentando uma série de soluções genéricas, estabelecidas como convencionalmente 
exemplares para a intervenção no património edificado, e reduzindo o projecto de reabilitação a uma 
questão tautologicamente constructiva e encerrada em si mesmo. Antes, pretender-se-á entender 
como a construção -os sistemas construtivos- e a(s) sua(s) forma(s) não são alheios, mas centrais 
e coerentes com o seu conteúdo vivificador8. No fundo, encarando, discutindo e integrando o 
patrimonial sempre na perspectiva da sua razão de ser como arquitectura9 e, consequentemente, 
questionando a (ir)relevância de destacar as questões patrimoniais das restantes circunstâncias  
que informam o projecto, ao abrigo de uma especialização disciplinar desnecessária, incapacitante 
e desvalorizadora da síntese indissociável da multiplicidade de contingências, de saberes e de 
disciplinas que conduzirão do projecto à obra. Por um lado, porque ‘os problemas de intervenção 
em arquitectura histórica são, primeira e fundamentalmente, problemas de arquitectura e, neste 
sentido, a lição da arquitectura do passado é um diálogo a partir da arquitectura do presente e 
não desde posturas defensivas, preservativas’; por outro ‘porque os problemas da intervenção em 
arquitectura histórica não são problemas abstractos nem problemas que possam ser formulados 
de uma vez por todas, mas sim problemas concretos que se põem sobre estruturas concretas’10.
 Restará esclarecer que, não pretendendo, como já afirmámos, enunciar qualquer teoria 
da reabilitação, a reflexão que aqui se apresenta não se dirige àqueles edificios que desempenham 
ainda com clareza o seu papel arquitectónico -não só funcional como também simbólico: 
monumentos que, dado o carácter da sua excepcionalidade, têm ‘por vocação a ancoragem das 
sociedades humanas no espaço natural e cultural e na dupla temporalidade dos humanos e da 
natureza’11, e cujo papel arquitectónico se deve, em grande parte, à capacidade de fazer-recordar 

8 ALVES COSTA, Alexandre, ‘O Lugar da História’, in Textos datados’, Dafne, Edarq, Coimbra, 2007, p.254  

9 ‘Queriendo expressar uma opinión sobre la actitud que debería guiar nuestro trabajo em presencia de obras antíguas, me limitaré a 
hablar de la única cosa que, para mí, puede decirse razonablemente en términos operativos sobre tales obras: hablaré de su razón de 
ser como arquitectura (el ser uma respuesta compleja y especializada a cuestiones ante todo prácticas)’ GRASSI, Giorgio, ‘Uma opinión 
sobre la restauración’ [1989], Phalaris, nº6. Janeiro-Fevereiro, 1990 in ‘I: Fundamentos’, ‘Cuatro Cuadernos. Apuntes de Arquitectura y 
Patrimonio’, p.65 versão digital: https://cuatrocuadernos.wordpress.com/opinion-sobre-restauracion/

10 SOLÀ-MORALES, Ignasi, ‘ SOLÀ-MORALES, Ignasi, ‘Teorías de la Intervención Arquitectónica’, in op.cit, p.31-32

11 Alargaremos também essa exclusividade, ainda que com alguma reserva à abrangência com que actualmente se atribui essa taxonomia,  Alargaremos também essa exclusividade, ainda que com alguma reserva à abrangência com que actualmente se atribui essa taxonomia, 

‘Um celeiro abandonado foi aquilo 
que encontrei: por trás uma porta 
para o monte. à frente era aberto 
em madeira. Por cima um telhado 
que caiu. Ficou assim: a tràs, tudo 
igual com porta nova. à frente, 
tudo em vidro para a água. Por 
cima, um telhado para todos. Por 
dentro, foi o que a planta deu (30 
metros quadrados). Por fora, foi ler 
Apollinaire: “Preparer au lierre et 
au temps une ruine plus belle que les 
autes...”’’
Reconversão de uma ruína, Eduardo 
Souto de Moura, Gerês, 1980-82

Casa em Baião, Eduardo Souto de 
Moura, Gerês, 1990-93
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da sua condição memorial, servindo eventualmente de matéria à invenção. Antes, foca-se 
particularmente o interesse da reflexão sobre os campos12 de construção corrente, desenhadores 
do fundo das cidades e, na sua condição de recinto, enquadramento dos gestos e rituais mais 
elementares do nosso quotidiano. Dentro desses, em espec�fico, às casas, lugares seguros a partir 
dos quais nos posicionamos para compreender o mundo e que, com a constante transformação 
social, cultural e técnica de um mundo (a cada vez) moderno, desvelam a necessidade natural 
de cada um em acompanhar essa (r)evolução, transformando-se também. Exactamente por esse 
motivo, será foco do nosso interesse o conjunto de habitações que, quer pelo estado relativamente 
avançado de ruína ou pela incapacidade para (cor)responder às exigências e vontades de um 
habitar contemporâneo13, exigem uma intervenção que (re)capacite a sua reutilização. Ou seja, 
reconhecendo o potencial, nomeadamente infraestrutural, do património existente, a ‘tudo 
quanto represente um problema aberto a respostas diferentes, a tudo aquilo que para ser de novo 
obrigue a uma resposta arquitectónica, a um projecto arquitectónico’14. 
 Afirmou Mies: ‘[a] habitação tem de servir em definitivo a vida’; ‘a intensidade da forma 
é a intensidade da vida’15 e, por isso, das casas, a incapacidade de acompanhar a vida revelará, 
incontornavelmente, uma debilidade da forma. 

(alguns) monumentos históricos. Usando as palavras de Choay: ‘O monumento histórico não é um artefacto intencional, criação ex nihilo 
de uma comunidade humana com fins memoriais. Não se destina à memória viva. Foi escolhido num corpus de edifícios preexistentes, 
devido ao seu valor para a história (quer se trate de história de acontecimentos, social, económica ou política, ou se trate da história 
das técnicas ou da história da arte...) e/ou ao seu valor estético. Mais precisamente, na sua relação com a história (seja ela qual for), 
o monumento histórico refere-se a uma construção intelectual, tem um valor abstracto de saber.’ CHOAY, Françoise, ‘Questões do 
Património: antologia para um combate’ (originalmente ‘Le Patrimoine em questions. Antologie pour um combat’ [2009], Edições 70, 
Lisboa, 2011, p.16;18. 

12  ‘Fields comprise built landscapes and the people that inhabit them. For thousands years, fields have taken root, grown, come into 
bloom and evolved, sustaining themselves without need of architects or planners.’ HABRAKEN, John, ‘Palladio’s children’, Taylor & 
Francis, London, 2005, p.IX (prefácio)

13 ‘ ‘(...) uma obra antigua que se encuentra en esas condiciones no tiene que sobrevivir artificialmente como muchos desearían (o sea, la 
conservación a qualquier coste), sino que debe recuperar su razón de ser como arquitectura, sobre todo para que pueda convertirse en la 
misma razón de nuestro trabajo sobre aquel mismo objecto, o sea la razón de ser del proyecto.’ GRASSI, Giorgio, op.cit, p.65

14 GRASSI, Giorgio, ‘ GRASSI, Giorgio, ‘Uma opinión sobre la restauración’, op.cit, p.65

15 ‘ ‘Only life intensity has form intensity. (...) Authentic form presupposes authentic life’, MIES VAN DER ROHE, Ludwig, ‘On form on 
architecture’ [originally published in Die Form, 2, no.2, p.57 [1927]) in NEUMEYER, Fritz, ‘The Artless Word: Mies van der Rohe on the 
Building Art’, The MIT Press, Cambridge, 1991, p.257, 

‘(...) um novo acrescento com quarto 
de banho, cozinha, aquecimento, 
e dois quartos - uma importante 
modernização a vida continuada 
desta modesta quinta.’
Casa Gugalun, Peter Zumthor, 
Graubunden, 1990-94



Na suave violência que resulta 
da interpenetração entre 
construção achada, minimamente 
transformada, e volume novo, 
a casa Alcino Cardoso cristaliza 
paradigmaticamente a síntese 
radical que se esperará do projecto, 
através do qual a reabilitação será 
(in)formada não só pelo carácter do 
património edificado, mas também, e 
por veze sobretudo, pelo património 
não edificado, pelas vinhas que 
assinalam o limite construível da 
nova arquitectura, pelos seus novos 
usos e hábitos, pelas novas técnicas 
e materiais cuja intenção seja a 
de incorporar o mesmo espírito 
de tradicional modernidade das 
pedras com que fora construída a 
antiga quinta, pelo contraste através 
do qual o carácter se desvelará 
construção aberta e contínua, 
esperançosamente existente na 
expectativa de cumprir o seu 
potencial. ‘Síntese táctil de forma e 
consistência, peso e leveza, a Casa 
da Gateira faz-se expressão serena 
daquela ideia de continuidade que é 
movimento de dialéticas múltiplas 
culturais -o permanente e o novo, o 
universal e o particular, o erudito e 
o popular, as formas e os padrões 
culturais e institucionais seus 
referentes, o projecto e a intervenção, 
o abstracto e o concreto, o físico e o 
virtual.’
Casa Alcino Cardoso (1ª fase), �lvaro 
Siza, Engusto, Moledo do Minho 
1971-73
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(Re)construir (sobre) o vazio saturado
Reabilitação, projecto: arquitectura - ‘manifesto de uma presença que há-de vir’

“Há não muito tempo fiz uma casa para uma família adinheirada. 
Compraram uma casa antiga, pensando recuperá-la, confiando 
no prestígio do antigo como símbolo de representação. Mas a 
casa, como construção, não tinha interesse. Convenci-os de que 
o melhor seria demoli-la a aproveitar aquilo que ela tinha de 
bom: a implantação, o volume, a relação com a paisagem. É a 
ideia de uma casa antiga, mas muito melhor, porque eu, com os 
meios que dispomos hoje, posso fazer uma casa melhor do que 
as que se faziam antigamente. (...). O bonito de um trabalho é 
que pode chegar a ser como uma flor. Uma flor não se discute; 
é algo que vem dado com absoluta determinação, algo cuja 
solução tem um certo grau de fatalidade. Para conseguir isto, 
há que trabalhar com constância.”16

 Temos por assente a ideia de que a arquitectura não se cinge ao objecto arquitectónico; 
mas antes, como já escrevemos, que existe na intersecção da sua condição, enquanto continente, 
com as circunstâncias do seu contexto e do seu conteúdo: arquitectura como organização da vida 
no espaço, projecto como ‘manifesto de uma presença que há-de vir’17. Neste sentido, preservar 
artificialmente o objecto edificado sem considerar as restantes circunstâncias que fazem dele 
arquitectura contribuirá apenas para o seu esvaziamento enquanto património arquitectónico e, 
consequentemente, para a debilidade do seu significado; sobretudo quando a impossibilidade de 
‘renunciar ao dogma da sua intangibilidade e ao formalismo da restauração histórica impedem 

16 T�VORA, Fernando, ‘ T�VORA, Fernando, ‘Nulla dies sine línea’, in Documents de Projectes d'Arquitectura nº14, Barcelona (UPC), Diciembre 1998, p.10

17 MENDES, Manuel, ‘ MENDES, Manuel, ‘Terra quanto a vejas, casa quanto baste’, op.cit, p.121

Desenhos de estudo para a construção 
nova que substituirá, semelhante 
em escala e (dis)posição, a casa 
demolida. Casa Manuel da Costa de 
Almeida, Fernando Távora, Moreira 
de Cónegos, 1991-
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a nossa capacidade de dotar os lugares de novos usos, adaptados à procura da sociedade 
contemporânea18. Isto porque, partindo do pressuposto que a arquitectura é mais do que o 
mero objecto edificado, o património arquitectónico ultrapassará, inevitavelmente, o património 
edificado: ‘a necessidade fisicamente mais necessária, a necessidade duma porta, por exemplo, 
pode resultar inseparável, no contexto concreto do projecto, duma imagem, uma canção, uma 
lembrança’19. Para podermos estabelecer as linhas que determinam a intervenção, ‘devemos 
associar, solidariamente e de modo menos convencional, a ideia de contentor ou continente-
imóvel com mais coisas: património móvel, o material e o imaterial, o vínculo com o seu entorno 
territorial e social, em suma, a cultura [i]material. Conteúdos, mas que são também contentores, 
aos que se soma a expressão da própria acção patrimonial como se expõe, se use e disfruta, se 
conhece e se estuda, como se vive e se modifica’20. Ou por outras palavras, a capacidade latente 
que o património edificado encerra para potenciar determinadas formas do habitar.
 É através dessa compreensão que entendemos que as operações radicais, e 
consequentemente artificiais, de preservadorismo, alegadamente ao abrigo da manutenção dos 
valores culturais de uma sociedade -como aquelas que, considerando o património como algo finito 
e imutável, levaram ao esvaziamento quase total dos territórios catalogados como património 
intocável- acabaram por exercer o maior desrespeito possível à sua condição de património 
arquitectónico: removendo-lhe a sua utilidade e impedindo uma postura de intervenção 
projectual activa negaram-lhe a sua virtual21 vitalidade enquanto arquitectura. Ao impedir a 
lenta transformação da cidade, acompanhando a(s) mudança(s) (d)e necessidades daqueles 
que nela habitam -ou seja, conservando-lhe a capacidade de Histórica enquanto permanente 
construção. O património arquitectónico, ao ser reduzido à condição objectual de património 
edificado, estagna num estado anacrónico e �, assim, desprovido do seu significado original. O 
congelamento desses edifícios, sob a pretensa intenção de preservar o seu valor histórico, acaba 
por revelar a incompreensão de que a História não pára e daí ser anti-natural congelar qualquer 
dos seu momentos. 
 O património arquitectónico representa não só a nossa habilidade para construir, mas 
também, e sobretudo, a nossa necessidade-competência para habitar. Por esse motivo, do seu 
papel propedêutico, deveríamos sobretudo preocuparmo-nos em conservar, em vez de um 
conjunto de formas e materiais que despertam a nostalgia de um passado longínquo, a nossa 
capacidade de lhe dar continuação e de o substituir, dando continuidade à contínua construção do 
seu carácter: algo que tenta integrar a relação entre as suas condições naturais e artificiais, entre 

18 CHOAY, Françoise, ‘ CHOAY, Françoise, ‘Questões do Património’, op.cit, p.52-53

19 LLORENS, Tomas; SOMOZA, Manuel, ‘ LLORENS, Tomas; SOMOZA, Manuel, ‘Depoimento (na morte de Le Corbusier)’ in ‘Vértice’ [1965], como citado por MENDES, Manuel, 
‘Terra quanto a vejas, casa quanto baste’, op.cit, p.136

20 MOSQUERA ADELL, Eduardo, op. cit, p.23-24

21 ‘Pero existe un tercer aspecto, que pare mí es el más importante, el de la obra arruinada, reducida a fragmentos, que a través de este 
último estadio deja ver la recuperación de una especie de carácter incompleto, como si tratara de una nueva disponibilidad, o sea que hace 
aparecer de nuevo las respuestas posibles ligadas a la generalidad de su respuesta. La obra muestra, en estos casos, junto a su ruina, toda 
su virtualidad como arquitectura (la virtualidad recuperada de su proyecto). Virtualidad que se expresa no sólo como habría podido ser 
respecto a sus problemas originales (el proyecto como sistema de elecciones), sino también como podría llegar a ser ante nuevos problemas 
y nuevas oportunidades.’ GRASSI, Giorgio, op.cit, p.64
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a sociedade e a arte, e entre arte e expressão, sistematicamente, balançando entre a sua condição 

física, tangível, estética e o seu reverso moral, intangível e ético.

 Assente, claro está, que essa substituição não deve ser resultado de um processo de 

substituição ideológico e compulsivo, mas antes recorrendo a todas as ferramentas de síntese 

que as nossas competências enquanto arquitectos nos oferecem; para dessa forma confrontarmos 

criticamente o património existente e, através disso, adquirirmos a capacidade sensível de 

distinguir aquele que tem ainda capacidade para exercer o seu papel arquitectónico, daquele que, 

fruto da sua temporal inutilidade, necessita de um projecto de arquitectura para o reabilitar22.  

Processo que beneficiaremos ao pôr de lado uma nostalgia formalista que reduza os projectos 
que se confrontam com património edificado às práticas evasivas de conservação e de restauro 
-esteticamente fiel mas eticamente infiel às suas formas originais- para compreender que da 
conciliação com os restantes processos de transformação possíveis, desde a sua destruição -total 

ou parcial- à sua extensão, poderá surgir um projecto capaz de unificar passado e presente na 
construção de património futuro23. Num lugar onde ‘o projecto de uma nova arquitectura não só 

se aproxima fisicamente da já existente, relacionando-se visual e espacialmente com ela, mas que 
estabelece uma verdadeira interpretação do material histórico com a que se mede, de modo que 

este é objecto de uma verdadeira leitura que acompanha implicitamente a nova intervenção no 

seu significado global’24. Para que, desta forma, possamos perpetuar a capacidade de transformar 

que a nossa capacidade de habitar e construir25 pressupõe. 

22 ‘ ‘Para nosotros, cada tiempo tiene su propiá y diferenciada atemporalidad. Para nosotros, la búsqueda de la pureza no hace más que 
mostrarnos más impurezas. La recuperación del pasado a partir de nuestra contemporaneidad es nuestra tarea: la reconstrucción de 
algo que incluso pudo no haber existido como tal, de la memoria apenas desvelada por nuestros actos: aquella que nos damos a nosotros. 
La que tenemos derecho a transmitir.’ MOSQUERA ADELL, Eduardo, op.cit, p.27

23 ‘ ‘A partir do momento em que deixar de ser objecto de um culto irracional e de uma “valorização” incondicional, ou relíquia, ou 
curiosidade, o enclave patrimonial poderá tornar-se no terreno sem preço de uma recordação de nós mesmos no futuro’, CHOAY, 

Françoise, ‘Alegoria do Património’ (original: ‘L’Allégorie du Patrimoine’ [1982]), Edições 70, Lisboa, 2010, p.269

24 SOLÀ-MORALES, Ignasi, ‘ SOLÀ-MORALES, Ignasi, ‘Del Contraste a la Analogia: transformaciones em la concepción de la intervención arquitectónica’, in 

‘Intervenciones’, op.cit, p.35

25  ‘Museificação, disneylandização, pastiches são os sinais de uma esterilização progressiva, de uma incapacidade para construir uma 
alternativa a um universo tecnicizado e monossémico. (...) O que está em causa na problemática actual do património, se nós quisermos 
optar pelo destino do Homo sapiens sapiens mais do que pelo do Homo protheticus, é, repita-mo-lo, a capacidade da nossa espécie de 
habitar o mundo e de continuar a desenvolver o que tenho, de resto, chamado a nossa “competência de edificar”. Com efeito, a edificação 

‘Anteriormente, o edifício albergava 
um bar com um salão nas traseiras. 
Agora, deveria transformar-se 
numa casa-atelier, um pedido 
simples. É desejável viver no 
lugar de trabalho, mas também é 
necessário manter uma separação. 
(...) Fazendo de necessidade virtude, 
transformámos o espaço entre num 
jardim (do tamanho de um lenço ou 
talvez de um tapete). O jardim cria 
a distância necessária. A distância 
torna-se, por sua vez, ligação entre 
as partes. De facto, a casa trata-
se de isso. Uma cobertura de vidro 
ligeira e deslizante permite que 
esse pequeno espço seja um jardim 
ou um tapete verde. (...) Quando 
neva, pode escolher-se entre deixar 
a neve acumular na cobertura ou 
abri-la e deixar que os flocos se 
balancem até encontrar o chão. 
(...) A casa e a parte traseira estão 
praticamente bem como estão. (...) 
As tábuas velhas são substituídos 
por madeira nova. As vigas originais 
permanecem expostas, retratando o 
carácter original da casa. Onde uma 
secção da parede é removida, uma 
estrutura metálica toma o seu lugar. 
O acabamento verde não é mais nem 
menos do que o verde standard do 
acabamento contra a ferrugem. Mas 
é fresco, esse verde.’
Casa 43, Jan de Vylder & Trice 

Hofkens Architecten, Gent, 2004-05
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 A arquitectura � reflexo das particularidades de cada cultura e, no entanto, será igualmente 
verdade que ‘a cultura [deverá ser] a crítica permanente ao conceito de “património”’26, implicando 
uma colectiva e constante revisitação-revisão do seu potencial. ‘A posição que se assume sobre 
este complexo passado de sedimentos vários e todos significativos � tão importante como o 
desejo de construir o futuro’27 e, por consequência, ao patrimonial, como a qualquer intervenção 
arquitectónica, pedir-se-á, mais do que um conjunto de soluções holísticas e aprioristicamente 
estabelecidas, a insinuação de uma abordagem que ‘direccione a arquitectura em direcção à 
particularidade... de lugar, de pessoa, de actividade: para que a forma possa surgir desses.’28 
 Não temos dúvidas de que o maior valor do património, enquanto herança, é a sua condição 
memorial: a capacidade de representar e transmitir um conhecimento que vai para além da sua 
forma e da sua materialidade. Do património arquitectónico, portanto, mais do que um domínio 
de técnicas que se terão, entretanto, tornado ultrapassadas, herdamos fundamentalmente a 
continuidade de um saber-habitar, da capacidade que um conjunto de ‘paredes, tectos, pilares, 
atmosferas’ terão de nos estabelecer num lugar, de acolher o hábito e dar espaço à invenção que 
decorrerá da sua ocupação. É a continuidade deste saber-habitar-construir que constrói a tradição 
da Arquitectura29 e que simultaneamente nos ‘faz ver todas as suas diferenças (toda a distância 
que em realidade nos separa), compreendida a impossibilidade de repetir à letra as suas formas’30. 
O papel do projecto será, sob a integridade de um ponto de vista contemporâneo, evidenciar que 

material do nosso quadro de vida vem da mesma competência simbólica que a nossa linguagem. E, assim como a nossa competência de 
falar (uma linguagem articulada) envolve identicamente o locutor e o auditor, também a competência de edificar envolve identicamente 
construtor e habitante’ CHOAY, Françoise, ‘As questões do Património: uma antologia para o combate’, op.cit, p.50

26 FONTAINE, Claire ‘ FONTAINE, Claire ‘Sem título (carta a A.)’ [2008], Revista Punkto, versão digital em http://www.revistapunkto.com/2016/01/sem-
titulo-carta-a-claire-fontaine.html

27 ALVES COSTA, Alexandre,  ALVES COSTA, Alexandre, ‘O lugar da história’, op.cit, p.254

28 SMITHSON, Alison & Peter SMITHSON, Alison & Peter, ‘The Charged Void: Architecture’, Monacelli press, Nova Iorque, 2001, p.11

29 ‘It is not the architectural achievement of earlier times that makes their buildings appear so significant to us, but the circumstance that 
the antique temples, the Roman basílicas, and also the cathedrals of the Middle Ages were not the work of individual but the creations of 
entire epochs. (...) One will have to understand that all building arises of its own epoch and can only manifest in addressing vital tasks 
with the means of its own time. It has never been otherwise. For this reason, it is futile endeavour to use contents and forms of earlier 
buildings periods today.’ MIES VAN DER ROHE, Ludwig, ‘Building Art and the Will of the Epoch’ [1924] in NEUMEYER, Fritz, ‘The 
Artless Word: Mies Van der Rohe on the Building Art’, The MIT Press, Cambridge, 1991, p.245

30 GRASSI, Giorgio, op.cit, p.63 GRASSI, Giorgio, op.cit, p.63

‘A casa da árvores foi desenhada para 
a mãe de uma família atarefada que, 
dependente de uma cadeira de rodas, 
se encontrava confinada a um único 
quarto. (...) A casa serpenteia por 
entre as árvores, encolhendo-se para 
passar pela árvore Sumac central e 
respirando de novo para acomodar 
um generoso quarto de dormir e de 
banho, debaixo de um eucalipto. O 
quarto abre-se para uma plataforma 
de madeira e vira-se para a casa, 
onde as colunas existentes foram 
utilizadas para sustentar uma nova 
nova varanda envidraçada em 
estrutura de madeira que rampeia 
entre as duas cotas originais do piso 
térreo. A cozinha, as pessoas que se 
movem pela casa, e até a rua podem 
ser avistadas do quarto, toda a casa 
é reorientada em torno do jardim.’  
Casa da Árvore, Tom Emerson & 
Stephanie Macdonald, Londres, 2013



90 B. Dos principio(s) para a minha casa

para lá da transformação dessas formas, a razão de ser essencial do nosso trabalho continuará a 
mesma, isto é, a intenção de construir espaços capaz de acolher generosamente a vida. A memória 
é um processo através do qual não só se assimila e repete o passado, mas, sobretudo, o processo 
através do qual o homem reconstruirá, recorrendo à imaginação, essa mesma experiência: 
‘armazenar na memória, apreender mecanismos, perceber intenções e condicionamentos para, 
esquecendo tudo, os abrirmos de uma forma cultivada e eticamente responsável à criação 
escandalosamente artística, como é nosso dever’31. O património edificado acabará por se tornar 
circunstancial num projecto de reabilitação; apenas uma mais entre as diversas circunstâncias 
que informam o arquitecto –entre o lugar, o programa, as referências...- e cujo complexo enlace 
será necessário para dar sentido ao projecto: a ‘arquitectura pode então trazer inovação. Não 
directamente sobre a solução material, sobre o resultado formal, etc., mas em primeiro lugar 
sobre o método, sobre a abordagem, sobre o saber construir outros processos. Cientes que ‘tudo 
isso faz património, que tudo isso é património.’32 
 Da reabilitação pressupõe-se então que seja resultado de um gesto criativo e a esse gesto 
criativo, transformador de um património que reivindica novas capacidades, exigir-se-á que resulte 
de uma síntese crítica com o existente, dispondo de todas as ferramentas que a arquitectura seja 
capaz de nos oferecer - ‘a confrontação, como diferença e semelhança, desde o interior do único 
sistema poss�vel: o sistema particular definido pelo objecto existente � o fundamento de toda 
a analogia, e sobre esta analogia se constrói todo significado poss�vel e aleatório’33. Esperando-
se, portanto, que a sua motivação, passe pela conservação ou pela destruição, seja despertada 
pela especificidade de cada caso, enquanto arquitectura, atrav�s da arquitectura, ao inv�s da 
aplicação de doutrina(s) ideológica(s) ‘especializada(s)’, frequentemente movidas por lógicas 
fundamentalmente comerciais. 
 Avançamos confiantes, portanto, que a verdadeira vocação da reabilitação não deverá 
ser separada da de qualquer outro projecto de arquitectura e que a ‘sua realidade é a síntese da 
diversidade de transformações que sofreu ao fluir do tempo indiferente a segmento de �poca’, 
‘na convicção de que a sua contemporaneidade não se faz na arbitrariedade de um qualquer 
historicismo ou na representação autista de um liberalismo de circunstância e retórico’34, mas que 
‘as margens de actuação da arquitectura se ampliam cada vez mais mais desde a acção à inacção 
mais totais’35. A reabilitação de um edifício não é mais do um gesto criativo e por isso, só a ‘a acção 
[poderá] sinalizar, com a sua solução, a fronteira entre uma arquitectura útil para o património e 
a que o não pode ser.’36

31 ALVES COSTA, Alexandre, ‘O Lugar da História’, op.cit, p.254 ALVES COSTA, Alexandre, ‘O Lugar da História’, op.cit, p.254

32 MOSQUERA ADELL, Eduardo, ‘ MOSQUERA ADELL, Eduardo, ‘De la Utilidad de la Arquitectura para el Patrimonio’, op.cit, p.26

33 SOLÀ-MORALES, Ignasi, ‘ SOLÀ-MORALES, Ignasi, ‘Del contraste a la analogía’, op.cit, p.50

34 SECCHI, Bernardo, como citado por MENDES, Manuel, ‘ SECCHI, Bernardo, como citado por MENDES, Manuel, ‘Do esquecimento. “Para além da arte: do nomadismo ao erotismo”’, op.cit, 
p.327

35 MOSQUERA, Eduardo Adell, op.cit, p.24 MOSQUERA, Eduardo Adell, op.cit, p.24

36  MENDES, Manuel, idem, p.43  MENDES, Manuel, idem, p.43



Cato Lodge, Hexenhaus, Upper Lawn
Entre conservação e destruição: vistas sobre o achado - intervenções, projecto de arquitectura



Pórtico de entrada novo na casa velha, Cato Lodge, Alison Smithson, Londres, 1971



I

‘(...) o “as found” foi um novo olhar sobre o ordinário, uma ab-
ertura para como as “coisas” prosaicas poderão re-energizar 
a nossa actividade inventiva.’1

O (pouco) trabalho construído por Alison & Peter Smithson, particularmente as casas que 
habitaram e que usaram como lugares para experimentar ideias e testar invenções, seguiu 
paralelo a essa consideração e constitui-se paradigmático enquanto repertório de exemplos 
da utilidade que a arquitectura possa ter para o património. Seguindo a ideia de que a pré-
existência edificada se insinua apenas como mais uma circunstância entre as várias que 
compunham o cruzar de condições que (in)formam e afectam o projecto de arquitectura, 
Alison & Peter apresentaram a noção de ‘as found’ para, entre outras ideias, definir a 
capacidade de integrar todas essas características que estruturam o lugar, num processo de 
síntese onde ‘a arte está em pegar, [re]volver e associar’2; ou seja, de integrar-manipulando o 
existente sem complexos nostálgicos para, através da intervenção, alcançar um novo diálogo 
capaz de abrigar novos modos de habitar: ‘[n]um modo radical de tomar nota das coisas’3 
onde o valor patrimonial de um muro ou de uma fileira de árvores são equiparáveis ao de um 
jogo de criança desenhado no pavimento4. 

 Uma perspectiva que, sem cair na tentação comum de atribuir automaticamente 
a condição de relíquia ao que já existe antes do arquitecto que chega -desenvolvendo uma 
afeição básica pela antiguidade das suas formas- determina ‘uma abertura para o [modo] 

1 SMITHSON, Alison & Peter, ‘The “As Found” and the “Found”’, in ‘As Found: the discovery of the Ordinary’, (ed. 
LICHTENSTEIN, Claude; SCHREGENBERGER, Thomas) Lars Muller, Zurique, 2001, p.40

2 SMITHSON, Alison & Peter, ‘The “As Found” and the “Found”’, in ‘As Found: the discovery of the Ordinary’, idem, 
p.40

3 LICHTENSTEIN, Claude, SCHREGENBERGER, Thomas, ‘A Radical Way of Taking Note of Things’, op.cit, p.8

4 ‘In architecture, the “as found” [a]e[s]thetic was something when we first knew Nigel Henderson and saw in the 
photographs a perceptive recognition of the actuality around his house in Bethnal Green: children’s pavement play-
graphics; repetition of a “kind” in doors as site hoardings; the items in the detritus on bombed sites, such as the old 
boot, heaps of nails, fragments of sack or mesh and so on.  Setting ourselves the task of rethinking architecture in 
the early 1950’s, we meant by the “as found” not only adjacent buildings but all those marks that constituters in a 
place and that are to be read through finding out how the existing built fabric had come to be as it was. Hence our 
respect for the mature trees as the existing “structuring” of a site on which the building was to be the incomer… As 
soon as architecture begins to be thought about its ideogram should be so touched by the “as found” as to make it 
specific-to-place.’ idem



como as “coisas” prosaicas poderão re-energizar a nossa actividade inventiva’5; isto é, 

confrontados com o que existe e alberga (ainda) potencialidades impensadas, entender 

como o novo pode re-energizar o tecido existente: intervir no que existe, como existe, mas 

sem receio de recorrer à plenitude das capacidades inventivas do projecto.

 A maior parte das (poucas) casas que o escritório teve a possibilidade de construir 

resultam precisamente de ‘conversas com casas existentes’6; consciente, no entanto, que 

‘entre o compromisso total perante a circunstância e o seu total abandono há uma infinidade 
de posições’7, esses exemplos constituem prova de que a intervenção sobre património 

arquitectónico poderá (e deverá) utilizar todas as ferramentas oferecidas pelo projecto de 

arquitectura. Isto é, que entre a (quase-)conservação e a (quase-)destruição8, existe uma 

larga variedade de potenciais intervenções que, mais do que soluções-tipo, caracterizam 

um atitude que sinaliza o interesse e a tendência para se comprometer com o existente, 

reconhecendo aquilo que é ainda capaz de desempenhar o seu papel arquitectónico e 

compreendendo as suas pistas para que, estabelecendo prioridades, esse caminho leve o 

arquitecto a novas perspectivas e novas formas9. Ao invés de considerar uma aproximação 

5 ibidem

6 HEUVEL, Dirk van den; RISSELADA, Max, ‘Just a Few Houses...’ in ‘Alison & Peter Smithson: from the House of the 
Future to the house of today’, op.cit, p.9

7 TÁVORA, Fernando, ‘Da organização do Espaço’ [1962], FAUP Publicações, Porto, 2008, p.25

8 A quase-conservação pressupõe que uma casa reabilitada nunca pode ser completamente intocada. A quase-

destruição pressupõe que, enraizada na memória, uma casa reabilitada nunca pode ser completamente destruída.

9 ‘As Found is not an object that can be touched: it is a metaphor. If it characterizes an attitude, then it stands for 

interest and an “approach”. (…) As Found is the tendency to engage with what is there, to recognize the existing, to 

follow its traces with interest. The justification for this interest lies in the experience that this path is precisely the one 

2 Priory Walk, vista sobre a cozinha e sala de estar no último piso, Londres.



Um corredor também pode ser uma sala de estar, hall, Cato Lodge



conservativa a priori -doutrinalmente assente- às coisas que existem, reabilitar consistirá 
em dar-lhes uma atenção crítica e a partir desse confronto, tomar a decisão de integrar, 
acrescentar ou destruir, e, a partir daí, determinar a unidade (d)e identidade da nova 
arquitectura.

II

As casas onde o casal habitou e trabalhou durante grande parte da sua vida10 constituem-se 
como intervenções que, reconhecendo a ainda-capacidade do edifício achado para albergar 
novo habitar, adoptam uma atitude reabilitadora de quase-conservação. Quase-conservação 
no sentido em que, mantendo-se o contentor praticamente intocado, recuperam-se 
apenas algumas das qualidades originais, entretanto degradadas de forma a pôr em causa 
a sua performance -inclusivamente estética-, não só restaurando como possivelmente 
potenciando-as com recurso ao acrescento de novas camadas sobre o tecido antigo11. Um 
processo de reabilitação feito através de pequenas intervenções mínimas cuja pretensão será 
fundamentalmente a de restaurar a habitabilidade do seu recinto, aproveitando e realçando 
ao máximo através da simplicidade dessa intervenções as qualidades específicas do que já 
existe, e que não precisa de ser substituido à força de uma vontade de deixar clara a presença 
e a imagem de uma nova arquitectura, mesmo quando desnecessária ou redundante. 

 No caso das suas casas, um processo de renovação cuja intervenção propriamente 
dita assentou sobretudo numa redistribuição da organização espacial (a partir) dos novos 
usos, e onde as principais transformações passaram pela renovação das casas-de-banho e 
cozinhas ou, no caso de Cato Lodge, pela destruição de uma escada existente que ligava as 
divisões da cave, agora pertencentes ao estúdio, à privacidade dos quartos; interrompendo-a 
e (re)construindo uma nova escada interior junto à fachada, onde anteriormente existia uma 
exterior, permitindo assim uma ligação directa entre o estúdio e o exterior e, na construção 
desta nova distância, restabelecer a devida intimidade à casa propriamente dita, capaz 

that leads to new insights and “forms”’, LICHTENSTEIN, Claude; SCHREGENBERGER Thomas, “A radical Way of 
Taking Note of Things”, op.cit, p.8 

10 Entre 1961-1971 Alison & Peter habitaram o número 2 de Prior� �alk, em South �ensington, Londres, e entre  Entre 1961-1971 Alison & Peter habitaram o número 2 de Prior� �alk, em South �ensington, Londres, e entre 
1971-2003 o número 24 de Gilston Road, também conhecido por ‘Cato Lodge’. Alison Smithson faleceu, no entanto, 
prematuramente a 14 de Agosto de 1993. Cf. ‘Alison & Peter Smithson: from the House of the Future to the house of 
today’, op.cit, p.140-151

11 SMITHSON, Alison & Peter, ‘The Charged Void: Architecture’, op.cit, p.368



de lhes providenciar a desejada condição de célula energizante12: lugar calmo onde nos 
possámos retirar da azáfama conflituosa da cidade.  

 Em ambas as casas, a distribuição funcional foi re-organizada de acordo com a 
especificidade das actividades a ocorrer em cada divisão supunham. As zonas de trabalho, 
devido à sua autonomia, situavam-se nos primeiros dois pisos, permitindo um acesso 
imediato quer desde o interior quer desde o exterior. As zonas da casa situavam-se nos pisos 
superiores, usufruindo da intimidade, da luminosidade e das vistas que estes permitiam13. Ao 
transformar o interior destas casas achadas, o casal decidiu preservar quase integralmente 
as características específicas que faziam delas casas, e, no entanto, ao introduzirem pequenas 
modificações, potenciaram essas características, (re)definindo o carácter de uma casa, agora 
reabilitada, onde o novo e velho derivam as suas identidades reciprocamente.14 

 Do exemplo destas duas casas, no entanto, não retiramos a lição de uma postura 
nostálgica, neutra e defensiva; pelo contrário, dela aprendemos que através do projecto 

12 SMITHSON, Alison, ‘St. Jerome: the desert, the study’, Tecta, Lauenforde, 1990, s.pag.

13 idem idem

14  ‘In carrying out these interventions, the Smithsons took an ‘as found’ house and added the necessary elements 
where desired, an approach that allows both the original and the new to derive their identities from each other’s 
presence. | In transforming the interior of this ‘as found’ house, the Smithsons made na extraordinary attempt to 
preserve specific qualities or to reinforce them with simple additions or modifications. All existing rooms were left 
intact, atlhough the architects did broaden the entrance to the kitchen and eliminate the door to create a large dining-
living area.’ In ‘Alison & Peter Smithson: from the House of the Future to the house of today’, op.cit, p.144 

Vistas da cozinha equipada com a utensilagem trazida de �ensington place, e ampliada para acolher a sala de jantar, Cato Lodge



activo, contrapondo a precipitada vontade de construção de algo novo, se exige também ao 

arquitecto a sensibilidade de reconhecer o (ainda) potencial do que ainda existe; não apenas 

como lição, mas também como material físico: não só como conteúdo, mas também como 

continente.

II

No entanto, a quase-conservação não é, para os Smithsons, uma posição de doutrina. A ‘casa 
das bruxas’, que resulta da reabilitação continuada de uma casa para um homem e o seu 

gato através de múltiplas e distanciadas intervenções ligeiras, será, por sua vez, o excelente 

exemplo de que a intervenção em património edificado, fruto e força da acção criativa do 
projecto, poderá resultar de um delicado equilíbrio entre destruição, conservação e nova 

construção. Demonstrando assim que o resultado desta intervenção poderá resultar numa 

considerável transformação do carácter do edificio reabilitado, sem que isso corresponda 
à desconsideração do património edificado existente; pelo contrário, que ao definir a sua 
identidade a partir da intersecção entre o novo e o velho, o projecto de arquitectura, na 

plenitude das suas capacidades, tenha exercido o maior respeito exigido pelo património 
edificado para resguardar a sua vitalidade: o de lhe (re)construir a transmissibilidade e a 

latência enquanto património arquitectónico, para um presente e para um futuro habitável. 

 As sucessivas intervenções realizadas pelo casal, sempre feitas através de processos 

de subtração e sobreposição à casa existente, existem com a simples intenção de multiplicar 

o potencial habitável da casa, promovido a partir das decisões corpóreas, mais do que 

intelectuais, tomadas pelos seus ocupantes -Axel e �arlchen, homem e gato- no decorrer da 

sua habitação. Na verdade, quando se mudou para a floresta do vale de Bad-Karlshafen, Axel 
Bruchhäuser tinha como intenção principal a possibilidade de habitar em contacto próximo 

com a natureza. No entanto, a experiência de habitar esta casa, tal qual ela tinha sido achada, 

revelar-se-ia insuficiente, pois dela resultava a sensação de que ‘quando no interior da casa, 
não apreciavam suficientemente a qualidade da floresta que rodeava a casa, na encosta do rio 
�eser’15. 

 Para reverter esta situação, Alison & Peter foram utilizando, ao longo do tempo, 

múltiplas estratégias de intervenção, que variariam entre a destruição e a nova construção, 

num todo capaz de desmontar a imperativa e restrictiva geometria do volume único da casa 

original, estendendo-o numa articulação mais forte com a estrutura do território, como uma 

15 SMITHSON, Alison, idem, p.552  SMITHSON, Alison, idem, p.552 



Plano de (algumas das) intervenções na Hexenhaus: alpendre do Axel, 1986; 
Hexenbesenraum, 1996; Pavilhão de Chá e Pavilhão Lanterna, 1997-2001 

Axonometria do esquema móvel originalmente 
proposto para o alpendre do Axel 
Axonometria da Hexenbesenraum, como construída 
em 1996



árvore que lança as suas raízes pelo solo: alpendres, caminhos, clarabóias e pavilhões que 

se uniriam num esforço único de incentivar e fortalecer a capacidade da casa para conciliar 

Homem e Natureza. A primeira intervenção consistiu na construção de um alpendre em 

vidro e madeira de pinho na fachada poente da casa (a partir do qual Alison estabeleceria 

as linhas maestras, em termos de abordagem e de linguagem, para uma série de alpendres 

que lhe sucederiam) que, na sua condição limiar de espaço-umbral, concedesse a quem se 

encontrasse nestes lugares a possibilidade de estar dentro e fora em simultâneo, de estar em 
profundo contacto com o exterior, ainda que permanecendo protegidos no interior da casa. 

O alpendre expressa no seu desenho -materialização de uma ‘camada de ar’ completamente 

envolvida pela transparência do vidro- a vontade de dar um passo em direcção ao exterior16, 

enquadrando ‘tanto vistas próximas como longínquas da natureza -e, no entanto, apenas a 

alguns passos da segurança familiar da casa original’17, separada apenas pela portas treliçadas 

em madeira, que filtram e enquadram miradas fragmentadas do interior e do exterior 
respectivamente. Sobre estas intervenções, Alison salientava a possibilidade de reactivar a 

ligação das pessoas com o lugar através da simplicidade de uma intervenção que se limitasse 

a acrescentar a ligeireza de novas camadas à casa18. Camadas que não valem apenas por 

si, mas pelo que potenciam na experiência de um interior já existente, cuja sombra, agora 

contrastada pela antecipável luminosidade desses espaços, se torna menos sombria e mais 

16 Acentuado na primeira intenção de um alpendre deslizável, mobilidade que permitisse estender esse espaço domés- Acentuado na primeira intenção de um alpendre deslizável, mobilidade que permitisse estender esse espaço domés-

tico nas estações mais quentes.

17 HUTTON, Louisa, ‘Méditations sur les bords de la Weser’ in ‘Architecture d’Aujourhui n.344’, Paris, Janeiro-Fe-

vereiro 2003, p.67

�� �obre a primeira intervenção na casa, ‘Axel�s porch, realizada em ����, Alison afi rmou� ‘�he architecture of this  �obre a primeira intervenção na casa, ‘Axel�s porch, realizada em ����, Alison afirmou� ‘�he architecture of this 
small porch grew out of pa�ing attention to a man and his cat. The porch can be read as an exemplar of a method b� 

which a small ph�sical change –a la�ering-over o fair adhered to an existing fabric- can bring about a delicate tuning of 

the relationship of persons with place.’ idem, p.552 

Vista(s) dos alpendres a partir do interior, Hexenhaus



confortável, recurso para o recolhimento voluntário possibilitado pela solidez dos seus 

muros de pedra. Esta sucessão de pequenos lugares justapostos aos muros originais da 

casa faz-se legível através de uma linguagem que, não sendo mimética, se poderá dizer (in)

formada tanto pela linguagem da casa -pela estrutura de madeira aparente da casa existente 

ou pelas portadas francesas (reaproveitas ‘como achadas’ no desenho do alpendre)- como 

pela geometria dos ramos da floresta envolvente. O que na continuidade das formas e dos 
materiais, recusaria qualquer constrangimento nostálgico ou estilístico, e tornaria, desse 

modo, imprecisos os limites temporais (das diferentes partes) da sua arquitectura.

 Com a mesma intenção, de fortalecer a relação entre o interior da casa e a floresta, 
Alison & Peter recorreriam também a um processo oposto, de destruição –fazendo lembrar 

as intervenções de Gordon Matta-clark em lotes Nova-Iorquinos devolutos-, para estabelecer 

uma série de novas relações visuais entre os diversos espaços da casa: buracos nos muros 

e nas lajes capazes de garantir que, independentemente da sua posição, Axel e o seu gato, 

pudessem estar em permanente contacto visual com a natureza19. Ao carácter construtivo 

da intervenção, que resultaria da tentativa de acrescentar ao edifício capacidades que ele 

ainda (ou já) não tinha e que lhe seriam agora exigidas, junta-se o carácter destrutivo como 

ferramenta positiva do projecto, capaz de contribuir utilmente para a sua arquitectura; 

relembrando as palavras de �alter Benjamin: ‘o carácter destrutivo só conhece um lema: 

criar espaço; apenas uma actividade: esvaziar. A sua necessidade de ar puro e espaço livre é 

maior do que qualquer ódio’20. ‘Façamos um buraco’21, dizia, decidido, Peter Smithson.

19 ibidem, p.573 ibidem, p.573

20 BENJAMIN, �alter, ‘ BENJAMIN, �alter, ‘Carácter destrutivo’ [1931] in ‘Imagens de Pensamento’, Assírio & Alvim, Lisboa, 2004, p.216

21 Numa visita à Hexenhaus, Axel Bruchhäuser explicou-nos que Peter Smithson, nas suas múltiplas idas à casa para,  Numa visita à Hexenhaus, Axel Bruchhäuser explicou-nos que Peter Smithson, nas suas múltiplas idas à casa para, 

em conjunto, decidirem a intervenção seguinte, quando confrontado com ainda incompleta satisfação da parte de Axel, 

relativa à capacidade de desfrutar o exterior a partir do interior, propunha frequentemente a solução: ‘Let’s make a 

Estudo para remoção de quatro filas de telhas Vista da zona da televisão sobre a entrada



 Com o passar do tempo, para além destes alpendres, Alison & Peter foram 
intensificando a construção (d)e uma experiência do território, através de uma série de 
pavilhões espalhados pelo terreno, permitindo o desfrutar dos pequenos prazeres que 
diferentes posições e ligações com o território permitiriam. Entre 1990 e 9522, Alison daria o 
mote para este avanço sobre a colina ao desenhar um pavilhão elevado do solo, cuja ligeireza 
se deixaria inspirar pelos torres de observação achadas no território envolvente. O chão 
de vidro da Hexenbesenraum flutua a metros do solo, movendo-se ao ritmo do vento e dos 
passos de um interior que se fecha na direcção do rio e se abre, vigiando, na direcção da 
casa. Posicionando-se por entre os ramos e as folhas, protege-se a sul de uma excessiva 
exposição à presença costante e à lonjura do vale do �eser, afagado pela paisagem próxima 
de norte e de poente, e observando as copas das árvores, as estrelas, o movimento do sol ao 
longo do dia -filtrado pela folhagem-, através dos estratégicos fragmentos capturados pelas 
aberturas desenhadas nas paredes e na cobertura. Construido para um habitante que não 
gostava de viajar, o aconchego do pavilhão -garantido por uma simples cama, pelo fogo (uma 
salamandra) e pela água (uma pia)-, revelaria e tornaria possível a promessa de um refúgio, 
de um ‘lugar revigorante na natureza’23, que Alison consideraria fundamental.

 Por sua vez, Peter acrescentar-lhe-ia um pavilhão de chá, estrutura de madeira, 
completamente aberta para o terreno, e cobertura de colmo interrompida apenas por uma 

hole’.

22 O pavilhão foi executado em 1996 por Peter, segundo o desenho de Alison, ressalvando apenas algumas alterações 
no passadiço que ligaria a casa -o quarto de banho- ao passadiço, e que passaria então a ser exterior, ao contrário do 
desenho original de Alison.

23 SMITHSON, Alison, ‘St.Jerome: the desert, the study’, op.cit

Axel Bruchhauser flutuando sobre a floresta, 20�5



Cobertura do Pavilhão Lanterna, Fevereiro, 2015

Vista sobre o banco encastrado na colina, Pavilhão Lanterna, 2015

Vista sobre o Pavilhão de Chã desde o interior da casa original, através de uma nova abertura



clarabóia central que permitisse olhar para o céu. Poisando sobre um plinto evocativo dos 
muros de contenção do terreno, a sua estadia permite controlar quem chega e quem sai de 
casa. No ano seguinte, complementando o resguardo mais privado do Hexenbesenraum, 
desenha o pavilhão lanterna, de planta quadrangular e instalado numa plataforma que 
alterna entre a sobrelevação do terreno e o encastre na colina, abrindo-se completamente 
na transparência dos seus cinco alçados (contando com a sua cobertura) que permite uma 
comunicação permanente com a floresta, medi(a)da somente pela gelosia dos montantes e 
das vigas de madeira que suportam a cobertura em vidro, que se deixa forrar apenas pelas 
folhas caídas, durante o outono e o inverno. Um pavilhão sem propósito funcional específico, 
eventualmente dedicado a propósitos contemplativos ou festivos, onde o verdadeiro 
programa será composto pelo gesto e pela palavra -‘uma casa para o sétimo dia’, segundo 
Axel-, que denuncia a sua afinidade com a topografia da colina e da vegetação -vocação 
de integração na paisagem- através da cobertura inclinada que acompanha a pendente do 
terreno. 

 Uma constelação de pavilhões que iam comunicando com o edifício original da 
casa -e entre si- através de diversos caminhos, ora assinalados com marcas empedradas 
estrategicamente disposta pelo terreno, ou através de pontes de passagens suspensas 
de madeira que iam convidando os habitantes a apreender as diversas profundidades da 
paisagem. Como escreveu Scimemi, ‘a Hexenhaus existe entre essas camadas, sendo ela 
própria espaço para a ilusão� o dentro e o fora combinam-se num sistema de reflexões, 
sobreposições, trasnparências que multiplicam o espaço e confundem as referências 
perceptivas do visitante, colocando-o numa dimensão em que se sente simultaneamente 
aprisionado e livre’24. No fundo, o projecto para Bad-�arlshafen faz-se exemplo exímio 
daquilo que Alison & Peter definiriam como ordenamento conglomerado, ou seja, da 
possibilidade de fazer uma arquitectura que ultrapasse o exercício linguístico do objecto 
arquitectónico, em direcção a uma arquitectura que se foque no habitar e que desperte nos 
seus habitantes uma experiência completa dos sentidos, capaz de nos sensibilizar para os 
prazeres do território: ‘[n]uma profunda capacidade de sentir a luz, o calor e o vento na 
nossa pele’25.

24 SCIMEMI, Maddalena, ‘An open work by the Smithsons at Bad Karlshafen’ [2004] in ‘Alison & Peter Smithson: a 
Critical Anthology’ (ed. Max Risselada), Ediciones Polígrafa, Barcelona, 2011, p.381
25 SMITHSON, Alison & Peter, in ‘ SMITHSON, Alison & Peter, in ‘The Charged Void: Architecture’, op.cit, p.161
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Finalmente, e tendo previamente assente as possibilidades que o carácter destrutivo26 pode 
trazer ao processo de reabilitar uma casa, o pavilhão Upper Lawn constitui-se como exemplo-
limite dessa acção. Da vontade de se instalar no território, numa posição onde pudessem 
desfrutar da condição idílica27 da paisagem, surge a intenção de construir um pavilhão de 
fim-de-semana ‘para desfrutar as estações�28 a partir de uma casa de campo achada e do(s) 
domínio(s) do seu terreno. No entanto, Alison e Peter encontraram incompatibilidades entre 
o edifício existente e o propósito de habitar aquele lugar; as espessas paredes de maçonaria 
da casa, interrompidas por vãos de tamanho reduzido, distanciavam o interior da casa do 
pátio que os seus muros delimitavam. Este limite intransigente estabelecia uma relação 
dialética entre a casa e o pátio, isolando quem se encontrava no seu interior e contrariando 
assim o propósito de (re)conhecer a paisagem –experienciando os fenómenos físicos que 
construíam a natureza exterior à casa29- que servia de pressuposto à instalação do casal: 
força das prioridades estabelecidas através do projecto de arquitectura, dos novos usos, 
das novas possibilidades técnicas (muitas delas não permitidas em Londres), de um estar 
persistentemente em contacto com a natureza, deu-se espaço à destruição.

 No entanto, apesar da intervenção ter destruído quase completamente a construção 
achada na propriedade, alguns artefactos foram conservados e integrados de forma activa 
no projecto, reforçando através deste o seu significado� uma das chaminés, previamente 
parte da fachada, foi integrada no interior do pavilhão passando agora a determinar o 

26 LOOS, Adolf, “ LOOS, Adolf, “La colonia Moderna, uma conferencia’ (Die Modern Siedlung, 1927) in ‘Escritos II’ (edición al 
cuidado de Adolf Opel � Josep Quetglas), El Croquis Editorial, 1993, p.232

27 ‘The dictionary definition of 'idyll' is as follows: a description of a picturesque scene or incident, especially in rustic 
life; an episode suitable for such treatment. (...) the idyll as a place wherein to be restored to oneself; as source of 
one's energies. The pavilion is thus seen as a place made idyll; a dream of a stress-free way of life, a domain — often a 
greater garden — often in the pretend wild; that is, in nature.’ SMITHSON, Alison, ‘Changing the art of inhabitation’, 
Artemis, Londres, 1994, p.141 

28 SMITHSON, Alison & Peter, ‘The Charged Void: Architecture’, The Monacelli Press, New York, 2001, p.238

29 ‘The seasons can be appreciated — we watch the snow falling in twentieth-century comfort which allows a new 
kind of awareness of the moods of the time of day or the seasonal weather; the sense of modern man in nature is 
achieved.’ SMITHSON, Alison, ‘Changin the art of inhabitation’, op.cit, p.33 

Transformação da casa em Fonthill



centro da casa, organizando a sua distribuição espacial e actuando como filtro que garante 
a privacidade da zona de estar privilegiada da piso térreo; o pavimento correspondente às 

fundações da casa demolida delimita um dos quartos30, agora exterior, do novo pavilhão; ou 

o poço que ancora o pavilhão ao terreno, sublinhando a relação de dependência domesticada 

da casa com o território e convidando os seus habitantes a dar um passo para fora-de-portas. 

O muro, que anteriormente incorporava duas entidades –o interior da casa e o exterior do 

pátio- é também ele incorporado no projecto, mantendo o seu papel enquanto limite que 

distancia convictamente a intimidade do seu interior, da exterioridade do território. Ainda 

assim, embora conservado, também este faz parte de um novo discurso: o muro delimita 

agora, fruto da abertura máxima do novo pavilhão, a ambiguidade de uma só realidade –o 

exterior da casa e o interior do pátio. E das janelas preservadas nesse mesmo muro, das quais 

uma serve agora o exterior interiorizado, recebemos a confirmação dessa nova realidade.

 Se relembrarmos que ‘a lareira e a soleira são símbolos que, usados em conjunto, 

representam, para a maior parte, a imagem da casa’31, facilmente compreendemos, da con-

servação destes elementos, que o projecto do pavilhão não se configura como uma constru-

ção nova à qual, fruto de afecto nostálgico, foram deixadas algumas ruínas, mas antes um 

exemplo-limite de reabilitação de uma casa achada: ‘o muro da chaminé da casa reforça a 

grossura e a inércia do muro de pedra que encerra a parcela’32 e o novo pavilhão ‘faz o muro 

ser mais muro’33.  Na verdade, o diálogo activo que o novo projecto (re)estabelece com a pré-

-existência ultrapassa a reintegração destes materiais físicos na construção do novo pavilhão 

e incorpora a intangibilidade de alguns dos seus mais relevantes valores patrimoniais: o va-
zio do pátio, a escala da intervenção e a conservação da implantação periférica do pavilhão, 

que permite ao novo pavilhão assentar sobre o muro e obter uma vista privilegiada, não só 

da natureza domesticada pelo interior do pátio, mas de todo o território que a rodeia; trans-

formando uma construção agrícola num enclave ídilico, lugar revigorante na natureza dis-

30 SANTA-MARIA, Luis Martinez, ‘ SANTA-MARIA, Luis Martinez, ‘El Libro de los Cuartos’, Lampreave, Madrid, 2011

31 SMITHSON, Alison & Peter, ‘ SMITHSON, Alison & Peter, ‘The Charged Void: Urbanism’, The Monacelli Press, Nova Iorque, 2005, p.24

32 SANTA-MARIA, Luis Martínez,  SANTA-MARIA, Luis Martínez, ‘El árbol, el caminho, el estanque, ante la casa’, Fundación Caja de Arquitectos, 

Barcelona, 2004, p.45

33 idem idem



De cima para baixo:

Fachada sul com as portadas encerradas, 
e Alison calcetando o pavimento novo em 
primeiro plano, PS, 1962

Escolhidos e experimentados sobretudo 
sob o ponto de vista da sua performance 
física,  isto é, da brutalidade das suas 
qualidades intrínsecas, e testando 
algumas soluções que não eram 
permitidas em Londres, as qualidades 
estéticas dos materiais foram-se 
desvanecendo com o tempo numa 
homogeneidade anonímia que acentua a 
intangibilidade (e a intelegibilidade) dos 
valores fundamentalmente imateriais do 
projecto e da obra. 

Vista da fachada nascente após intervenção  
do atelier Sergison Bates, 2002



tanciado do stress (e) do quotidiano urbano. Fazendo casa de ‘um pátio e [d’]um pavilhão’34 
numa intervenção que não se limite a manter intactas as condições do património achado, 
mas a expor e sublinhar as suas qualidades, reconstruindo-as num persistente (re)começo.

 Perante o património arquitectónico achado, Alison & Peter Smithson entenderam 
que o verdadeiro valor patrimonial do picturesco, enquanto arquitectura, não se encontrava 
concentrado na materialidade nostálgica das suas paredes de pedra, ou nas formas incli-
nadas da sua cobertura, mas, sobretudo, numa forma de se posicionar e relacionar com o 
(seu) território, construindo o lugar em que se instalava e, no destaque da figura no fundo, 
comprometer-se com as diversas profundidades da paisagem35. Uma consideração que se 
mantém próxima da forma como o casal descreveria mais tarde o registo do seu próprio 
património disciplinar, salientando no objectivo da sua arquitectura a intenção de encher o 
espaço com uma energia sensível, capaz de influenciar/potenciar as coisas que estariam para 
vir, mas não necessariamente descritível ou registável36. Ou seja, que o património, enquan-
to matéria que constrói a tradição disciplinar da Arquitectura, para além de uma capacidade 
para construir, reflecte uma arte de habitar, e que só através de todas as ferramentas que 
constroem a capacidade de síntese do projecto –cujo alcance balança entre conservação e 
transformação, destruição e construção- o arquitecto consegue potenciar verdadeiramente a 
virtualidade da arquitectura do passado que lhe é oferecida. 

 ‘Em todos estes casos, o ambiente como achado foi re-energizado, para que pudes-
se ter o vigor para de receptivo aos novos edifícios e às pessoas que vai receber’37: ‘como obra 
nova, desejosa de deixar explícita a sua novidade, interpõe-se entre esse mundo de pegadas 
do tempo decorrido, confiante no valor que tem demonstrar simpatia pela sinceridade do 
antigo’38. Um processo que se foi estendendo pelo tempo, acompanhando-o nas inúmeras 
pequenas modificações que Alison & Peter foram fazendo sobre o seu próprio projecto, até 
ao momento da sua partida, (re)construindo-o continuamente a partir das impressões que 
iam retirando das virtudes e das falhas da sua habitação.39

34  ‘Patio & Pavilion represents the fundamental necessities of the human Habitat in a series of symbols. The first 
necessity is for a piece of the world, the patio. The second necessity is for an enclosed space, the pavilion. These two 
spaces are furnished with symbols for all human needs.’ SMITHSON, Alison & Peter, ‘The Charged Void: Architecture’, 
op.cit, p.179

35 Para extender o desenvolvimento sobre o tema, cf. MACARTHUR, John, ‘ Para extender o desenvolvimento sobre o tema, cf. MACARTHUR, John, ‘The Picturesque: architecture, disgust 
and other irregularities’, Rouledge, London, 2008

36 SMITHSON, Peter,  SMITHSON, Peter, ‘The Charged Void: Architecture’, The Monacelli Press, Nova Iorque, 2001, p.11

37 idem, p.117 idem, p.117

38 SANTA-MARIA, Luis Martínez, ‘ SANTA-MARIA, Luis Martínez, ‘El árbol, el camino, el estanque, ante la casa’, op.cit, p.42

39 cf. MIRALLES, Enric (ed.) ‘Alison & Peter Smithson. Upper Lawn. Folly Solar Pavilion’, U.P. Catalun�a, 1986



Planta da intervenção em Fonthill, 1959

Esquissos da montagem do pavilhão, 1959





Reabilitar um jardim, reconstruir 
um muro. Casa das Artes, Eduardo 
Souto de Moura, Porto, 1981



‘Chamada para projectar um 

centro comunitário de lazer, para 

os trabalhadores numa antiga zona 

industrial (...) toma a decisão de 

manter o edifício existente, assim 

como todos os materiais e elementos 

que ajudassem a preservar a 

memória e a existência de uma 

fábrica nesse lugar. Esta atitude 

não implica nenhuma nostalgia. 

Lina Bo Bardi preserva a imagem 

da fábrica apenas para a subverter. 

O trabalho transforma-se aqui 

em aliado do prazer, e não no seu 

oposto. Elimina do trabalho esse 

carácter desagradável, repressivo, 

violento e penoso, para relacioná-lo 

com a sensibilidade, a liberdade, a 

imaginação e a libido.’

SESC Fábrica Pompeia, Lina Bo 

Bardi, São Paulo, 1977-1986



II. Intimidade: para uma distância com o mundo





[“Aquele que começa a viver, aquele que começa a pensar, encontra-se com o obstáculo, isto é, uma 
energia depara-se com a outra, um corpo embate noutro, um argumento vence um outro argumento, 
etc. E é a partir da relação entre obstáculo e resistência, em particular as variedades de resistência 
ao obstáculo, que esse alguém se dá conta de que começa a viver e de que começa a pensar (sem que 
as segundas partes destas experiências coincidam necessariamente). (...). É no conceito de limites, 
no seu cortejo de variações (enunciemos algumas: identidade, consistência, potência de um ser, 
contorno e pertences) que este paradoxo está inscrito. Ir além dos limites consiste em pôr-se à prova 
em relação à sua identidade, etc., em relação ao fechamento das suas fronteiras.”1]

1 MOLDER, Maria Filomena, ‘As nuvens e o Vaso Sagrado’, Relógio D’Água, Lisboa, 2014, p.119



Desenho de estudo para implantação 
geral e (re)construção das dunas, 
Casa Dr. Ribeiro da Silva, Fernando 
Távora, Ofir



cobertura-terraço da Casa Huarte, F. 
Javier Saénz de Oíza, 1969



Desenho de construção agrícola, Le 
Corbusier, Catalunha, 1928
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Entre o muro e o umbral
‘só conseguimos manter o fôlego durante um período muito curto de tempo.’1

‘Sou dono da casa, sou dono do mundo, ou inquilino dos dois, o 

que é rigorosamente o mesmo e nada.’2

 Ensaiando algumas lições sobre a habitação humana, Hans Van der Laan comparou a casa 
ao calçado, dispositivo inventado pelo homem para mediar o confronto entre a fragilidade do pé e 
a brutalidade do solo. Estabelecendo um limite capaz de suavizar esse confronto, a sandália deve 
pertencer tanto ao pé como ao chão, no sentido em que dela se espera a capacidade de responder 
às necessidades do corpo mas também às propriedades do solo. No entanto, a sandália não poderá 
reflectir exclusivamente o carácter de qualquer um dos dois, pois se a sola for tão dura como o 
chão não terá para nós qualquer utilidade, enquanto que se tiver a mesma fragilidade que o pé não 
resistirá ao confronto com o solo3. 
 Independentemente da forma de habitação arquetípica que consideremos, o seu propósito 
primário terá sempre sido próximo desta vontade de estabelecer um meio capaz de facilitar a 
existência frágil do Homem –corpo e espírito- na brutalidade do mundo exterior. Do mesmo 
modo que o calçado, também a casa deverá ter equivalentemente em conta quer as necessidades 
do homem que a habita, quer os rigores do meio natural em que se instala. Tendo em conta que a 
casa não diz apenas respeito ao embate entre um membro do corpo com determinado elemento 
natural, mas ao encontro entre a totalidade do corpo e do espírito face à complexidade de um todo 
natural (ao contrário da sandália que acabará por pertencer mais ao pé do que ao chão), a casa 
deverá fazer-se contígua da natureza, completando e transformando esse espaço natural para que 
nele possamos habitar4. 
 Naquele que poderiamos eventualmente considerar um primeiro gesto, traçar-se-á um 
coberto5, cuja sombra nos permitirá proteger das inclemências do clima e adoptar um lugar 
seguro a partir do qual identificar e orientar o seu entorno. Construindo-se enquanto marco 
capaz de assinalar e reorganizar o território, fazendo-se lar da capacidade de conciliar dois 
termos (aparentemente) opostos –Homem e Natureza-, o edificio casa enquanto ‘meio através do 
qual se estabelece a harmonia de um com o outro é mais do que uma parcela de solo amolecida 
debaixo dos nossos pés, mas antes, porção de espaço tornado habitável no seio do meio ambiente 

1 VAN EYCK, Aldo ‘The Child, the City and the Artist’, SUN, Amsterdam, 1962, p.63

2 SIZA, Álvaro ‘A casa’ [2006] in ’01 Textos’, Civilização Editora, Porto, 2009, p.349

3 ‘Le sol três rugueux meurtrit nos pieds nus, c’est pourquoi nous mettons des chaussures.’ VAN DER LAAN, Hans, ‘L’espace 

Architectonique: quinze leçons sur la disposition de la demeure humaine’, E. J. Brill, Leiden, 1989, p. I:1

4 idem

5 ‘(...) quando iniciamos a construção das nossas residências, estendemos esse telhado, tal como um guarda-sol, que determina no solo 

um perímetro protegido do sol, e em seguida dispomos a casa na penumbra.’ TANIZAKI, Junichiro ‘Elogio da Sombra’ [1933], Relógio 
d’Água, Lisboa, 2016, p.32
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natural e do qual nos separámos através de muros’6, estabelecendo assim a comensurabilidade 

de um interior face à vastidão desumana do seu exterior. Casa enquanto lugar a partir do qual se 

fortalece a capacidade de subsistência do Homem na natureza, mas também, possibilitada a sua 

fixação através do fogo incentivador da reunião e da palavra, onde-se assinala a possibilidade de 

domesticar o espaço-tempo e tornar o mundo que o rodeia inteligível: afinal, ‘[t]oda a Natureza é 
mensurável e a cultura é a parte da natureza que já foi medida’7.

 No momento em que a definição desse centro –fragmento domesticado do território 
selvagem- já não corresponda apenas, antes conteste, as necessidades elementares de 

sobrevivência do homem, o seu domínio também já não corresponderá apenas à necessidade 

temporária de protecção contra a inclemência do clima, o perigo dos animais, ou a invasão 

inusitada de outros homens intrusos8. Tomada ‘consciência que essa porção de espaço natural se 

relaciona com a nossa presença’9, de abrigo a casa, o recinto da obra estabelecer-se-á enquanto 

plataforma privilegiada para os diversos usos e estados de intimidade. Espaço que se organiza 

em-nosso-redor e que, enquanto filtro individual de um ser-colectivo, (se) funda (n)um corte que 
permite absorver aquilo que se passa no exterior, mas que, fortalecido pela expressão da nossa 

arte de habitar, adquirirá a potência íntima de um espaço-próprio de experiência. E desse (re)

conhecimento -de uma presença subjectiva e próxima com território- construir-se-á o pretexto 

para a experiência íntima: ‘ter casa-própria significa a possibilidade de fundar um lugar’10 e, 

consigo, a sensação de pertença. 

 Dos padrões de permanência (mais ou menos) estáveis que essa estação-estadia fez 

6 idem

7 “[...]. Medir é colocar ordem no confuso, sem quantificar não me oriento: perco-me. E o homem perdido tem medo. A floresta é o 
expoente do natural: aí o medo faz casa. A cultura é assim a natureza a que retirámos o medo, como se este fosse uma substância, e esta 

substância desaparecesse com o acto de medir.’ TAVARES, Gonçalo M., ‘Arquitectura, Natureza e Amor’, Opúsculo 14, Dafne, Porto, 

2008, p.3

8 ‘‘A necessidade de protecção que levou a erguer o coberto torna-se necessidade de privacidade: o intento já não é o de resguardar a 

integridade física mas o de satisfazer essa (nova) necessidade de conforto, é agora exigido que se reserve esse exterior em torno, que 

se designe como espaço próprio, que se goze a privacidade com outros usos que não o do recolhimento momentâneo, que não o da fuga 

perante o predador.’ GASPAR, João ‘O que faz uma casa? Notas sobre a arte de habitar’, FAUP, Porto, 2013, Dissertação de Mestrado 

Integrado, p.23

9 ‘Non seulement nous prenons possession de la portion d’espace indispensable à notre mobilité, mais encore nous nous en formons une 

image, et nous prenons aussi conscience de cette portion de l’espace naturel se rapporte à notre présence. Ladite portion d’espace, nous 

appelons notre espace d’expérience.’, VAN DER LAAN, Hans, op.cit, p.5-6

�� ������� �� �����, �na �ofi a ‘ ������� �� �����, �na �ofia ‘La intimidad de la casa: el espacio individual em la arquitectura doméstica em el siglo XX’, Diseño, 

Buenos Aires, 2015, p.23

Desenhos das cabanas Crannoges 

Irlandesas, Le Corbusier, 1928
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possível, a associação de várias habitações inventou e incentivou as relações que construíram 
a identidade do homem enquanto ser social, o que, assente o principio de comunidade, 
eventualmente levou ao desenvolvimento das diversas formas de relação que observámos nos 
dias de hoje: desde os conjuntos de habitações relativamente isoladas, às cidades –‘lugar[es] 
privilegiado[s] de pensamento, de experiência, de intercâmbio e de acumulação’11-, contentores-
continentes que reflectem a circunstância cultural, social, política, económica (etc.) da(s) sua(s) 
sociedade(s).  
 Apenas conhecendo o ambiente que nos rodeia -e com isto as razões da nossa existência- 
o território se poderá tornar instrumento para a construção da nossa cidadania. Chegados 
a este momento, a experiência íntima já não poderá então corresponder apenas à tomada de 
consciência de que a porção de espaço interiorizado se relaciona com a nossa presença num espaço 
exterior que é natureza, condição de um tempo cíclico e lento (mas nem por isso previsível), 
mas igualmente da nossa existência enquanto membros activos de uma cultura, submetida a 
constantes transformações, às rapidezes da inovação12; conscientes de que se existimos como 
parte do primeiro, que construímos o segundo, e que seremos, finalmente, parte intrínseca e 
indissociável de ambos. Nas palavras de �immel, ‘o conflito mais profundo do homem moderno 
já não é [apenas] a antiga batalha com a natureza, mas na que cada indivíduo deve travar para 
afirmar a independência e peculiaridade da sua existência contra o imenso poder da sociedade, 
na sua resistência a ser nivelado, engolido pelo mecanismo socio-tecnológico’13, e nessa batalha, 
o domínio da casa faz-se território privilegiado, potência de intimidade que abre a possibilidade 
voluntária de um-estar só e de um estar-juntos, de um estar-abrigado e de um estar-com-o-
mundo. A ideia de intimidade apenas se coloca na existência dos outros e do mundo exterior, 
e, nesse sentido, se a intimidade pertence ao campo da introspecção, é verdade que pertencerá 
também, inevitavelmente, a uma espécie de ‘mergulho no mundo’14, onde o espaço privado não 
corresponderá, nesta medida, a um estar-privado do mundo.
 �ara reflectir sobre a potência íntima da casa, partimos então conscientes de que a sua 
construção não está necessariamente vinculada aos limites do espaço privado nem à privação 
fortificada do outro e do mundo, e sobretudo, que não será apenas nos espaços individuais onde 
se poderão entrever ‘os espectros do habitar íntimo’15. Temos por assente que a ‘“casa” não é 
apenas edificação,  conjunto arquitectónico’16, mas também, e talvez sobretudo, o produto dos 
seus usos; e no entanto, será fácil observar que hoje esses se estendem cada vez mais para lá 

�� ������� �� �����, �na �ofi a ‘ ������� �� �����, �na �ofia ‘La intimidad de la casa: el espacio individual em la arquitectura doméstica em el siglo XX’, Diseño, 
Buenos Aires, 2015, p.26

12 idem idem

13 SIMMEL, George ‘The metropolis and mental life’ in ‘On individuality and Social forms’, como citado por COLOMINA, Beatriz ‘The 

Split Wall: Domestic Voyeurism’ in RISSELADA, Max (ed.), ‘Raumplan vs. plan libre: Adolf, Le Corbusier’, 010 publishers, Rotterdam, 
2008, p.38
�� ������� �� �����, �na �ofi a op.cit, p.��� ������� �� �����, �na �ofia op.cit, p.���

15 idem, p.22 idem, p.22

16  ‘Note-se que a “casa” não é apenas edificação, o conjunto arquitectónico, ainda que possa ser tomado com tal, até porque o que a define, 
em arquitectura, não é a a sua configuração espacial, mas o seu uso.’ BRANDÃO, Ludmila ‘A Casa Subjectiva’, ‘Editora perspectiva, São 
Paulo, 2002, p.64
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das suas fronteiras17. Nesse sentido, olhamos para o espaço de intimidade da casa não apenas 
enquanto lugar de concentração individual, mas também de confrontação com o(s) outro(s), 
processo a partir do qual estes se poderão, eventualmente, tornar familiares. Insulado do mundo, 
só e em privação, o individuo vive uma vida deficitária, pois a capacidade de viver em comunidade 
-estabelecendo laços sociais com o outro- apresenta-se obviamente como uma necessidade 
fundamental própria da sua humanidade18. Se o facto de o homem ser ele próprio -material e 
imaterialmente- parte do mundo (trazendo-o consigo no seu corpo e no seu espírito, viajando 
através da sua imaginação ou do devaneio dos seus sonhos19) já nos faz estar certos que um estar-
insulado do mundo seja teoricamente impossível, a existência de dispositivos tecnológicos20 –a 
televisão, o telemóvel, a internet- que hoje trazem o mundo até nossa casa e acabam por evadir 
virtualmente a casa para o mundo, tornam a possibilidade de solitude cada vez mais dificil de 
praticar. 
 É através destes meios que somos hoje, em grande parte, informados do que se passa 
ao nosso redor, relevando-se este confronto fundamental na formulação das convicções de uma 
visão própria do mundo e das coisas que nele existem. Se originalmente o papel da casa terá 
sido o de conciliar o Homem e a Natureza, acreditámos que hoje essa importância se realçará 
com a sobreposição de uma outra. O papel da arquitectura (e) da casa será, hoje, o de conciliar 
harmoniosamente o Homem, a Natureza, mas também com a Tecnologia e a Cultura, num espaço 
que permita a essencialidade esse estar-só, mas incitando ainda o estar-juntos que permitirá 

17 ‘ ‘Come-se na rua, o sexo é feito frequentemente nos móteis, enquanto o trabalho é cada vez mais produzido em casa. Por outro lado, os 
meiso de comunicação trazem o mundo para dentro.’, idem, p.65 

18 ‘ ‘A passagem da sociedade –a ascensão da administração caseira, das suas actividades, problemas e recursos organizacionais- do 
sombrio interior do lar para a luz da esfera pública não dilui apenas a antiga divisão entre o privado e o político, mas alterou também 
o significado dos dois termos e a sua importância para a vida do indivíduo e do cidadão, a ponto de torna-los quase irreconhecíveis. 
Hoje, não só não concordaríamos com os gregos que uma vida vivida na privacidade do que é próprio ao indivíduo (idion), à parte do 
mundo comum é “idiota” por definição, como não concordaríamos com os romanos, para os quais a privacidade oferecia um refúgio 
apenas temporário contra os negócios da res publica. Aquilo que hoje chamamos privado é um círculo de intimidade cujos primórdios 
podemos encontrar nos últimos períodos da civilização romana, embora dificilmente em qualquer período da antiguidade grega, mas 
cujas peculiares multiformidade e variedade certamente desconhecidas em qualquer período anterior à era moderna. (...). Não obstante, 
parece ainda mais importante o facto de a privacidade moderna ser pelo menos tão nitidamente oposta à esfera social –desconhecida dos 
antigos, que consideravam o seu conteúdo como assunto privado- como o é a esfera política propriamente dita. O facto histórico decisivo 
é que a privacidade moderna, na sua função mais relevante –proteger aquilo que é íntimo- foi descoberta não como oposto da esfera 
política, mas da esfera social, com a qual, no entanto, tem laços ainda mais estreitos e mais autênticos.’ ARENDT, Hannah, ‘A Condição 
Humana’ [1958], Relógio d’Água, Lisboa, 2001, p.52

19 BACHELARD, Gaston ‘ BACHELARD, Gaston ‘A Poética do Espaço’ [1957], Martins Fontes, São Paulo, 1998, p.36

20 Instrumentos para a criação de novos tipos de comunidades, nunca antes vistas na história, entre pessoas que poderão inclusivamente 
nunca se relacionar no campo físico, mas coexistir apenas numa partilha de ideias e cultura. Tecnologia que só não será sinónimo de 
alienação a partir do momento em que temos capacidade de agir sobre ela.

La dance, Henri Matisse, 1909-10 
(MOMA, Nova Iorque)

La Desserte rouge, Henri Matisse, 
1908 (Museu Hermitage, São 
Petersburgo)



H o m e m = h e r a n ç a + a m b i e n t e , 
diagrama publicado por Frederick 
Kiesler na revista Architectural 
Record, 1939

Carta Metabolista da Casa, Frederick 
Kiesler, Nova Iorque, 1933
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finalmente o espaço21. Num espírito Kiesleriano de correlação, ‘hoje, a tarefa do arquitecto não é 

simplesmente a de providenciar abrigo das forças da natureza,  mas criar condições que permitam 

que as pessoas vivem em harmonia com a natureza e em paz umas com as outras’22.

 O verdadeiro significado de intimidade será incontornavelmente difícil de mapear, de 
definir com segurança, pertencendo mais propriamente ao âmbito do inexpressável. No entanto, 
o seu significado está etimologicamente ligado ao sentido de interioridade; íntimo (lat. intimu) 

significa o mais interno23. No entanto, o seu significado não se esgota na imagem espacializada de 
um interior; íntimo significa ainda algo que actua no interior dos corpos e das suas moléculas, 

mas também algo muito ligado, muito cordial ou afectuoso24 e que, por esse motivo, depende de 

uma relação entre duas partes distintas mas ligadas. Intimamente ilustra a condição de estar no 
fundo do coração, da mente, da alma; familiarmente, estreitamente, ou seja, numa relação da 
maior e mais profunda ligação. Finalmente, intimar (lat. intimare: fazer íntimo) significa tornar 
ciente, com autoridade ou com energia. 

 Neste sentido, a intimidade de uma casa descorrerá de uma interioridade que 

representa simultaneamente a condição de um estar-(ser-)separado e de um estar-(ser-)
próximo. A possibilidade de estabelecer uma relação de intimidade será uma condição volúvel 

e essencialmente relacional, isto é, que não se encontra fixa e cujo pretexto depende na mesma 
medida da subjectividade de quem a experiencia como da inevitável materialidade do contexto 

que serve de fundo à sua experiência: o estabelecimento de uma relação de intimidade depende 

portanto de uma relação -que é simultaneamente física e emocional- entre sujeitos, ou entre 

sujeito(s) e objecto(s)25. 

 Ao considerarmos que a intimidade é, fundamentalmente, o estado intermediário dessa 

relação, o espaço íntimo será aquele que serve de fundo a essa mediação. Se tivermos por assente 

que o carácter da casa dependerá em grande parte dessa condição de interioridade, não será 

surpreendente constatar que uma das condições fundamentais da sua arquitectura será, como 

afirma Bachelard, a sua potência íntima26; e embora não saibamos formular o seu significado 
com precisão, sabemos que esta estará ligada ao acolhimento que se faz a partir desse ser-estar-
abrigado possibilitado27, dando lugar a sentimentos de estabilidade, de (construção de uma) 

identidade, de protecção, de conforto, isto é, a um conjunto de condições que permitam que o 

outro -pessoa, objecto, mundo- se torne familiar, próximo e (re)conhecível.

21 SLOTERDIJK, Peter, ‘ SLOTERDIJK, Peter, ‘Esferas III’, p.234, a partir de BISMARCK, Pedro Levi ‘Os paraísos artificais de Studio Mumbai’, versão digital in 

http://www.revistapunkto.com/2016/01/os-paraisos-artificiais-de-studio.html, consultado a 24 de Maio de 2016, 15h50m

22 OTTO, Frei, ‘ OTTO, Frei, ‘Ethics, Aesthetics and Innovation’ [2002] in NERDINGER, Winfried (ed.), ‘Frei Otto, complete Works: lightweight 
construction, natural design’, Birkhauser, Basel, 2005, p.125 

23 NASCENTES, Antenor ‘Dicionário etimológico da língua portuguesa’, Rio de Janeiro, 1955, p.279 NASCENTES, Antenor ‘Dicionário etimológico da língua portuguesa’, Rio de Janeiro, 1955, p.279

24 DE FIGUEIREDO, Cândido, ‘ DE FIGUEIREDO, Cândido, ‘Grande dicionário da língua portuguesa’, Bertrand, Lisboa, 1939, p.137-138

25 ‘ ‘Pode habitar-se a intimidade e pode alimentar-se a sua própria interioridade, mas apenas se for entendida como uma superfície, uma 
exterioridade que sempre acontece entre as coisas e o mundo.’ TEYSSOT, Georges ‘Uma Topologia de Umbrais’ [2005] in ‘Da Teoria da 

Arquitectura: doze ensaios’, Edições 70, Lisboa, 2010, p.254

26 ‘ ‘Para um estudo fenomenológico dos valores de intimidade do espaço interior, a casa é, evidentemente, um ser privilegiado; (...).’ 

BACHELARD, Gaston, op.cit, p.23 

27 MENDES, Manuel, ‘Terra  MENDES, Manuel, ‘Terra quanto a vejas, casa quanto baste’, op.cit, p.117
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 �oderemos então afirmar, com alguma segurança, que embora o potencial íntimo da casa 
dependa da possibilidade fundamental de recolhimento que o seu interior nos consegue oferecer 
esta dependerá em igual medida do intento de reconhecimento do eu no mundo que essa mesma 
interioridade possibilita. Esse retiro, que distingue o interior do exterior, não será exclusivamente 
sinónimo de um estado de insulamento, desligado do mundo, e menos ainda, da necessidade 
de clausura do habitante num espaço interior sem qualquer comunicação com o seu entorno28. 
Como nos ensina Van Eyck, fazer arquitectura implica a criação de um “interior”, quer dentro-
de-portas quer fora-de-portas, feito que fará com que o “exterior” seja apenas aquilo que precede 
um meio construído pelo homem; o que é contrabalançado por ele; aquilo ‘que é persuadido a 
tornar-se comensurado ao ser interiorizado’29. No fundo, a experiência acolhedora de um interior 
só poderá ser vivida em todo o seu potencial na presença de um exterior em constante processo de 
compreensão, constantemente por-compreender, do mesmo modo que o reconhecimento cíclico 
desse exterior, por parte do habitante, só se torna plenamente possível graças à estabilidade de 
um interior: ‘a fruição do que é exterior a cada um só será possível de forma plena, ou mais 
profunda, se for experimentada a partir do nosso interior, se existir lugar para o recolhimento 
individual’30. 
 Nesse sentido, “os fenómenos duplos individual-colectivo, parte-todo, fechado-aberto’ 
não podem ser separados em polaridades opostas onde se vai alternando, à vez, a lealdade entre 
um e o outro”31 e será através desse processo de interiorização que o espaço se tornará conhecido 
daquele que o habita, num (re)conhecimento que potenciará a experiência íntima com esse 
lugar –ou seja, com o próprio, mas também com os outros que o habitam, com a natureza que o 
rodeia, com a sua cultura, com a constante transformação da energia desse lugar; mesmo que a 
intensidade dessa experiência se faça pela possibilidade da sua ausência, face a uma imensidão32 

�� ������� �� �����, �na �ofi a, op.cit, p.�� ������� �� �����, �na �ofia, op.cit, p.��

29 VAN EYCK, op.cit, p.63 VAN EYCK, op.cit, p.63

�� ������� �� �����,�na �ofi a,  op.cit, p.��� ������� �� �����,�na �ofia,  op.cit, p.���

31 idem idem

32 ‘ ‘Nesse caminho do devaneio de imensidão, o verdadeiro produto é a consciência dessa ampliação. Sentimo-nos promovidos à 
dignidade do ser que admira. Por conseguinte nessa meditação não somos “lançados no mundo”, já que de certa forma abrimos o mundo 
numa superação do mundo visto tal como ele é, tal como ele era antes que sonhássemos. Mesmo se estivermos conscientes do nosso ser 

Cluster. Diagrama do padrão de 
associação das crianças numa rua, 
Alison Smithson, inicio dos anos 50

Crianças conversando entre casas, 
Cooperativa de habitação na rua da 
Boavista (SAAL Bouça), Álvaro Siza, 
Porto, 1975-78/2000-06  (foto: 2015)
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que o devaneio e o sonho viabilizarão. De certa forma, a intimidade deriva da capacidade de 

aproximar o universo, trazendo o cosmos para o nosso alcance com as suas próprias medidas 

e recriando-o na sua própria imagem num microcosmos, trazendo o infinito para a esfera de 
acção da mente, tornando mentalmente acessível aquilo que seria de outra forma imensurável e 

inexplicável: por outras palavras, ‘tornando “habitável” o interior da sua própria mente, para que 

se posso sentir em casa dentro dela’33. 

 Neste sentido, um jardim ou um pátio poderão ser tão ou mais propício à experiência 

íntima quanto uma sala ou um quarto. Sendo uma experiência pessoal, relacional e subjectiva 

que tem como resultado o (re)conhecimento mais profundo da nossa presença no mundo, da 

nossa relação com ele- a intimidade não ultrapassará apenas os limites da propriedade privada, 

como também os limites de um dentro-de-portas em direção a um fora-de-portas. De um 

interior que só é verdadeiramente possibilitado pela potência de uma abertura; de uma relação 

entre este e o exterior cujos limites não resultem da inércia de uma colisão34 entre fronteiras 

inflexíveis, mas antes, de uma conciliação que permita que estes -sem perder as condições que 
os definem respectivamente como tal- se interpenetrem e/ou sobreponham, potenciando a sua 
própria experiência, num momento onde não só inspiramos nem só expiramos35, mas respiramos 

plenamente. Se imaginarmos a criança que brinca à porta de casa, um encontro com amigos no 

café, a luz que ilumina a sala onde uma televisão dá noticia do que se passa do outro lado do 

mundo, facilmente compreendemos que a casa tem extensão no mundo, e que o mundo também 

mirrado –pela própria acção de uma dialética brutal-, tomamos consciência da grandeza. Somos então entregues a uma actividade 
natural do nosso ser imensificante. A imensidão está em nós. Está ligada a uma espécie de expansão de ser que a vida refreia, que a 
prudência detém, mas que retorna na solidão. Quando estamos imóveis, estamos algures; sonhamos num mundo imenso. A imensidão é 
o movimento do homem imóvel. A imensidão é uma das características dinâmicas do devaneio tranquilo.’ BACHELARD, Gaston, op.cit, 

p.190

33 VAN EYCK, Aldo, ‘On Loos’ [1965], in ‘VAN EYCK, Aldo, ‘Collected Articles and Other Writings 1947-1998’, (ed. Lingtenlijn, Vincent; 

Strauven, Francis), Sun, Amsterdam, 2008, p.571

34 cf. LEFEBVRE, Henri, ‘ cf. LEFEBVRE, Henri, ‘The Production of Space’ [1974], Blackwell, Oxford, 1991, p.86-87

35  ‘We do not exclusively breathe in, nor do we exclusively breathe our. That is why it would be so gratifying if the relationship between 
outsider space and inside space, between individual and common space inside and outsider, between open and closed (inwards and 
outwards) were to become the built mirror of human nature, so that man may recognize himself in its reflection. There are realities of 
form because they are mental realities. They are, moreover, not polar but ambivalente realities.’ VAN EYCK, Aldo, ‘On inside and outside 
space’ in ‘Collected Articles and Other Writings 1947-1998’, op.cit, p.126

‘Ar irrespirado’, desenhos de Alison 

& Peter Smithson, 1955-56

Brincadeira de crianças num trecho 

de jardim entre o muro e o umbral 

dos quartos, Casa Douglas Murcutt, 
Glenn Murcutt, Sydney, 1969-72
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a ‘invade’ para (in)formar, em parte, o seu interior.

 Da arquitectura esperar-se-á então a capacidade de proporcionar um suporte físico que 

potencie um fazer-território-próprio e, a partir daí, a consciência e a proximidade das relações 

íntimas de quem a habita: consigo próprio, com o outro e com o mundo. Da arquitectura da 

casa, em particular, esperar-se-á a hospitalidade –acolhimento afectuoso que resultará de um 

equilíbrio entre aberto|fechado- capaz de incentivar essas relações das quais depende para se 

fazer casa. Algo que o mesmo Van Eyck (seguindo o caminho aberto pela sua amizade com o 

Alison & Peter36) procurou insistentemente através do seu projecto-de-arquitectura, e que é 

particularmente vísivel em projectos como o orfanato ou a casa das mães solteiras (Hubertushuis) 

em Amsterdão, onde tentaria dissolver os constrangimentos desse embate, articulando-os através 

de uma variedade de umbrais e espaços-entre desenhados para encorajar a interacção entre os 

habitantes, os habitantes e os edifícios, os habitantes e o seu meio, suavizando a transição entre 

o que está dentro e o que está fora –quer do corpo quer do interior da casa-, possibilitando a 

sensação de um fora que atravessa o dentro e de um dentro que se possa estender para lá de si37, 

evidenciando a importância fundamental do muro e da soleira, ou umbral, enquanto dispositivos 

arquitectónicos que conciliam a necessidade simultânea de um dentro e fora-de-portas, 

incentivando uma arquitectura capaz de providenciar ambas as condições: ‘uma vista do céu, um 

pedaço de chão, privacidade, a presença da natureza e dos animais quando precisámos deles –

para os ímpetos básicos do ser humano- para se estender e controlar, para se mover’, resumiriam 

Alison & Peter, condensando no seu breve manifesto38 os diversos valores que contribuem para a 

potência íntima da casa. Do mesmo modo que no nosso corpo são os seus limites que determinam 

a captação (háptica, visual, sonora, olfactiva, gustativa)39 das sensações que, (re)inventadas no 

nosso interior, estimulam a nossa experiência holística do exterior, também na arquitectura da 

casa, os seus limites serão fundamentais para o seu desfrute40 -‘a casa é a pele do corpo humano.’41

 �final, como formulariam ainda �lison & �eter, ‘o fogo e a soleira são símbolos que, 
usados em conjunto representam na maior parte das cabeças a imagem da casa’42; e estes só serão  

possíveis na existência do(s) muro(s).

36 ‘There is one more thing that has been growing in my mind since the Smithson uttered the word ‘doorstep’ at Aix. It hasn’t left me 

ever since. I have beem mulling over it, expanding the meaning as far as I could stretch it. I have even gone so far as to identify it as a 

symbol with what architecture means as such and should accomplish. To establish the ‘inbetween’ is to reconcilie conflicting plarities. 
Provide de place where they can interchange and you re-establish the original dual phenomena. I called this ‘la plus grande realité du 

seul’ in Dubrovnic.’ VAN EYCK, Aldo, ‘Is architecture going to reconcilie basic values?’ [1959], in ‘Collected Articles and Other Writings 

1947-1998’, (ed. Lingtenlijn, Vincent; Strauven, Francis), Sun, Amsterdam, 2008, p.204

37 BUCHANAN, Peter ‘ BUCHANAN, Peter ‘Architect Ludens: The architecture of Aldo em Hannie Van Eyck’, in ‘Aldo & Hannie Van Eyck: recent works’, 

Stichting de Beurs van Berlag, Amsterdam, 1989, p.4

38 SMITHSON, Alison & Peter, ‘ SMITHSON, Alison & Peter, ‘The Charged Void: Architecture’ The Monacelli press, New York, 2001, p.178

39 PALLASMAA, Juhani, ‘ PALLASMAA, Juhani, ‘The eyes of the skin’ [1996], John Wiley & Sons, Chichester, 2005

40 ‘ ‘Toda a reflexão em torno do espaço arquitectónico; espaço público ou espaço de privacidade; de protecção e segurança contra a 
Natureza ou contra o intruso; acerca da qualidade ambiental, descorre deste simples facto: a Arquitectura como experiência do limite.’ 

TAINHA, Manuel, ‘A propósito de uma porta’ in ‘Manuel Tainha: textos de Arquitectura’, Caleidoscópio, Casal de Cambra, 2006, p.46

41 ‘ ‘The house is neither a machine nor a work of art. The house is a living organism, not just na arrangement of dead material: it lives 

as a whole and in its details. The house is the skin of the human body.’ KIESLER, Friedrick ‘Manifesto on Correalism’ [1949] in ‘Friedrick 

Kiesler: endless space’, MAK, Vienna, 2001, p.92

42 SMITHSON, Alison & Peter, ‘ SMITHSON, Alison & Peter, ‘Urban Structuring’, Studio Vista, London, 1967, p.15



� arquitectura do orfanato reflecte o 
propósito de um programa funcional 
que balança entre o público e o 
privado, numa síntese que, entre 
muros e umbrais, materializa 
e concilia essa condição entre.  
Orfanato Municipal, Aldo van Eyck, 
Amsterdão, 1955-60 (foto: 2014)

Chegada desde a rua, Casa das mães 
solteiras (Hubertushuis), Aldo van 
Eyck, Amsterdão, 1973-78 (foto: 
2014)

Colagem habitada com fotografia de 
Niegel Henderson, Patio & Pavilion, 
Eduardo Paolozzi e Nigel Henderson, 
exposição ‘This Is Tomorrow’, 
Londres, 1956



Entre o Níger e Cap Ferret
fazer casa da natureza - coberto, enclave, território próprio



Não somos a casa
somos a montanha 

       e o relento.1 

1 TOLENTINO MENDONÇA, José, ‘[não somos a casa], ‘Guia para perder-se nos montes’ in ‘A noite abre meus olhos 
[poesia reunida]’ [2006], Assírio & Alvim, Lisboa, 2014, p.377



Vista da palhota desde o sopé da encosta



I

A tenda, construção ligeira e (in)variavelmente provisória, é dispositivo particularmente inter-
essante enquanto representação de uma possível instalação intima -quase instantânea- face a 
uma experiência nómada do território. A aparente fragilidade da tenda estabelece uma distância 
sólida capaz de nos proteger das intempéries e dos olhares do mundo exterior, e, no entanto, a 
finissima espessura dos seus ‘muros’ estabelece uma incontornável presença do território, da 
natureza, na definição da sua condição. Na tenda, resguardámo-nos mas não nos separamos da 
paisagem. A tenda estabelece uma distância cuja intenção não é a de nos isolar, mas a de simul-
taneamente nos separar e aproximar do território1. A sua atmosfera depende profundamente 
das condições atmosféricas do seu exterior: os limites de uma tenda ondulam ao ritmo da mais 
ligeira brisa, e a chuva e o sol são filtrados ao encontrar o tecido da tenda, adquirindo renovado 
sentido poético, mais próximo do prazer do que inconveniente. A força do seu tecto dependerá 
tanto do seu tecido, como da copa da árvore debaixo de onde, eventualmente, se abriga. Quando 
nos instalamos numa tenda o seu interior é também o exterior, e a proximidade do exterior 
transforma-o, inevitavelmente, numa espécie de interior. Numa tenda habitámos verdadeira-
mente (n)a paisagem, isto é, reconhecemos a condição de um interior que só se verifica pelo 
existência de um exterior que o complementa, e que a experiência de cada um é fortalecida pela 
presença do seu oposto. Uma tenda é um lugar onde o interior e o exterior se tocam.
 A noção de intimidade, enquanto experiência subjectiva dependente de quem a experi-
menta, advém da sensação de controlo, do (re)conhecimento familiar, da relação de proximi-
dade de algo que está para além de nós. O estado de intimidade que um experiencia é inquan-
tificável, impossível de determinar nos seus limites precisos e difícil de descrever ou nomear 
seguramente; de tal forma que, sem dificuldade, conseguimos identificar diferentes estados de 
intimidade: com o eu, com o outro e com o mundo. Interpretando a intimidade como algo que 
intermedeia a relação do um com o outro -algo que possibilite unir, ou pelo menos aproximar, 
o que existe separado- uma relação de intimidade com o mundo poderá ser algo ‘que consiste 
numa espécie de transformação mágica, súbita, perante qualquer tipo de acontecimento: perante 
uma cor, uma paisagem, um contraste, um som, uma expressão, uma folha que lentamente se 
solta de uma árvore, perante algo que nos distancia do sitio onde estamos e nos desperta um 
estado de atenção distinto. Nestes momentos temos a sensação de que o nosso tempo de desliga 
do que segue comandando o resto do mundo’2. Nesse sentido, o papel da arquitectura poderá ser 

1 Conscientes da multiplicidade de significados que a noção de território alberga, consideramos aqui como território o su-
porte físico onde o homem  e a natureza se instalam mas do qual fazem, também, parte instrínseca numa relação simbiótica.

2 PEREIRA DA SILVA, Ana Sofia ‘La intimidade de la casa. El espacio individual en el espacio doméstico en el siglo XX’, 
Diseño, Buenos Aires, 2015,p.335 



apenas o de funcionar enquanto suporte que completamos, montando uma série de distâncias 
que nos unificam harmoniosamente com o resto das coisas e onde, nesse tempo que é então 
exclusivamente nosso, nos sintamos à vontade para desfrutar dos momentos de intimidade com 
o mundo. 

II

 Em 1984, durante a sua estadia em Niamey, Jean-Phillipe Vassal construiu uma tenda 
onde pudesse habitar (n)o deserto3. A habitação, palhota simples cuja construção recorre às 
técnicas disponíveis no lugar, era composta de três elementos que propositadamente estabel-
eciam diferentes distâncias com o território: (1) um coberto de palha, espaço privado onde o(s) 
individuo(s) se podia(m) abrigar, por detrás de uma porta, na protecção do seu recolhimento 
(2) uma cerca sem porta, delimitadora de um enclave semi-privado e aberto ao céu, um ped-
aço de terra4 próprio capaz proteger Jean-Phillipe dos ventos que varriam o topo da colina, 
transformando-os numa ligeira brisa e (3) um hangar quadrado, quase público, de seis metros 
por seis, onde se pudesse encontrar com outras pessoas e observar a imensidão do território 
que o rodeava. Através da simplicidade de uma construção em palha, Jean-Phillipe sintetizava a 
complexidade de três distâncias capazes de servir de guia a uma possível casa dos dias de hoje. 
Uma casa que não se fecha sobre si própria, definindo-se como barreira entre o seu interior que 
instala e o exterior onde é instalada; antes, pelo contrário, uma casa que se vai abrindo gradual-
mente para o mundo, ultrapassando a noção de limite enquanto fronteira e substituindo-a por 
uma noção de limiar enquanto espaço, conciliador do encontro entre interior-exterior, individu-
al-colectivo, público-privado, artificial-natural numa só entidade: não apenas uma casa no ter-

3 ‘The character of place recognised by the word desert is where man ca expect no support from the sand or rock but 
standes alone between the ground and the sky, ringed by horizons that might be infinity; a place where a burned-in-
clarity can be available to the mind; a place for life of asceticism that can have few material temptations; nature so 
immutable, omnipresent, that man is relieved of responsability.’ SMITHSON, Alison ‘Saint jerome, the Desert, the Study’, 
Tecta, Lauenforde, 1990 (sem páginação)

4 SMITHSON, Alison & Peter ‘Patio and Pavilio, ‘This is Tomorrow’ Exhibition’ [1956] in ‘The Charged Void: architec-
ture’, The Monacelli Press, Nova Iorque, 2001, p.178

Construção da palhota



ritório, mas uma casa que se faz (do) território. Ou seja, a casa enquanto espaço que congrega 
a possibilidade de refúgio assim como a de estar-em-contacto com o ambiente e com os outros5. 
A tenda de Jean-Phillipe é uma casa que ‘não é realmente definida pelas suas paredes. É também 
definida pela geografia, pelas correntes de ar, pelo movimento da areia e, ao longe, pela posição 
em relação à cidade.’6 7A casa fez-se da paisagem e, ao seu ritmo, dois anos chegaram para se 
desfazer8.

 Guardar a imagem arquetípica da cabana em palha, enquanto modelo referencial, não 
se prende portanto com um fêtiche nostálgico pela simplicidade dos meios primitivos com que 
se constrói, ou com uma (pro)vocação ascética do estar-isolado que resulta da sua instalação 
no deserto Africano, numa espécie de apelo ao selvagem moderno. Na verdade, ao balançar a 
sua descrição entre a simplicidade das canas que estruturam, o vento que determina (e é de-

5 Na verdade, a posição no território era tão importante que a instalação da tenda se fez casa num lugar diferente ao que 
seria de se esperar de acordo com a lógica e conselho de implantação dos locais. Ao invés de se proteger pelo sopé de uma 
duna, instalou-se no seu topo, onde poderia obter uma compreensão mais vasta do território.

6 VASSAL, Jean-Phillipe ‘Everyday delights: a conversation with Anne Lacaton & Jean-Phillipe Vassal’ in ‘Lacaton & 

Vassal’, El Croquis, n.177/178, Madrid, 2015, p.11

7 ‘In Renaissance paintings of the Study, Saint Jerome is no longer exposed but inside, protected. (...) But just as distant 

nature is without the Study, so a distant view of urban order is often in the paintings of the Deserts: the one alternative 

existes within the other as if necessary, indivisable, reciprocal.’ SMITHSON, Alison, op.cit, sem paginação

8 LACATON, Anne; VASSAL, Jean-Phillipe ‘Lacaton & Vassal’, Cité de l’Architecture et du Patrimoine, Paris, 2009, p.25

Coberto, enclave, hangar



terminado pel)a qualidade espacial da sua sombra9, e a televisão que concentra os olhares dos 
seus habitantes, -combinação de elementos simples e sofisticados (...) extremamente relevante 
para um discurso arquitectónico’10- a descrição que Jean-Phillipe Vassal faz de uma escola para 
crianças nómadas complementa a leitura que temos da tenda de palha, e deixa claro que esta 
não é necessariamente um espaço de seclusão forçada, de retiro civilizacional; antes que a sua 
arquitectura potencia e é potenciada pela particularidade física do lugar, mas também pela glo-
balidade virtual da tecnologia actual; ou seja, pela possibilidade de uma correlação harmoniosa 
entre homem, natureza, cultura e tecnologia. Por esse motivo, a casa, como a escola, deverão 
actuar então como espaços de mediação onde exista a possibilidade de nos conectarmos com o 
mundo, físico e virtual. E, no entanto, onde permaneça a possibilidade de desligar a televisão e 
pensar alto. 

9 ‘Take, for example, the school for nomads in the middle of the Sahara in Niger, where there is nothing -no town, no 
village, no tree, only sand and the sky. It’s 50ºC by day, the sky and sand are white, and reverberate in the intense heat. 
The inhabitants are nomads. Their habitat is the desert. A straw shelter is the only visible construction; it’s a school for 
nomads kids. (...) Tree branches are stuck in the sand, other branches connect them to form a roof and the whole thing 
is covered in woven millet straw. Strangely, while outside it is so hot, one goes inside under this roof and it’s pleasant. 
The radiation is blocked, it’s dark. Two different atmospheres: the inside in shade and the outside in full sun. The differ-
ence in temperature creates a slightly movement of refreshing air. Thirty children are seated on the sand, they look and 
listen to a schools programme on the television placed on a table. Under the table, batteries for it, and on the rof, a solar 
panel producing the energy needed. There was not even a teacher. Just goods reasons for being there.’ LACATON, Anne; 
VASSAL, Jean-Phillipe ‘Structural Freedom: a precondition for the miracle’ in ‘Lacaton & Vassal: recent work’, 2G, n.60 
Gustavo Gilli, Barcelona, 2011, p.168

10 VASSAL, Jean-Phillipe in Protótypo, nº7, Agosto 2002, p.125

Tele-escola no Níger



 Guardamos connosco a tenda de Jean-Phillipe pela essencialidade com que representa 
os diferentes graus de intimidade de que se faz (uma) casa, diferentes esferas que se vão abrindo 
em direcção ao mundo e que reflectem a nossa identidade de seres simultaneamente individ-
uais e colectivos, equilibrando, por um lado, entre a necessidade de nos aproximarmos de um 
encontro com o mundo, partilhando-o com o(s) outro(s), e por outro, de nos distanciarmos 
gradualmente em direção a um quarto próprio, um espaço onde possamos sonhar e usufruir do 
momento intimo onde nos podemos voluntariamente resguardar e descansar da exposição con-
stante que experienciamos na esfera do espaço público. A tenda desafia-nos a deixar para trás 
a ideia de vivermos confinados à individualidade do espaço interior sem, no entanto, desprezar 
a sua importância. Com ela, aprendemos que a intimidade não é dependente de um intérieur11, 
isolado dentro de quatro (ou mais) paredes, mas que um habitar íntimo pode também resultar 
de uma simples cobertura onde nos possámos reunir com alguns amigos e um pouco de hori-
zonte. 
 Talvez se possa afirmar, com alguma naturalidade, que a tenda de Jean-Phillipe é uma 
habitação demasiado simplificada para representar as complexas necessidades -ou exigências- 
que se requerem a uma casa dos nossos dias; no entanto, acreditamos que a questão não seja 
necessariamente que as tendas sejam más habitações, mas que a maior parte das habitações não 
seja tão boa como muitas tendas12. Sobre o retiro de São Jerónimo no deserto, Alison Smithson 

11 cf. BENJAMIN, Walter, ‘L’intérieur, la trace’ in ‘Paris Capitale du XIX siècle’ [Das Passagen-Werk, 1989], Cerf, Paris, 
2002 , p.230

12 ‘It’s not that caravans are bad housing... but that most housing isn’t as good as caravans.’ Alison Smithon livremente 
citada por BANHAM, Reyner ‘A Critic Writes’, University of California Press, Berkeley, 1996, p.223 como citado por 

Jean-Phillipe recebendo visitas no hangar



afirmava o facto de este expressar o desejo humano de liberdade que parece existir na natureza; 
na irredutível frescura na renovação dos seus ciclos, na sua complexa ordem e do seu equilibrio; 
e que hoje, para que possamos desfrutar da sublimidade dos prazeres ascéticos, teremos de 
confiar numa ‘consciência ecológica’ tornada efectiva13. No seguimento das possibilidades de 
liberdade (d)e ligação com o território que a tenda e o acto de acampar lhes ofereceram, Anne 
Lacaton e Jean-Phillipe Vassal abstrairam-se do arcaísmo constructivo (mas não da elementari-
dade (e) da sua ligeireza) e da arquetipicidade programática da tenda de palha, e transportaram 
os seus valores para o resto da sua obra: através da delicadeza com que as sua obras poisam 
no solo; do respeito pela topografia e pela natureza do território como ele existe; da leveza dos 
materiais que -particularmente através de estufas e jardins-de-inverno- permitem a construção 
um abrigo temperado, através da transformação pessoalmente controlada do clima exterior; da 
vontade de oferecer sempre que possível a proximidade um pedaço de solo exterior, para onde 
possámos sair, mesmo numa cota superior à do terreno; ou da procura, quase obcessiva, pela 
lonjura das vistas e do horizonte -trate-se de uma casa para uma família ou de várias casas para 
várias famílias. Por outras palavras, fazendo casa (-não só da necessidade de sobrevivência do 
índividuo, mas também a da necessidade de convivência, de encontro, do desfrute-), com um 
pouco de Natureza.
 
III

 Também o projecto para a casa de férias em Cap Ferret começou com um acampa-
mento -os clientes ‘eram donos to terreno há mais de vinte anos, e, aos domingos, as crianças 
gostavam de lá acampar e fazer pequenas cabanas’14. A principal premissa do projecto tornou-se, 
então, a de construir uma casa que não destruísse o frágil equilibrio entre a duna, as árvores e 
a vista da enseada, através de uma intervenção que permitisse continuar a acampar no terreno 
e, ao mesmo tempo, permitisse aos habitantes da casa desfrutar dos mesmos prazeres de habi-
tar uma tenda. Anne e Jean-Phillipe decidiram então manter todos esses elementos intactos e 
construir uma casa onde ‘os principais materiais [fossem] as árvores, a duna, a vista e apenas 
alguns elementos adicionados a estas’15 que, em vez de os destruir, permitissem sublinhar a sua 
importância. A casa poisa na duna com a delicadeza das suas pernas metálicas; o mar da baía 
invade a frente sul da casa, que oferece aos habitantes uma varanda de onde possam desfrutar 

MENDES, Manuel ‘Terra quanto a vejas, casa quanto baste’ in ‘Só Nós e Santa Tecla’, Dafne, Porto, 2008, p.106

13 SMITHSON, Alison, op.cit, sem paginação

14 VASSAL, Jean-Phillipe, ‘Everyday delights: a conversation Anne Lacaton with Jean-Phillipe Vassal’, op.cit, p.29

15 LACATON, Anne, ibidem



a frescura da brisa; as árvores intersectam a casa como se mantessendo-se indiferentes à sua 
chegada. Quando o vento sopra, as árvores dançam e, como uma tenda, ainda que imóvel, ‘a casa 
move-se’16 com elas. Movem-se também os móveis, ao ritmo dos habitantes, confirmando o es-
forço para alcançar a maior liberdade de uso(s) possível. No interior da casa, a estrutura metáli-
ca confunde-se com as árvores e torna-se poética. Por debaixo, o terreno ganha um novo tecto, 
‘um céu articial que, porque as ondas são perpendiculares à bacia, reflecte a sua luminosidade’17. 
No recolhimento dos quartos, a devida privacidade é garantida pelas portas que as separam da 
sala e pela reconfortante translucidez dos vãos forrados a policarbonato: ao abrirem-se substit-
uem a paisagem da baía pela proximidade palpável do pinhal, e ao fecharem-se, difundem-na, 
transportando-a para longe; e a quem habita, eventualmente, para uma outra imensidão, para 
uma casa de sonho18.
 A casa desvanece numa fina pele metálica, que dá lugar à paisagem e existe apenas 
para filtrar as intempéries da natureza, potenciando a intimidade perante, e com, o território.  O 
natural é potenciado pelo artficial. A arquitectura não se impõe perante o território, mas antes, 
constrói-se com ele. Metal, vidro e policarbonato -opaco, transparente e translúcido- são tecidos 
que constróem diferentes camadas, para diferentes significados, permitindo à casa ser, simul-
taneamente, casa-(e)-abrigo|casa-(e)-paisagem. Nas palavras de Anne e Jean-Phillipe, ‘se uma 
paisagem existe, não há nada a fazer senão, talvez, deslizar delicadamente em direcção a ela. 
Enfrentanto o mar, olhando para o mar. Se não está lá, um filtro que muda a nossa percepção e 
cria o extraordinário pode (deve) ser acrescentado.’19 
 De certa forma, ‘a casa já lá estava...’ foi apenas preciso instalar uma tenda.

16 Adaptado da intervenção de Jean-Phillipe Vassal no Seminário de Arquitectura Prototypo ‘01 - Cidade em Performance’, 
Porto, Maio-Junho, 2010 por MENDES, Manuel in ‘Do esquecimento. Para além da arte: do nomadismo ao erotismo’, 
Tese de Doutoramento, FAUP, Porto, 2010

17 LACATON, Anne; VASSAL, Jean-Phillipe, ‘Lacaton & Vassal’, Cité de l’Architecture et du Patrimoine, op.cit, p.42

18 BACHELARD, Gaston ‘A Poética do espaço’ [1957], Martins Fontes, São Paulo, 2000

19 LACATON, Anne; VASSAL, Jean-Phillipe, idem, p.32



Estrutura da casa, estrutura do território

Intersecções; vista desde a sala





Intimidade (para uma distância com o mundo)

111

‘La plus grande realité du seuil’
Porque ‘uma porta também pode ser um romance’43

‘Desde sempre, o umbral da casa supôs a entrada no reducto 
do milagre, o ingresso num lugar tal em que o mundo estava 
exactamente colocado no ponto de mira do homem. (...) Porque 
o umbral significava a entrada num lugar que se separava da 
luz para dar lugar a uma penumbra onde se reuniriam, então, o 
nome, os segredos da expressão do rosto, o tacto às cegas, a cor 
branca e preta, o diminutivo.’44

 Se retomarmos uma vez mais a metáfora da casa e do calçado, poderemos propor que, 

num habitar onde a mente será o interior mais interior, e a natureza se constitui como seu 

exterior mais exterior45, a casa assumirá inevitavelmente uma posição-umbral, condição limiar 
enquanto (conjunto de) espaço(s) capaz(es) de potenciar uma aproximação entre o homem e 

o mundo. �or um lado, ‘entre os dois termos extremos, Homem e Natureza, a casa afirma-se 
como agente reconciliador que torna o Homem apto a subsistir no seio dessa Natureza”; por 

outro, enquanto ser social, a casa deverá ser para o homem o mediador entre si e a sua cultura, o 

individual de um lado, o colectivo do outro, dois mundos em confronto cujo equilíbrio necessitará 

de/proporá a cristalização de formas suaves de transição -isto é, de absorção, de filtragem e de 
reorientação/reorganização- capazes de articular o nosso território-próprio com o território-

exterior -nosso e dos outros, de todos- combatendo a desorientação do incógnito, e construindo 

uma identidade única e irrepetível a partir da aprendizagem, da interpretação e da (re)invenção 

de uma identidade colectiva -‘casa [enquanto] corpo de imagens que dão ao homem razões ou 

ilusões de estabilidade’46. 

 A intimidade não se potenciará pela fusão dos dois –habitante e mundo-, mas antes, 

como evidencia a lição de Van der Laan, pela separação, pela distância que se estabelece entre os 

dois. Garantida, claro está, a possibilidade de atravessar essa distância, que separa mas também 

une, estabelecendo pontes que permitam uma relação de proximidade e comunicação -separação 

43 Entrevista por MENDES, Alfredo in Diário de Notícias, 12 de Janeiro de 2003, p.38-39 como citado por MENDES, Manuel ‘ Entrevista por MENDES, Alfredo in Diário de Notícias, 12 de Janeiro de 2003, p.38-39 como citado por MENDES, Manuel ‘Fernando 
Távora, “o meu caso” Parte 1: Convivências, Afloramentos, Afagamentos’ [2012] in ‘Fernando Távora: Modernidade permanente’ (ed. 
José António Bandeirinha), Casa da Arquitectura, Matosinhos, 2012, p.71

44 SANTAMARIA, Luis Martínez ‘ SANTAMARIA, Luis Martínez ‘Intersecciones’, Editorial Rueda, Madrid, 2004, p.86

45 ‘ ‘Em Sein und Zeit, a obra incontornável de Heidegger escrita nos anos vinte, a palavra mais próxima da existência quotidiana é 
o “ambiente”, que é literalmente o que nos envolve. O ambiente é assim o “mundo” de todos os dias, o anel, a esfera e o invólucro que 
“envolve” o sujeio. (...) “Ser-aí”, o termo de Heidegger para sujeito, é assim, no sentido do quotidiano, um ser sempre já “fora”. “Estar aí” 
significa ser atirado para fora de si próprio num mundo que já foi descoberto, e no qual nós “vivemos” não como organismos biológicos, 
mas como seres que “usam” e “tomam conta” do que nos rodeia, quer sejam seres vivos ou coisas, o que inclui, naturalmente, instrumentos 
e equipamentos. Mas nós não temos realmente de “conhecer” o mundo, como tal, de forma a estarmos aptos a “viver” nele. Vivemos pela 
partilha das coisas a que nos habituamos “a fim de”, conjuntamente com a totalidade das coisas. (...) O que caracteriza as entidades, ou 
as “coisas”, é o seu estar-à-mão (die Zuhandenheit), que define a forma de ser para qualquer peça de maquinaria. O aparelhamento está 
literalmente “à mão” (zur Hand), acessível à mão e ao olhar.” TEYSSOT, Georges, op.cit, p.249-250

46 BACHELARD, Gaston ‘ BACHELARD, Gaston ‘A Poética do Espaço’ [1957], Martins Fontes, São Paulo, 1998, p.36 



112 B. Do(s) princípio(s) para a minha casa 

e direccionamento47, onde o primeiro possibilitará o segundo. 

 Essa distância representará a possibilidade de uma instalação estável, domesticada, mas 

que não nos isole, como se estivessemos privados desses elementos. Fazendo possível a habitação, 

‘mediante a actualização e o descanso consentidos pela permanência e pelo recolhimento na 

casa’48, na sua interioridade; onde ‘a terra já não é a estranha nem a obscura, mas a que se 

faz presente: o presente concedido ao homem desterrado. A partir dela, habitar será entrar 

em contacto com uma estranheza, com algo que nem sequer se via e que agora a obra deixa 

ver: revela. Será estrear-se a ver o nunca visto –o visto sempre, o visto em excesso- a partir do 

espaçamento logrado’49. ‘Na casa única, o corpo já não está no espaço: é do espaço. E o corpo, 

um olho enorme, ao ver a terra desde o seu domínio descobre o seu imenso poder panóptico.’ 50

 Falar da condição umbral da casa passará então –inevitavelmente, e numa perspectiva 

arquitectónica- por falar dos diferentes dispositivos que possam definir-se como cristalizações 
dessa noção -do limite que se suspende num limiar, enquanto figura temporal e espacial. É inegável 
a importância da sólida permanência dos muros na definição do espaço da casa; e no entanto, 
para falar de intimidade, será também urgente falar dos seus buracos51, dobras que estabelecem a 

47 ‘ ‘Para o homem, espaço não é uma entidade que permaneça à sua frente: “Não é nem um objecto exterior nem uma experiência 

interior.” Não é que haja, por um lado, os humanos e, por outro, ‘algum espaço’. É antes que, como Heidegger escreve na ‘Carta do 

Humanismo’, o homem é determinado na abertura do ser, e é através disto que o espaço-intervalo é revelado: a ‘dupla-prega’ (die 

Zweifalt) que é aberta na diferença. E é esta abertura que ilumina o ‘entre-dois’. O inglês between, deverá notar-se, contém a palavra 

twain, conferindo a ideia de ‘dois’ (two). O ‘entre’ é uma marca de espaçamento inerente à diferença, simultaneamente ‘separação e 

direcionamento’. (...). “O meio de dois é a intimidade (die Innigkeit) –em latim, inter. Em alemão corresponde a unter, em inglês inter-. A 

intimidade do mundo e da coisa não é uma fusão. Só se obtém intimidade onde o íntimo –mundo e coisa- se divide claramente e permanece 

separado.” TEYSSOT, Georges, ‘Uma topologia de umbrais’, op.cit, p.250-251, parcialmente citando, respectivamente HEIDEGGER, 

Martin, “Building, Dwelling, Thinking”, in “Poetry, Language, Thought”, Harper & Row, New York, 1876, p.155 e HEIDEGGER, Martin, 

“Language”, idem, p.203

48 TEYSSOT, Georges ‘ TEYSSOT, Georges ‘Água e gás em todos os pisos: notas sobre a estranheza da casa’ [1984] in ‘Da Teoria da Arquitectura: doze 
ensaios’, op.cit, p.107

49 SANTA-MARIA, Luis Martinez, ‘ SANTA-MARIA, Luis Martinez, ‘El árbol, el caminho, el estanque, ante la casa’, op.cit, p.13

50 idem, p.14 idem, p.14

51  ‘Em proveito daqueles que não conseguem imaginar o que a palavra ’casa’ implica, ou que uma casa possa ter sido, deveria explicar 

que a ideia de casa é a ideia de privacidade. (...) A noção de uma habitação, como um lugar simples definido particular único para o qual 
se entra, vindo do mundo de qualquer parte e de toda a parte lá de fora –essa noção deve parecer-vos fantástica. Vocês foram educados 

para acreditar que uma habitação, ou um universo, ou um tu, ou qualquer outro objecto, é apenas aparentemente sólido: realmente (e 

vocês são realistas, a quem nada nem ninguém pode enganar) cada solidez aparente é apenas uma colecção de grandes buracos –e, no 

caso de uma habitação, quanto maiores os buracos, melhor; já que a principal função de uma habitação moderna é deixar entrar tudo [, 

Alpendre e Janela. Pequena Villa 

à margem do lago Léman, Le 

Corbusier, Corseaux, 1925
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ponte entre o interior e o mundo, garantindo que tal não corresponda à dissolução absoluta desse 

mesmo limite: ‘ao fazer visível uma enorme quantidade ao mesmo tempo, a experiência torna-se 

instantânea, significando –no mau sentido- o mesmo de momento em momento, de lugar em 
lugar’52, e, consequentemente, a sua eventual dissolução.  

 Escrevendo sobre a casa, Álvaro Siza elogiava a janela enquanto lugar onde poderíamos 

observar o funcionamento quotidiano do mundo: dela ‘vê-se a rua, a vizinha que sai e fecha a 

porta, há gente a passar e motos e animais e automóveis, comboios, autocarros e aviões, do ar 

chega o ruido de um avião, passa uma gaivota. Não estamos sozinhos, felizmente não estamos 

sozinhos, bate à porta o carteiro, chega o jornal’. No entanto, continuaria, ainda mais importante 

será a porta: ‘mais do que a janela porque não tem peitoril: só uns degraus de poucos centímetros 

para o mundo ou para fugir ao mundo (sempre se pode fechar a porta ou não a abrir ou escancarar 

as folhas da porta).’53 De acordo pleno com as palavras de Siza, com a defesa do umbral enquanto 

dispositivo que permite alternadamente fugir do e para o mundo, interessar-nos-á ainda mais 

considerar o umbral como zona54, expandindo a realidade da espessura frágil de uma porta ou 

de uma janela, e fazendo dessa transição um possível suporte para narrativas mais interessantes. 

�final de contas, a porta é o espaço onde experienciámos a intensidade do partir e do chegar-

a-casa, gesto incontavelmente repetido, mas também o lugar onde experienciámos o choque de 

sensações entre um interior e o exterior –a luz, a sombra, os cheiros, a temperatura, a macieza da 

casa contra a estranheza do mundo-, contraste que nos permite obter uma experiência consciente 

e potenciada de ambos. Onde ‘tudo se activa quando se acumulam as contradições’55: observar a 

azáfama quotidiana, protegido do seu ruído excessivo, a partir de uma janela-em-arco, apreciar 

a tranquilidade de um dia de calor protegido pela sombra de um alpendre, ou aprender com a 

filtrando] o que de outro modo permaneceria lá fora’ CUMMINGS, Edward, ‘Eu:seis inconferências,’ Assírio & Alvim, Lisboa, 2004, p.47 

como citado por MENDES, Manuel ‘Terra quanto a vejas, casa quanto baste’ in ‘Só nós e Santa Tecla’, Dafne, Porto, 2008, p.146 (nota 

de rodapé 108)

52 VAN EYCK, Aldo ‘ VAN EYCK, Aldo ‘On Loos’, op.cit, p.571

53 SIZA, Álvaro, op.cit, p.349 SIZA, Álvaro, op.cit, p.349

54 TEYSSOT, Georges ‘ TEYSSOT, Georges ‘Uma topologia de umbrais’, op.cit, p.234

55 ‘ ‘Atrás das cortinas escuras, parece que a neve é mais branca (...)’ BACHELARD, Gaston, idem , p.56

Casa para o Poema do Ângulo Recto, 

Smiljan Radic, Vilches, Chile, 2010-

12 

Buraco para contemplar a tempestade 

deitado na cama, Hexenhaus, Alison 

& Peter Smithson, Bad-Karlshafen, 

1986- 
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‘ética de uma tempestade’56, exposto na protecção de um jardim-de-inverno. Como diz Ana Silva, 
o espaço de intimidade será então o espaço das sensações e das emoções, o espaço de contacto 
entre o interior sentido e imaginado e o exterior57.
 A breve espessura da porta ou da janela, por si, não terão mais capacidade do que uma 
guilhotina que separa brutalmente esses dois mundos fantásticos58, e, por isso, mais do que meros 
marcadores de confins, será preciso considerá-los como mecanismos capazes de transpor espaços 
para o exterior, permitindo que este influa também, e enriqueça, a experiência do interior: 
‘ponte[s] que abre[m] o espaço para uma exterioridade alienada’59. Para que tal aconteça, deverá 
ser possível que este embate -entre o interior e o exterior- se articule através dos diversos umbrais 
da casa numa transição suave: desenhando-se enquanto espaços onde possam acontecer coisas: 
lugar(es) onde ‘a fronteira perde o seu significado de puro obstáculo e torna-se vazia, intersticial’60. 
 �ssim, se nos interessa a solidez de uma fronteira resistente, capaz de definir um interior 
face a um exterior, interessar-nos-á ainda mais a possibilidade de nela abrir fendas, dobras entre o 
que-está-dentro e o que-está-fora dessa fronteira maciça que define o nosso espaço de experiência 
íntima; alcançando uma arquitectura que não permita apenas definir o espaço arquitectónico, 
‘espaço especificamente humano, mas que se consiga integrar na ordem homogénea da natureza’61, 
assim como na diversidade subjectiva das diferentes formas de a medir, ou seja, na sua cultura. 
Para além da projecto de Van Eyck, povoámos o nosso imaginário com imagens de outros limiares 
que expandem essa realidade da porta e da janela (ou mesmo da claraboia62) das mais variadas 
forma, dando lugar a espaços-acontecimentos de trocas e de encontro diversos: o alpendre da 
casa Valéria Cirell, ou da Villa Le Lac, mobilados com cadeiras que encaram sem medo o fora-
de-portas, ou o entre-duas-casas coberto, abrigo que mira a paisagem já espanhola de Santa 

56 ‘ ‘”Uma bela habitação não torna o inverno mais poético, e o inverno não aumenta a poesia da habitação?”’ BAUDELAIRE, ‘Les paradis 
artificiels’, p.280 citado por BACHELARD, Gaston ‘A Poética do Espaço’, op.cit, p.55-56 
57 ‘ ‘(...) El espacio donde cada uno proyecta su interior, como também podrá ser el espácio donde cada uno proyecta em el interior de 
cada uno las más diversas huellas, sensaciones o emociones.’ ������� �� �����,�na �ofia,  op.cit, p.���

58 VAN EYCK, Aldo ‘ VAN EYCK, Aldo ‘Is architecture going to reconcilie basic values?’, op.cit, 204-205

59 TEYSSOT, Georges, idem, p.253 TEYSSOT, Georges, idem, p.253
60 idem idem
61 VAN DER LAAN, Hans, ‘ VAN DER LAAN, Hans, ‘L’espace architectonique’, op.cit, p.7
62 Entre as quais, relembremos a rede de  Entre as quais, relembremos a rede de buracos, difíceis de fixar numa só nomeação, que �lison e �eter (des)montaram na Hexenhaus.

Alpendre sobre o Rio, Hexenhaus, 
Alison & Peter Smithson, Bad-
Karlshafen, 1986- 

Corredor-jardim entre a sala e 
os quartos. Casa Vollberg, Egon 
Eiermann, Berlim, 1938-42 
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Tecla sob a protecção da Villa Alcina; as janelas foscas de Loos que existem apenas para deixar 

a luz entrar, assinalando lugares de repouso ou de leitura; a fenêtre en longueur que Corbusier 

desenhou junto ao lago para a sua mãe, e a partir da qual montou as principais actividades da 

casa, acompanhadas pela presença periférica da paisagem
63

; as paredes-porta das casas Upper 
Lawn e Schindler-Chace, que desvanecem para dar lugar ao choque entre a luz e a penumbra; a 

cortina de vidro da casa de Lina ou da Casa Amarela, protegidas por um véu de cortinas contra 

o seu próprio muro feito de árvores; os jardins-de-inverno filtrantes da casa Latapie e da Villa 
Tugendhat; o corredor secreto que esconde a árvore e os restantes habitantes do pavilhão em 
Bayswater; ou ainda, os alpendres-conservatórios-miradouros, de difícil e inigualável taxonomia, 

da Hexenhaus. 

 Uma topologia de umbrais64
 que permite uma experiência de solidariedade íntima do 

habitante com o mundo, com o território, transformando-o, para si, em paisagem65
 reconhecível 

e domesticada, sem que esta tenha de se reduzir a um valor redutoramente pictórico, produto 

exclusivamente contemplativo, emoldurado e pronto a ser consumido, mas enquanto lugar(es) 

para habitar verdadeiramente, desfrutando-a participadamente. �final, como aprendemos 
brutalmente com o pavilhão Upper Lawn, “[a] apropriação da paisagem exige acção, participação 

activa traduzida em actos, gestos, acontecimentos, como no-la testemunha toda a gramática da 

arquitectura: janelas, portas, passagens, alpendres, caminhos, pórticos, cheios, vazios, etc.”
66

 

63 cf. �UETGLAS, josep ‘ cf. �UETGLAS, josep ‘Cómo se construye uma casita’ in ‘Le Corbusier: mise au point’ (coor. Jorge Torres Cueco), General de Ediciones 

de �rquitectura, �alencia, ����, p.�9�; para a compreensão e (re)organização da casa enquanto material de projecto influenciou também a 
leitura de: SANTA-MARIA, Luis Martínez ‘El árbol, el camino, el estanque, ante la casa’, Caja de Arquitectos, Barcelona, 2004

64 cf. TEYSSOT, Georges ‘Uma Topologia de Umbrais’ [2005] in ‘Da Teoria da Arquitectura: doze ensaios’, op.cit, p.233 cf. TEYSSOT, Georges ‘Uma Topologia de Umbrais’ [2005] in ‘Da Teoria da Arquitectura: doze ensaios’, op.cit, p.233

65 ‘ ‘Dizem-nos agora que a “paisagem” é uma invenção cultural dos homens inteligentes, que a “natureza” é um artifício dos homens 
estúpidos, como se verdadeiramente controlássemos o aquecimento ou o arrefecimento global da Terra, os tremores de terra e as 
maravilhosas erupções de vulcões (se inventámos o nihilismo, deveríamos ser mais pacientes). Depois dessa crença humanista que 
responsabiliza o homem por tudo e por nada, a natureza natural deixou de fazer sentido e a paisagem tornou-se imagem. Não digo isto 
para rimar, falo de representação, de domínio sobre a natureza, porque a representação é uma forma de poder e de apropriação. Falo 
como a representação condicionou para sempre o nosso mode de agir directamente com a natureza, com os objectos, com a natureza dos 
objectos. E o que vemos ficou para sempre condicionado por aquilo que pensamos ver, e ter, atrave´s da sua representação.’ BANDEIRA, 

Pedro, ‘Um texto sobre o pôr-do-sol’, in ‘Só nós e Santa Tecla’, op.cit, p.65

66 ‘ ‘(...). A observação passiva, estática, neurótica da paisagem é o ideal de conforto e de luxo do burguês bem acomodado, para quem a 

Casa de Campo, Cecilia Puga, 

Marchigue, 1999-00 

Casa Chilena 1, Smiljan Radic, 

Rincágua, Chile, 2005-06 
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que representem uma interação com a natureza (do território) que a reconheça não só como o 

lugar onde vivemos (e em muitos casos, do qual fugimos...), mas sobretudo com o qual vivemos. 

Convocando as palavras de Baldeweg, “[e]ssa conjugação obriga a interpretar a arquitectura 

através, como um lugar de permanente passagem de energias, de miradas, de vida e tempo. A 

casa torna-se um lugar de trânsito, um mecanismo de exploração e captação. Apresenta-se com 

um objecto aberto e como um instrumento apropriado para dar o salto para fora, numa espécie de 

desenvolvimento telescópico e para atrair e congregar o distante. (...) A casa agiganta-se noutra 

casa maior e esta, por sua vez, parece, num movimento contrário, comprimir-se para caber e 

entrar na menor.”67

‘Camadas de tecido, camadas de significado’
Do umbral à sala-de-estar: alguns degraus de intimidade

 Torna-se claro que a importância dos umbrais da casa se desvela na possibilidade de 

estabelecer uma comunicação com o mundo e com os outros; no entanto, para que a condição 

íntima da casa não se perca, estes deverão preservar a possibilidade de separação, do estar-sós, 

controlando o que vemos do que está do-lado-de-lá e o que deixámos ver do que está do-lado-

de-cá. Impedindo desse modo, em simultâneo, que esse limite se torne um muro claustrofóbico, 

ou que uma transparência em excesso o transforme num recinto hostil, caracterizado pelo 

desconforto invasivo de ser constantemente observado. A abertura só é completa na possibilidade 

do seu fechamento e, nesse sentido, a existência de janelas -janelas que também são portas-, 

portas –portas que também são janelas-, portadas, cortinas -e outras camadas que actuem como 

filtro- assumirão um papel fundamental na possibilidade de uma arquitectura comunicante e de 
verdadeira proximidade. 

paisagem, natural ou urbana, é pura imagem ou espectáculo, e não espaço percorrível; um bem que se compra mesmo que seja o preço 
da sua própria destruição. Pois, nós hoje defrontamo-nos com o trágico paradoxo que é este: é precisamente quando se tende mais e mais 
para a caixa de vidro dos paraísos artificialmente sustentados, que a paisagem se vai cada vez mais degradando; anunciando o seu fim 
a prazo como fonte de vida e de prazer.’ TAINHA, Manuel, op.cit, p. 49

67 BALDEWEG, Juan Navarro, ‘ BALDEWEG, Juan Navarro, ‘Uma casa dentro de otra’, op.cit, p.7-8

Coberto entre-casas. Villa Alcina, 

Sergio Fernandez, Caminha, 1971-73 

Frame do filme ‘Le Mépris’ rodado 

em 1963 por Jean-Luc Godard, Casa 
Malaparte, Adalberto Libera, Capri, 

1937-40 



Intimidade (para uma distância com o mundo)

117

 A operatividade de idealizarmos estas camadas enquanto tecidos68, prende-se 

naturalmente com a materialização suave que se exigirá aos materiais que determinam o espaço 

doméstico face à rudeza do espaço exterior, mas também, e sobretudo, com o facto de estes tecidos 

se configurarem enquanto fronteiras ajustáveis, de densidade variável -não necessariamente 
opacas nem impositivamente translúcidas (e definitivamente não transparentes)-, que filtram mas 
que não fazem esquecer definitivamente o que existe por detrás delas, construindo um  interior 
que balança entre a sensação de claustrofilia e claustrofobia: entre a vontade de estar recolhido e 
o medo de estar fechado. Falámos de tecido enquanto parte sólida dos corpos organizados, capaz 

de velar, simultaneamente, o-que-envolve e o-que-o-envolve. Obviamente, tecido não assumirá 

aqui uma conotação (necessariamente) literal, mas sim a cristalização possível de um conjunto 

de condições que definam essas possíveis camadas: ‘os tecidos, independentemente das matérias 

primas utilizadas, tecem-se para manter a capacidade de ajustar-se ao corpo e, assim, envolve-

lo’69, servindo de intermediação no contacto do corpo com o seu exterior, filtrando, amenizando 
e alterando a percepção do meio em que o homem se encontra, protegendo-o não só das suas 

eventuais inclemências do clima mas também ocultando aquilo que, por ser de cariz íntimo, 

não se pretende tornar público. A casa deverá trazer consigo a possibilidade de preservarmos a 

intimidade de alguns dos nossos gestos quotidianos; aqueles que, por serem os mais pessoais e os 

mais familiares, são também os mais privados, e que, por esse motivo, neles depositámos ainda o 

direito de os reservar para nós, refugiando-os da exposição excessiva e dos olhares indesejados. 

Um acto de pudor que é, na verdade, mais uma questão de recato do que de vergonha, e que, 

acima de tudo, representa a liberdade pessoal de -num território que nos é próprio- agirmos sem 

a pressão impositiva de constrangimentos ou julgamentos exteriores70. Elogiando a condição dos 

68 A expressão ‘Layers of fabric, layers of meaning’ é apresentada por Alison & Peter na reunião do seu património disciplinar, enquanto  A expressão ‘Layers of fabric, layers of meaning’ é apresentada por Alison & Peter na reunião do seu património disciplinar, enquanto 

um dos temas nucleares do seu projecto-de-arquitectura. Cf. SMITHSON, Alison & Peter, ‘The Charged Void Architecture’, op.cit, p.323 

�9 ������� �� �����, �na �ofi a, op.cit, p.�� ������� �� �����, �na �ofia, op.cit, p.��
70 ‘ ‘Embora a distinção entre o privado e o público coincida com a oposição entre a necessidade e a liberdade, entre a futilidade e a 
realização e, finalmente, entre a vergonha e a honra, não é de forma alguma verdadeiro que só o necessário, o fútil e o vergonhoso 
tenham o seu lugar adequado na esfera privada. O significado mais elementar das duas esferas indica que há coisas que devem ser 
ocultadas e outras que necessitam de ser expostas em público para que possam adquirir alguma forma de existência.’ ARENDT, Hannah, 

op.cit, p.87

Na casa, a independência dos 

volumes reflecte a possibilidade de 
cada geração poder ter o seu espaço-

próprio; em permanente contacto 

com a paisagem, os quartos podem 

comunicar entre si ou ser encerrados 

numa configuração onde a circulação 
se faz pelo exterior, em parte 

protegida pelo volume superior. Casa 
Bahia Azul, Cecilia Puga, Los Vilos, 

Chile, 2001-02 
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armários enquanto dispositivos que traduzem essa preocupação, Peter Smithson compararia 

as fachadas da casa às portas dos seus armários, sublinhando o facto de estas reflectirem a 
necessidade de não nos vermos obrigados a expor tudo o que possuimos. Reservando o nível certo 

de exposição, a ‘casa-armário’71 terá necessariamente a ver com a construção subjectiva –única 

e irrepetível- do indíviduo, com a liberdade de não mostrar tudo o que temos e que somos, mas 

também, e sobretudo, com a sensação de estar-protegido para poder agir livremente, para lá das 

convenções e regras pré-estabelecidas pela esfera pública; essa (in)tangível sensação de controlo, 

segurança e pessoalidade que obtemos na comodidade de um espaço-próprio; possibilitando que, 

de regresso ao território (do) comum, espaço de intersecção|interferência entre o um e o outro, 

consigamos contribuir activamente para a construção positiva de um nós.
 Nesse sentido, a construção de (ou em) camadas que propomos, tal como as portas de 

um armário, está ligada à possibilidade de adaptarmos o grau de exposição pretendido, do que se 

encontra de ambos os lados, e também com a possibilidade de nos apropriarmos desses espaços 

de variadas formas, ajustando-os na construção de uma atmosfera própria, tangível, e adequada 

à subjectividade do conforto que um espaço nos pode oferecer e do qual necessitámos para 

potenciar esse estado relacional de intimidade. Conforto esse que não terá a ver com uma noção 

estandardizada, estanque e numerável do mesmo, ou com um determinado desenvolvimento 

formal  e material específico, mas com a possibilidade que o próprio habitante terá de construir 
o seu próprio ambiente, de se reconhecer nele, manipulando algumas das suas condições para 

o personalizar: o grau de exposição e a possibilidade de variar o grau de comunicação|contacto 

com o que está para-lá do muro, a possibilidade de controlar dentro dos seus limites a luz e a 

penumbra, o ar, o ruído, a temperatura72. No fundo, condições que (in)formarão o carácter desse 

espaços, onde o conforto será um valor subjectivo e ajustável, contribuindo para o resguardo, para 

a quietude e para o bem-estar físico e espiritual necessários para uma completa experiência do 

habitar. 

 Como já propusemos anteriormente, a casa não existe apenas enquanto espaço de 

experiência individual, mas também enquanto espaço privilegiado de encontro, de troca e de 

partilha. Numa primeira instância, a casa acolherá a família73 -primeiro degrau de afeição de uma 

existência colectiva-, em formas de habitar partilhadas cuja subjectividade se irá construindo de 

coincidências rotineiras objectivas, mas também do confronto e da intersecção das personalidades 

fragmentárias de cada um dos habitantes. Tratando-se de uma família, as ligações afectivas -e a 

apropriação partilhada dos espaços que daí resulta- reflectem naturalmente uma série de hábitos, 
rotinas e interesses comuns; e no entanto, o encontro e a partilha que a casa propicia não se 

reduzirá ao habitar colectivo dos seus habitantes. Para além da família que habita a casa, esta existe 

71 SMITHSON, Peter ‘ SMITHSON, Peter ‘In praise of Cupboard Doors’ [1980], in ‘From the House of the Future to the house of today’, 010 publishers, 

Rotterdam, 2004, p.217-218

72 SCHINDLER, Rudolph ‘Modern Architecture: a program’ [1913] in ‘R.M. Schindler. Composition and Construction’ (ed. Lionel March, 

Judith Seine), Academy, London, 1995, p.12

�� Consideraremos sempre, nesta refl exão, a casa habitada por uma família –ou várias, como no caso da casa �chindler�Chace- por dois  Consideraremos sempre, nesta reflexão, a casa habitada por uma família –ou várias, como no caso da casa �chindler�Chace- por dois 
motivos: primeiro, por nos ser mais útil sob o ponto de vista do projecto para a casa-atelier a que nos propomos; segundo, porque no que 

toca às diversas relações de possíveis intimidades, o balanço complexo entre pessoalidade e partilha que nela se estabelece comporta em si, 

a nosso ver, os princípios para lidar com os degraus que separam o espaço individual do espaço colectivo.
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ainda para receber outros que não a habitam permanentemente: familiares, amigos, elementos 
que possam ser mais estranhos para uns e mais familiares para outros, ou ainda, estranhos que 
estarão ainda por-tornar-se familiares. Momentos em que a casa fará de uma partilha colectiva, 
eventualmente até quase pública74, uma ocasião em que introspecção, recolhimento e intimidade 
serão também sinónimos de diálogo, de encontro e de um chão (para o) comum. 
 No entanto, o conjunto de compatibilidades e afinidades que resultam desse enlace 
familiar -desses (des)encontros entre família, familiares e visitantes- não substituem a 
necessidade que cada um tem de desenvolver interesses e hábitos pessoais, num quotidiano 
próprio cujas acções, dentro da própria casa, exijam um degrau de intimidade individual. Assim, 
uma boa casa deverá ser capaz de manter a possibilidade de oferecer aos seus habitantes -sempre 
que sentirem necessidade- tanto a possibilidade de se encontrarem, como a possibilidade de se 
retirarem de uma eventual sociabilidade forçada. Um dos motivos pelos quais Frederick Kiesler 
proporia ao longo da sua carreira casas sem-fim, onde ‘todos e cada um dos núcleos-espaciais 
pudessem ser separados da totalidade da habitação, isolados’75, mas onde, simultaneamente, ‘por 
vontade [dos habitantes], pudessem ser reunificiados para corresponder diversas necessidade: a 
congregação da família, ou de visitantes do mundo exterior, vizinhos, amigos, transeuntes’. Ou 
ainda antes, que em 1922, Rudolph Schindler construísse, na casa que desenhou para que a sua 
família partilhasse com a família Chace, um estúdio onde cada adulto, no meio de um estilo de 
vida fundado na partilha, se pudesse ainda assim concentrar na construção da sua personalidade, 
da subjectividade das suas convicções. Lugares onde possámos, do mesmo modo que São 
Jerónimo no seu estúdio, recolher-nos do mundo sem fugir dele: mantendo presente a alternativa 
e o suporte que nos oferece a sociedade, mas estabelecendo a distância precisa para o sossego e 
resguardo de que dependem a concentração, o sonho ou o devaneio76.
 Nesse sentido, tanto a noção-imagem do umbral, como da construção em camadas, não 

74 Lembramo-nos particularmente dos eventos (festivos, culturais, políticos...) na casa Schindler-Chace; mas também na nossa própria  Lembramo-nos particularmente dos eventos (festivos, culturais, políticos...) na casa Schindler-Chace; mas também na nossa própria 
vontade de projectar uma casa que seja também um atelier, onde estabelecemos relações íntimas com os eventuais estranhos que participam 
em cada projecto, e onde possámos organizar eventos de discussão abertos a um círculo intimo mais alargado.
75 KIESLER, Frederick ‘ KIESLER, Frederick ‘The Endless House: a Man-Built Cosmos’ [1966] in ‘Endless Kiesler’, Birkhauser, Basel, 2015, p.245

76 SMITHSON, Alison, ‘Saint Jerome: the Desert, the Study’, op.cit, s. pag.

San Girolamo nello studio, Antonello 
da Messina, c.1456-60

Piso térreo compreendendo zona 
de estar em grupo, zona de refeição, 
cozinha, quartos de recreação 
individual/dormida, estúdio à prova 
de som, quarto para brincadeira de 
crianças e oficina, numa disposição 
em que todas as divisões comunicam 
entre si. 
Desenho de estudo, Casa sem fim, 
Frederick Kiesler, Nova Iorque, 1950
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se esgotam na separação entre o que está dentro e o que está fora-de-portas. O umbral de uma 

porta (ou de uma ‘janela’) não existe apenas como mediador entre o interior e o exterior, mas 

também entre os vários interiores da casa, simultaneamente capaz de, na escala considerável da 

sua abertura, incentivar possíveis cenários íntimos para um estar-juntos, ou no seu fechamento, 

inventar formas instantâneas de privacidade e de solitude para um estar-só (ou secretamente 

acompanhado). Se a distância que faz possível a intimidade terá tanto de separação como de 

aproximação, então o acto voluntário de estar só ou de estar acompanhado dependerá naturalmente 

da possibilidade física de transformar essa condição. Por um lado, serão necessárias portas e 

janelas que, quando abertas, multipliquem encontros, intersecções, possibilidades de olhar, de 

ouvir, de passar; mas por outro, que deixem em aberto a possibilidade de renunciar e escapar a 

tudo isso. Por outro, espaços de transição que articulam e regulam diferentes restrições de acesso, 

e que com a mesma intensidade que unem também separam. Vestíbulos, corredores, escadas, 

passagens que permitam o desencontro, fugas e caminhos alternativos, contribuindo para o 

sentido de um território protegido e, se desejado, possivelmente inalcançável ao estranho, aquele 

que não tem permissão para interromper o potencial destes espaços dedicados à individualidade77: 

‘o quarto pode ser indeciso e pequeno, mas a porta não[,] a porta, esse parente rico, desconhecerá 

sempre as limitações do quarto’78. 

 Dispositivos que assumem um papel fundamental na possibilidade de uma arquitectura 

comunicante, que seja mais do que um conjunto de quartos separados, cada um com o seu postigo: 

antes pelo contrário, um estar-no-meio79 que congregue a vontade de aproximar e de separar, de 

77 ‘ ‘(...) la individualidade referida no se debe confundir com el individualismo, em el sentido de que no pone em causa ni compromete la 
vertiente social o la experiencia de habitar común. (...) Además, el hecho de que los indivíduos se crean y sientan todos iguales tiene como 
resultado la disminución de la curiosidad ante el outro y, así, um creciente sentimento de indiferencia entre individuos. Al individualismo 
puede corresponder um rechazo de la vida social y um aislamiento em el âmbito privado donde se consideran unicamente los otros com 
quiene se establecen relaciones íntimas.’ ������� �� �����, �na �ofia, op.cit, p.��9

78 ‘ ‘La habitación puede ser indecisa y pequeña, pero la puerta no. La puerta, ese pariente rico, siempre desconocerá las limitaciones del 
cuarto.’ SANTA-MARIA, Luis Martinez ‘El libro de los cuartos’, Lampreave, Madrid, 2011, p.117

79  ‘”Existe um de-fora e um de-dentro, de um lado o de-fora, do outro lado o de-dentro, pode ser fino como uma lâmina, não sou nem 
um nem outro, eu sou no meio, eu sou o muro, eu tenho duas faces (superfícies) e não tenho profundidade.”’ BECKETT, Samuel, ‘The 

Fechando as cortinas entramos num 

mundo de sonho, abrindo as cortinas 

o mundo -o monte de Santa Tecla, a 

foz do Minho, a paisagem- entrar-

nos-á pela cama dentro. Aqui, a 

intimidade vagueia entre o estar só, 

e o estar reunido em torno de uma 

mesa. Villa Alcina, Sergio Fernandez, 

Caminha, 1971-73



Intimidade (para uma distância com o mundo)

121

estar com outros e de estar sozinho.  
 Na mesma medida, interessar-nos-á ainda a possibilidade de pensar em dispositivos 
espaciais diversos que permitam (re)organizar os espaços comuns da casa, proporcionando 
em si diferentes e ajustáveis formas de encontro e de acolhimento, de modo a que diferentes 
actividades possam ocorrer, confortavelmente, em simultâneo. Tendo em conta que um 
dos principais objectivos desta reflexão seja a proposição de uma ideia de casa que possa ser 
pensada para lá da ligação estrita às suas funções tradicionais, parece-nos que a possibilidade 
de a organizar em diversos degraus onde a própria intimidade seja o programa, nos (a)parece 
como forte possibilidade. Por outras palavras, uma construção por concluir que permita estadias 
e percorrências entre lugares de diferentes intensidades íntimas, capazes de balançar entre 
o encontro e o recolhimento, espaços que num sentido se vão tornando gradualmente mais 
privados e, no outro, gradualmente mais públicos. Perseguindo a ideia de uma arquitectura 
aberta e flexível, esperar-se-á ainda que mesmo esses degraus não sejam deterministicamente 
fixos, podendo cristalizar-se em formas ambíguas e ambivalentes, expectantes pelo sujeito e pela 
sua ocupação para se poder ‘fixar’. �ermitindo, dessa forma, que mesmo nos espaços individuais 
possa existir lugar para o encontro; ou que, recorrendo a dispositivos espaciais que avancem 
para lá do conformismo espacial ou da impassividade criativa das paredes, também nos lugares 
comuns possa existir lugar para momentos de individualidade. 
 Falámos, entre outros, da suavidade dos tecidos que permitem delimitar e interromper 
o espaço contínuo na Villa Tugendhat ou das oníricas alcovas da Villa Alcina; mas também 
da translucidez das portas e portadas da casa Latapie ou da casa em Cap Ferret; da parede-
armário80 que, separando o grande salão das zonas mais privadas, dá lugar à privacidade na 
aparentemente exposta Casa de Vidro; das treliças81 movíveis da Hexenhaus, que afectam tanto o 
olhar-para-dentro como o olhar-para-fora; da solidez opaca das portas maciças em Haldenstein; 
ou da criatividade espacial dos dispositivos que Lars Lerup nos apresenta como recurso para a 
‘construção do inacabado’82.
 No fundo, do mesmo modo que a casa estabelecerá, em relação ao espaço público, uma 
primeira esfera de influência e intimidade que acolhe a família, também o seu interior poderá 
ser pensado de forma a deixar em aberto intervalos que permitam a personalização de outras 
(atmo)esferas -não necessariamente concêntricas-, que se vão encontrando e desencontrando de 
acordo com as estratégias de apropriação deixadas em aberto. Assente a realidade de uma casa 
que se estende para a cidade (e de uma cidade que inevitavelmente acaba por invadir a casa), 
ou relembrando a hipótese da casa ser como uma cidade pequena, estaremos preparados para 
imaginar uma casa composta por espaços com diferentes espécies de intimidade. Por um lado, 
espaços que pela generosidade da sua escala enunciem a possibilidade de encontro, funcionando 

Unnamable’ in ‘The Beckett Trilogy: Molloy, Malone Dies, The Unnamable’, Picador, London, 1979, p.352 (‘O inominável’ (tr. Maria Jorge 
Vilar de Figueiredo), Assírio & Alvim, 2002) como citado em TEYSSOT, Georges ‘Uma topologia de Umbrais’ [2005] in ‘Da Teoria da 
Arquitectura: doze ensaios’, op.cit, p.254 

80 OLIVEIRA, Olivia de ‘ OLIVEIRA, Olivia de ‘Lina Bo Bardi: Sutis Substâncias de Arquitectura’, Romano Guerra ed., São Paulo, 2006

81 SMITHSON, Peter; UNGLAUB, Karl ‘ SMITHSON, Peter; UNGLAUB, Karl ‘Flying Furniture’, Walther Konig, Colónia, p.66

82 LERUP, Lars, ‘Building the Unfinished: Architecture and Human Action’, SAGE, Londres, 1977



Aparador que separa a zona de 
cozinha da zona de refeição. Cato 
Lodge, habitada e transformada por 
Alison & Peter Smithson, Londres, 
1971-2003 

Apartamento de Aldo & Hannie van 
Eyck, Amsterdão, 1959-82 

Casa na Bouça (Álvaro Siza) habitada 
e transformada por Filipa Guerreiro e 
Tiago Correia, Porto, 2010

Um vocabulário de dispositivos 
espaciais, Lars Lerup
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como ágoras domésticas, materializando valores de troca e de partilha, lúdicos e de prazer, 
dispondo lugares que convidem à estadia, à conversa, à discussão, ao desenvolvimento de laços 
de afecto e intelecto que contribuam não só a nossa construção da nossa própria pessoalidade 
como também para a nossa felicidade –espaço-escola onde construímos o saber-viver (d)o nosso 
quotidiano e da sociabilidade que lhe é intrínseca. Por outro, de espaços individuais que possam 
funcionar como pequenas casas para cada um dos indíviduos que lá habita; espaço para construir 
a nossa própria atmosfera, para marcar o território que é nosso, não no sentido de posse mas 
de identidade, e sem o qual perdemos o nosso sentido: lugar ‘[d]essas pequenas pegadas, essas 
pequenas marcas físicas, cheiros, ruídos, padrões de luz conhecidas, lugares seguro e lugares 
conhecidos de risco agradável’83. 
 É no espaço individual estar a sós com nós próprios, pensar alto; onde nos podemos 
concentrar a (re)organizar e reflectir sobre aquilo que vamos aprendendo no espaço público, 
na esfera social, concordando ou contestando, reagindo e (re)construindo essa aprendizagem 
de forma a estabelecer as nossas próprias convições e a inventor uma personalidade própria e 
irrepetível. E nesse caso, ‘a casa [poderá ser] eu e nós, conforme se queira’84.  

83 SMITHSON, Alison & Peter, ‘ SMITHSON, Alison & Peter, ‘The Charged Void: Architecture’, The Monacelli Press, New York, 2001, p.455

84 SIZA, Álvaro, ‘ SIZA, Álvaro, ‘A casa’, op.cit, p.350



Casa(s) Schindler-Chace
Lugar para estar-junto, lugares para estar-só - ‘um pouco de uma atmosfera nossa, tangível...’ 



Acampamento da família Schindler



I

“Um dos meus sonhos, Mãe, é ter um dia a pequena alegria de um bungalow, na borda da 
floresta e das montanhas e próximo de uma cidade cheia de gente, que deverá ser tão aberto 
quanto o coração de certas pessoas a amigos de todas as classes e tipos. Gostaria que fosse um 
lugar-de-encontro tão democrático quanto a Hull House, onde milionários e operários, profes-
sores e iliterados, o esplêndido e o ignóbil, se possam encontrar constantemente.”1  

Oito anos após a carta que Pauline havia dirigido à sua mãe, Rudolph Schindler começaria2, em 
1922, a construção da sua própria casa -que viria também a ser o seu próprio estúdio- em Kings 
Road, Los Angeles, para onde se mudara com a mulher em 1920 e onde viria a habitar durante 
mais de 30 anos, até à data da sua morte3. Durante o período de construção, as famílias Schin-
dler e Chace passariam ali ‘acampados’ a maior parte do seu tempo: ‘Clyde e R.M. Schindler a 
trabalhar até de madrugada... Ambos de macacão, -com o cabelo cinzento do pó do betão ou da 
serradura...- Todos muito esforçados’; e ainda antes da sua conclusão, tal como numa tenda, 
‘Clyde e Kimmie [Marian] estavam, quase confortavelmente, instalados no estúdio das visitas, 
-e todos [eles] ceav[am] em redor da sua lareira. Obviamente, não havia energia eléctrica -nem 
gás- mas o tempo, o sol e as saladas mantiveram-nos esforçados e alegres.’4

1 Passagem de uma carta de Pauline Gibling Schindler à sua mãe [1916], citada por ‘SWEENEY, Robert ‘Life at Kings Road: 
as it was 1920-1940” in ‘The architecture of R.M. Schindler’, MCA, Los Angeles, 2001, p.87

2 Se temos vindo a argumentar que uma casa só pode ser considerada concluída -isto é, num estado contínuo de temporária 
conclusão- após ser habitada, no caso da casa Schindler-Chace, a própria arquitectura teve de esperar que os anos permitis-
sem o crescimento da vegetação. ‘The hedges identify with the partitions. Schindler always forbade photographs to be 
taken of the house until the garden had matured and the partitions had therefore become unnecessary.” MIRALLES, Enric 
‘Schindler-Chase Residence’ in ‘Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme n.185’ [Abril-Junho 1990], p.6

3 cf. SWEENEY, Robert ‘Life at Kings Road: as it was 1920-1940” in ‘The architecture of R.M. Schindler’, MCA, Los An-
geles, 2001, p.87-115

4 Passagem de uma carta de Pauline Gibling Schindler para remetente desconhecido [Maio, 1922], citada por ‘SWEENEY, 
Robert, op.cit, p.92



II

A particularidade do nosso interesse pela casa Schindler-Chace não se prende apenas com o seu 
programa arquitectónico -protótipo para a ‘arquitectura espacial’1 de Rudolph Schindler- mas 
também, e talvez sobretudo, pela especificidade do seu programa social: pressuposto de e para 
uma habitação partilhada entre duas famílias (e, a espaços, com os seus visitantes). Ou antes, 
pelo modo como programa arquitectónico e programa social -habitar|habitação, ética|estética- 
se fazem, através desta casa, um só2. Assente que a decisão de partilhar uma casa foi tomada 
pelos casais antes do seu desenho, a casa Schindler-Chace não é caso de um obrar que pretenda, 
por ideologia, impor um estilo de vida (pré-)determinado pelo arquitecto (mesmo que este seja 
um dos próprios habitantes), mas antes fazer(-se) uma casa da possibilidade de uma arte de 
habitar alternativa, em comunhão -ou como lhe viria a chamar o próprio Schindler, uma ‘habi-
tação cooperativa para dois jovens casais’3. Afinal, ‘a ética de uma casa—de um ponto de vista da 
arquitectura—não depende dos actos que os seus utilizadores executam lá dentro—mas sim, de 
um modo objectivo e nada vago, das dimensões, das medidas, distâncias entre paredes, disposi-
ção de compartimentos e funções.’4

 ‘(Des)locação-(des)focagem sobre o comum’5, o projecto para a casa Schindler-Chace 
resulta numa construção unitária, montada de forma a que os seus programas -funcional, so-
cial, tectónico, espacial- formem um todo: aqui, ‘a casa é o programa’6 que fundamenta toda a 
arquitectura. As decisões do projecto prendem-se, fundamentalmente, com a necessidade de 

1 ‘(...) stooping, through the doorway of the bulky, spreading house, I looked up into the sunny sky. Here I saw the real 
medium of architecture -SPACE. (...) “Architecture” is being born on our time. I all really modern building the attitude 
is fundamentally different from the one of the sculptor and the one of his brother, the conventional architect. He is not 
primarily concerned with the body of the structure and its sculptural possibilities. His one concern is the creation of space 
forms - dealing with new medium as rich and unlimited possibilites of expression as any of the other media of art: colour, 
sound, mass, etc.’ SCHINDLER, Rudolph M. ‘Space Architecture’ [1934] in ‘SCHINDLER: composition and constrution’ 
(ed. MARCH, Lionel; SHEINE, Judith), Academy editions, Londres, 1995, p.53

2 “Each level served as a setup for some practical purpose and preferred posture. Frequently they were not in typical 
positions. Nevertheless, the ensemble as a whole served as a “background for life”, one that was meant to be unobtrusive 
in its presence and latent in its significance, marginally indicative of some situation. (...) it is now possible to turn to the 
problem of unity, or wholeness, itself, in an attempt to indicate the ethical and philosophical implications of its different 
meanings.” LEATHERBARROW, David, ‘Architecture Oriented Otherwise’, Princeton Architectural Press, Nova Iorque, 
2009, p.169

3 SMITH, Elizabeth ‘R.M. Schindler: an Architecture of invention and intuition’ in ‘The architecture of R.M. Schindler’, 
MCA, Los Angeles, 2001, p.28-29

4 TAVARES, Gonçalo M. ‘Ópusculo 14: Arquitectura, Natureza e Amor’, Dafne, Porto, 2008, p.8

5 MENDES, Manuel ‘Terra quanto a vejas, casa quanto baste’ in ‘Só Nós e Santa Tecla’, Dafne, Porto, 2008, p.106

6 idem, p.116



Sylva Moser no jardim do estúdio para convidados, Abril 1924



construir diferentes distâncias -entre o visitante e o habitante, entre dois casais, entres os mem-
bros de cada casal, entre estes e o mundo- para que, numa arquitectura de proximidade entre o 
entorno e aqueles que a habitam, seja possível potenciar diferentes estados de uma intimidade 
que terá tanto de individual como de partilha. Distâncias que, para que se possam tornar espiri-
tuais, devem antes cumprir-se de forma física. 
 Na casa Schindler-Chace, a arte de habitar teria tanto de ermitério como de avizi-
nhação, construindo-se a partir de uma multiplicidade de (dis)posições possíveis para um 
Homem social, cujo quotidiano intersectaria comunidade|individuo, encontro|recolhimento, 
afinidade|diversidade, convivência|solitude. Uma mediação labiríntica de distâncias que 
se começava a construir pelo(s) caminho(s) de acesso à casa -distância(s) que pode(m) ser 
percorrida(s) em conjunto ou por cada família em separado-, e pela vegetação que garante a 
privacidade da casa em relação à rua e aos vizinhos. O caminho que une -e separa- a rua à ala 
desenhada para a família Chace, por exemplo, funcionaria também como acesso automóvel, 
assim como ao estúdio das visitas ou à zona partilhada da casa; por esse motivo, a sebe que o 
acompanha interromper-se-ia apenas timidamente para, através de quatro pequenas lajetas de 
betão pousados no terreno, conservar a autonomia do seu acesso.
 A casa seria o lugar para onde as duas famílias se poderiam recolher da esfera pública, 
escolhendo trazê-la consigo ou, escondendo-se da cansativa exposição, encontrar a privacida-
de necessária para dela descansar, ou, num eventual gesto de resistência, preparar uma ‘revo-
lução’7. Nas palavras de Pauline, um lugar ‘onde entreter algumas pessoas interessantes com 
quem nos vamos encontrando... e, por fim, estabelecer um pouco da nossa própria atmosfera, 
tangível.’8 
 Neste sentido, o projecto para a casa desenhar-se-ia a partir de três alas que se lançam 
horizontalmente para delimitar o seu próprio pedaço de terreno, esticando-se entre os limites 
norte e sul da parcela, e intersectando-se apenas numa ‘sala de utilidades’ comum (cozinha, 
lavandaria, arrumação...) que ocupa o centro do terreno. Uma primeira ala, crescendo em di-
recção a norte, acolhia o quarto destinado às visitas9 -com uma autonomia garantida pelo seu 

7 “(...) one night a commitee meeting to plan the resuscitation [sic] of the Modern School... next night some rather ‘arty’ 
people... And last night Lloyd Wright brought over his cello, -and played with me till another midnight... We had really 
lovely music together.” SWEENEY, op.cit, p.88, citando uma carta de Pauline Schindler para remetente desconhecido [17 
de Novembro de 1922]

8 ‘taking this studio in town, because... we want a preliminary period in which to enternain the few interesting people we 
are meeting... and to establish definitely a little of our own atmosphere, tangibly.’ carta de Pauline Gibling Schindler para 
os seus pais, Março de 1921, idem. p.88

9 A casa schindler suportou a chegada e partida de vários habitantes -(John Cage, Galka Scheyer, George O’Hara, a família 
Rankin, a família Neutra...) que se iam instalando quer no quarto de hóspedes, quer na ala da família Chace após a sua par-
tida- fazendo-se manifesto de latência apto a receber cada um desses ocupantes e a incentivar nestes um particular estilo de 



próprio pátio, cozinha e quarto de banho; enquanto que as restantes alas destinar-se-iam à ins-
talação dos casais Schindler e Chace, recintos onde cada família viria a encontrar espaço para a 
autonomia da sua vida familiar. 
 Cada par de estúdios desenharia um volume em L (contendo no seu nó o umbral de 
entrada, quarto de banho e arrumação para cada família), capaz de conformar a sala-pátio-jar-
dim exterior, onde decorreriam preferencialmente -e sempre que o tempo o permitisse- os usos 
colectivos da casa. No seu interior existiria um estúdio para cada adulto, destinado às rotinas 
quotidianas, ao trabalho e ao lazer individual de cada habitante. De atmosfera ambígua, capaz 
de acentuar a condição da casa enquanto meio latente e inacabado, cada estúdio far-se-ia capaz 
de responder à imponderabilidade dos gestos diários, cuja personalidade esperaria acolher. Na 
cobertura de cada uma destas alas, existia ainda um alpendre exterior destinado à dormida de 
cada casal, para onde este se poderia retirar; afastando-se do chão comum e, num gesto de pro-
funda intimidade, aproximar-se das árvores, do céu, das estrelas, ou seja, da natureza. 
 Aproveitando as palavras de Miralles, a casa Schindler-Chace é feita de quartos que 
não são mais do que ‘áreas para as diferentes posturas dos utilizadores’, e onde ‘uma simples 
mudança de posição, ou um gesto particular nos permite passar de uma acção à outra, sem parar 
de ocupar o espaço de uma forma idêntica’10. Algo que se tornaria possível graças ao desenho 
de um encadeamento de espaços suficientemente permeável para o voluntarismo de um estar 
juntos o pudesse eventualmente transformar em lugar de partilha, mas também, e sobretudo, 
que a vontade de recolhimento pudesse ganhar espaço graças à existência de um lugar reservado 

vida. cf. SWEENEY, Robert, op.cit, p.87-115

10 MIRALLES, Enric ‘Schindler-Chase Residence’ in ‘Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme n.185: The American Dream,’ 
Barcelona, 1990, p.8 



para a expressão individual de cada adulto. 
 Para Schindler, ‘cada quarto na casa representa a variação de um tema estrutural e 
arquitectural’ que ‘preenche os requisitos para o abrigo de um campista: uma rectaguarda pro-
tegida, uma frente aberta[, um tecto e uma lareira]’, assim como um chão que ‘está coberto com 
têxteis e serve de assentamento’11. Condições que se verificam sobretudo nos espaços interiores, 
mas também, nos espaços exteriores. Nas suas costas, a solidez dos muros de betão permite 
distanciar as duas famílias, providenciando a devida privacidade de uma em relação à outra; e 
no entanto, as fendas envidraçadas que resultam da união das suas peças permitiriam uma ex-
periência íntima em que permanecesse a consciência de que existiria algo para lá do muro. Esta 
distância poderia (apenas) ser encurtada através de um pequeno hall, dispositivo espacial que 
articula a cozinha e os estúdios de ambas as famílias, e cujas portas seriam capazes de os ligar 
ou desligar de acordo com a vontade dos seus habitantes. No pátio, o relvado serve de assento, 
a privacidade entre-famílias é garantida pela densidade das sebes e a instalação de uma lareira 
exterior confirma a interioridade do pátio e do céu que se faz tecto.
 Estúdio(s) e pátio são separados por muros translúcidos e deslizantes -delicadas por-
tadas em madeira e vidro que, ‘como se pedissem desculpa por ser permanentes’12, se desma-
terializam na vulnerabilidade13 de uma fronteira entre um estar-dentro-abrigado e um estar-
-fora-ao-ar-livre que se interpenetram. Graças à leveza de uma mobília capaz de balançar entre 
o estúdio e o pátio, exterior e interior adquirem valor semelhante enquanto divisões da casa14: 
dentro-de-portas e fora-de-portas tornam-se atmosferas distintas da mesma interioridade com 
que se faz uma casa. Utilizando cada pedaço de terreno, e estabelecendo uma ligação directa 
entre espaço interior e exterior capaz de integrar o edificio na paisagem e a paisagem no edificio, 
‘as funções de sala-de-estar, sala-de-jantar e cozinha combinavam-se entre o estúdio e o pátio’15, 

11 idem, citando SCHINDLER, Rudolph ‘A Cooperative Dwelling’ in ‘T-Square’, Filadelfia, 1932

12 MIRALLES, Enric, op.cit, p.8

13 ‘‘“Bona fide vulnerability... involves caring about the specific things you find and find out about so much that you will 
change your position to accommodate them: invulnerable architects see and learn thing too, but they have a position, or a 
sense of mission, early arrived at, to which the learned and seen thing contribute, without the power to change it”. Schind-
ler undoubtedly had positions, but they were bu definition dynamic, permeble, and alive, allowing all manner of external 
factors to guide his design solutions. His architecture changed each time he learned about its site, climate, culture, and 
client needs.” DARLING, Michael ‘The Vulnerable Architecture of R.M. Schindler’, in ‘The architecture of R.M. Schindler’, 
op.cit, p.192, parcialmente citando MOORE, Charles ‘Schindler: Vulnerable and Powerful’, in ‘Progressive Architecture 
54’, n.1 [Janeiro 1973], p.132,136 

14 SMITH, Kathryn ‘The Schindler House’ in ‘SCHINDLER: composition and constrution’ op.cit, p.115

15 De acordo com o mesmo autor, a cozinha partilhada pelos casais era usada sobretudo para ocasiões especiais. Para o dia-
a-dia, o acto de cozinha era incentivado enquanto actividade familiar a decorrer no pátio ou no estúdio e, para tal, ambos 
estavam equipados, para além da lareira, com electricidade, água e gás. SMITH, Kathryn, idem, p.119



numa multiplicidade possível de usos que, no seu interior, é sugerida pela vigas de madeira que 
enunciavam a subtil e possível ‘compartimentação’ de um espaço sem barreiras.
 Se por um lado os estúdios dão lugar à individualidade de cada habitante, por outro, a 
extensão de solo que, sem degraus, se transforma em relvado e dá lugar ao pátio é, por excelên-
cia, o seu lugar de encontro: ‘o desejo de uma ligação mais íntima com o fora-de-portas possibi-
lita a aproximação do chão da casa ao solo de terra.”16 No entanto, a inexistência de degraus ou a 
continuidade do solo interior para lá da portada não significam necessariamente uma dissolução 
das qualidades que diferenciam e sublinham a existência de um estar-dentro e de um estar-fora. 
Quando as portadas se fecham, o exterior invade o interior enquadrado pelo filtro translúcido 
dos seus caixilhos, e o modo como estes pousam no chão -reforçando a importância da sua pre-
sença- deixa clara a existência de um para-lá-da-porta e de um para-cá-da-porta, ainda que estes 
se interliguem. Na verdade, essa soleira física existe, apenas não é coincidente com a tradicional 
divisão interior/exterior; ao invés, constrói uma espécie de pódio que engloba não só o volume 

16 SMITH, Kathryn ‘The Schindler House’ in SCHINDLER: composition and constrution’ op.cit, p.115

Vista desde o interior da casa sobre o jardim habitado.



da casa, mas também os seus pátios e caminhos, confirmando desse modo que a casa-lar se 

extende para lá da casa-edifício.  

 No interior, a atmosfera de cada estúdio seria fortemente condicionada pela presença 

do exterior17, algo que seria acentuado pela presença das janelas clerestoriais que resultavam da 

possibilidade de quartos com diferentes alturas, e que coroavam o espaço de sombra com um 

enquadramento de céu. Por outro lado, quando as portadas se abriam, em vez de brusca, essa 

fronteira estender-se-ia e construir-se-ia de forma suave, através de uma dobra entre o interior 

e o exterior garantida pela condição de um tecto que se projecta para lá do quarto que abriga, 
garantindo a existência de um espaço de luz e de um espaço de penumbra, acentuado pelo vulto 
de uma madeira escura, onde cada habitante pudesse descansar e reunir os pensamentos: ‘nada 

mais nada menos do que a construção de um umbral, uma série de instantes nos quais este pen-

samento -do que está detrás- [nos] permite parar e dar um passo em frente.’18 

 Posto isto, relembrando que a ideia de estúdio ‘se relaciona estreitamente com a mi-

rada atenta,  ‘consequência de um afecto ao saber que se vai conquistando ao mirar permanen-

temente’, e que ‘na voluntária limitação ou renuncia a olhar deve ensinar a ver o não visto’19, 

17 ‘The structure, the wall, the textile, the pottery, and the rays of light, may very well adopt nature’s colour wisdom. (...) 
The house that should not be satisfied to remain a foreign object on the earth-sly will have to join the basic colour of its 
setting.’ SCHINDLER, Rudolph M. ‘Reference Frames in Space’ [1946], op.cit, p.66

18 idem, p.8

19 ‘En su raiz latina, studium no quiere decir, o por lo menos no inmediatamente, “el estudio”, sino la aplicación a una 
cosa, el gusto por alguien, una suerte de dedicación general. Tal estudio se relaciona estrechamente con la mirada atenta 

Encontro dos estúdios de Pauline & Rudolph Schindler, coroado pelo alpendre para dormir ao ar livre



facilmente compreendemos a potência que um espaço com estas condições -de simultânea aber-
tura e encerramento- poderá oferecer: uma vocação íntima para medir, observar com atenção, 
relacionar e reconhecer tanto as possibilidades do seu interior como de tudo aquilo que exista 
para lá de si.

III
 
Em 1913, quase dez anos antes de começar a construção da casa Schindler-Chace, Rudolph es-
creveu um texto-manifesto onde estabeleceu um possível programa para a Arquitectura Mo-

derna. Neste texto, Schindler desenvolveria algumas das suas ideias sobre arquitectura e, nome-
adamente, sobre o papel da habitação; (de)terminando:

“Para o homem, o valor da sua caverna reside na sua

seclusão e confinamento, na sensação 
de segurança que transmite ao ocupante.

(...) 

[No entanto,] O homem civilizado progrediu de 
um medo dos elementos para o seu domínio,

O seu lar já não é um abrigo tímido;
o seu poder permitiu-lhe voltar à natureza.
As palavras ‘confortável’ e ‘caseiro’ alteraram o seu significado. 

O conforto da habitação já não reside no seu 
desenvolvimento formal, mas na possibilidade de controlar,

dentro dos seus limites, a luz, o ar, e a temperatura.”20

 
 Se lermos o manifesto de Schindler em conjunto com a carta de Pauline (que apre-
sentamos na abertura deste texto) teremos, então, a chave para compreender o tema essencial 
da tenda a partir da qual, em conjunto com a família Chace, montaram a sua casa. A amenida-

y es consecuencia de un afecto al saber que se va conquistando al mirar permanentemente. Entre el estudio y la mirada 

apenas hay mediación: la mirada debe acordarse, reconocer, relacionar, mirar mejor, y aparece entonces la vocación 

del estudio. Pero tambien la voluntaria limitación o renuncia a mirarlo todo debe ser enseñar a ver lo no visto. En el 

transcurso de la formación de la mirada será necesario entonces aprender a no mirar, negarse a ver, desestimar la cor-

riente.’ SANTA-MARIA, Luis Martínez, ‘Intersecciones’, Editorial Rueda, Madrid, Madrid, 2004, p.12

20 SCHINDLER, Rudolph M. ‘Modern architecture: a program’ [1913] in ‘SCHINDLER: composition and constrution’ 
(ed. MARCH, Lionel; SHEINE, Judith), Academy editions, London, 1995, p.12



Celebração do dia de Acção de Graças em Kings Road, 1924

Família Neutra brincando diante da fachada tomada pelas heras,  
durante a sua estadia em 1925

Rudolph Schindler e Werner Moser desfrutando do jardim



de do clima particular do Sul da Califórnia, preocupação constante do trabalho de Schindler21, 
permitiu-lhe inventar uma casa que se desprendesse da hierarquia e da disposição espacial 
convencional da casa, para se construir, através de uma arquitectura espacial,  tanto dos seus 
espaços interiores, como dos seus espaços exteriores -entre paredes e chãos de betão e de ve-
getação, a construção da casa estender-se-ia numa sequência de quartos que ocupariam todo o 
terreno numa topologia de lugares para uma série de ocasiões diversas: diferentes degraus de 
intimidade que se estabeleceriam entre estúdios, alpendres, umbrais, patíos, jardins e, inclusive, 
uma pequena horta. Como fora desejo de Pauline, a casa tornar-se-ia um centro para a cultura 
local, concertos, leituras, festas, performances e até, esporadicamente, para encontros políticos. 
No fundo, uma casa cujo estilo de vida se foi fazendo, desde o ínicio, a partir de uma comunhão 
ambígua e ambivalente entre público e privado.
 Sob o ponto de vista de uma estreita ligação à natureza, tanto os alpendres-de-dormir 
que coro(av)am a horizontalidade da cobertura da casa22, como as lareiras exteriores à volta das 
quais ambas as famílias se reuniam, são símbolos claros da radicalidade com que dispositivos 
habitualmente ‘interiores’ são deslocados para os “exteriores” na tentativa de os domesticar. A 
translucidez, que resultava de uma interligação cuidadosa entre interior e exterior, constituir-
-se-ia, assim, enquanto marco de uma arte de habitar que pretendia congregar interior e exte-
rior, cultura e natureza, não apenas como forma de espaçamento (limitado contra ilimitado) 
mas também sob um ponto de vista ético, isto é, de um habitar que reconhecesse e incorporasse 
o que está para lá das suas paredes. Possibilidade oferecida por uma arquitectura da casa cuja 
sensação de protecção e conforto, condições indispensáveis para um espaço de intimidade, já 
não dependesse de uma recusa da exterioridade, mas da capacidade de a interiorizar ao tomar 
(re)conhecimento, aprendendo a conviver com ela. Na cristalização de uma intimidade que se 
construísse a partir do encontro com o outro e com o mundo, Schindler relevaria, através da sua 
casa, “o potencial libertador do clima e da cultura.”23

 Afinal de contas, como afirmaria Van Eyck, a interioridade não é algo que esteja ne-
cessariamente preso a um dentro ou a um fora, mas sim à capacidade de reconhecer e adequar a 
exterioridade que precede a arquitectura24.  

21 cf. BANHAM, Reyner, ‘Los Angeles: the Architecture of Four Ecologies’, Pelican Books, London, 1971  p.182-185

22 Ainda que a frequência diária da sua tuilização tenha sido desmistificada pela irmã de Pauline: “Finally, she �Pauline’s “Finally, she [Pauline’s 
sister] demolished a myth about the infamous rooftop “sleeping baskets”. At least in the beginning, the Schindlers slept 

downstairs, in Pauline’s studio.” SWEENEY, Robert, idem, p.94

23 CRAWFORD, Margaret, ‘Forgetting and remembering Schindler: the social history of an architectural reputation’ in 
‘2G n.7: R.M. Schindler 10 casas’, Gustavo Gilli, Barcelona, 1998, p.132

24 ‘Architecture (sic urbanism) implies the creation of ‘interior’ both outside and inside, for ‘exterior’ is that which 
precedes man-made environment; that which is counteracted by it; that which is persuaded to become commensurate by 
being interiorized.’ VAN EYCK, Aldo ‘The Child, the City, the Artist’, Sun, Amsterdam, 1962,p.63





‘Apesar da falta do habitual conforto das cadeiras e [outras] coisas, a casa era realmente bas-
tante amável à noite, ... com massas de arbustos em lugares estratégicos, e taças de enormes 
rosas vermelhas... e as lareiras convidativas.’1

 A certa altura ‘R.M. Schindler sugeriu tomar como tema básico ‘Respirar’, mostran-
do-o em todos as suas relações com a vida e o universo, a alegria, o amor, o medo, etc. Eu disse 
-lhe, começa com o sopro de Deus sobre o caos.’2  Afinal de contas, ‘o Homem ainda inspira e 
expira. Quando é que a arquitectura fará o mesmo?’3

1 Carta de SCHINDLER, Pauline G. para remetente desconhecido [Dezembro de 1922], citado por SWEENEY, op.cit, p.97

2 Passagem de uma carta de Sophie Gibbling (mãe de Pauline) para EJG, 1 de Setembro de 1926, como citada por 
SWEENEY, Robert, idem, p.104

3 VAN EYCK, Aldo,  ‘The Child, the City and the Artist’ [1962], Sun, Amsterdam, 2008





(Da) Upper Lawn, (à) Casa Amarela
A paisagem é mais do que um ponto de vista - estar no mundo, em casa



Quarto da escrita e arquivo de Alison Smithson, fotografado por Sandra Lousada



I

Se anteriormente sugerimos que a experiência da intimidade é potenciada pelo modo como nos 
distanciamos -ora aproximando, ora afastando- do mundo e dos outros, o pavilhão de fim-de-
-semana Upper Lawn destaca-se como incontornável figura dessa possibilidade. No entanto, 
antes de tentarmos ler a arquitectura do pavilhão em si, será imprescíndivel compreendê-lo 
enquanto reflexo de um modo de vida1; ou seja, não enquanto monumento-ermitério idílico e 
isolado, mas enquanto extensão da casa-própria do casal -Cato Lodge- em Londres, onde pas-
saram a maior parte da sua vida. Na verdade, se o que nos interessará no pavilhão Upper Lawn 
será a forma como a construção de diversas distâncias com o território se multiplica em dife-
rentes momentos de intimidade, compreendemos desde logo que o potencial íntimo do próprio 
pavilhão se estabelece numa primeira distância: a que une Londres e Fonthill. 
 Cato Lodge foi a casa onde Alison & Peter Smithson escolheram desenvolver a domes-
ticidade da sua vida familiar, mas também, para encontrar disponibilidade para instalar o seu 
atelier de arquitectura. Uma prática que se viria a revelar, mais do que meramente profissional, 
verdadeiramente disciplinar -prática (d)e saber-, onde o ser-pessoa e o ser-arquitecto se (con)
fundiam numa só existência. Para Alison & Peter, (a arte de) habitar e a habitação seriam duas 
caras do mesmo fenómeno2 e, por isso, entre os afazeres quotidianos e o fazer-pensando arqui-
tectura a diferença não seria muita: ‘para usar uma analogia militar, os edificios realizados eram 
objectivos que [tomavam, mas que] não eram a intenção da guerra’3. Essa intenção a que se 
propunham não seria propriamente o produto de construir habitações, mas antes um processo 
aberto com o objectivo de cambiar a arte de habitar4. Entrelaçando casa e atelier, família e ar-
quitectura, lazer e trabalho, uma intervenção ligeira consistiu sobretudo em reposicionar as en-
tradas e os acessos, permitindo reorganizar casa e atelier de modo a que a privacidade doméstica 
não entrasse em conflito com a publicidade do escritório. Entre casa e jardim -filtro-e-suporte-, 
estabeleceriam a sua célula energizante, primeiro degrau de intimidade para uma casa que 
alternaria entre a cidade e o campo, entre Kensington e Fonthill. 
 
 A potencial liberdade que a mobilidade do carro lhes oferecia5, permitiria alcançar um 
novo alcance (d)e (re)conhecimento do território; uma nova e expandida dimensão de distância 

1 SMITHSON, Alison & Peter, ‘Upper Lawn: solar pavilion folly’, Col-lecció Arquitectura i Urbanisme, Barcelona, 1986

2 BALDEWEG, Juan Navarro, ‘La Habitación Vacante’ [1975], Col-legi d’Arquitectes de Catalunya, Girona, 2001, p.13

3 SMITHSON, Alison & Peter, ‘The Charged Void: Architecture’, The Monacelli Press, New York, 2001, p.11 

4 SMITHON, Alison & Peter ‘Changing the Art of Inhabitation’, Artemis, London, 1994

5 ‘The car is operative in all moods of the European climate, day or night.To be within ones own surfaces, with ones 
things, perhaps enjoying a picnic seated in armchair comfort, looking at a view we choose, when we choose... this is the 
freedom given by technology, satisfying the delicate balance between togetherness/apartness. Our sensibilities have been 
affected by our use of our ‘room on wheels’ but also, there comes a new awareness of the responsabilities inherent in our 
confortable view of just anywhere. our idea of quality of place, our will to bring through quality in all things, these should 
also be affected by our possession of a cell of perfected technology.’ SMITHON, Alison ‘AS in DS: an eye on the road’ 
[1982], Lars Muller publishers, Baden, 2001, p.111



que, consigo, possibilitaria renovadas formas de intimidade. Uma intimidade que se alcançaria 
não através do isolamento interior, mas do seu oposto, da compreensão vasta do território, que 
uma exposição mais próxima e mais vasta permitiria. A importância de percorrer esta distância, 
de se afastar voluntariamente, revela-se particularmente no leitura do diário onde Alison des-
creveu as viagens entre as suas casas (ou talvez, as diferentes partes da sua casa...), despertador 
de sensibilidade onde apontaria as particularidades em constante mudança do território percor-
rido. O ‘movimento, que está dentro das capacidades do carro privado, pode ser experienciado 
a partir do padrão das coisas que se observa a partir dele’6 e, por esse motivo, quando olhámos 
descomprometidos pela sua janela, começa uma outra viagem, com o mundo, que possibilita 
em nós a suspensão temporária do tempo da cultura e potencia a sensibilidade para um outro 
movimento, o da natureza. A intimidade do carro mudou o modo como Alison & Peter viam o 
mundo7.

 Cumprida a distância dessa viagem, Alison & Peter encontrar-se-iam então na paisa-
gem idílica do meio rural Inglês, no pequeno pavilhão solar que construiram no lugar de uma 
antiga casa de campo e dos seus terrenos. Um enclave ídilico, à procura do afecto caloroso e 
luminoso do sol, presença relativamente tímida no clima inglês; lugar revigorante na natureza  
onde, por detrás dos seus muros, encontrariam o distanciamento final à vida Londrina, degrau 

6 SMITHSON, Alison ‘AS in DS: an eye on the road’, op.cit, p.151

7 ‘The car had changed our relationship with one another and how we observed our world and twenty years later we can 
work with this idea.’ SMITHSON, Peter in ‘AS in DS’, op.cit, p.13

INTRODUZIR IMAGEM CATO LODGE, ENTRADA DE CASA

Encontro protegido pela copa das árvores do jardim, Cato Lodge



Citroen DS estacionado estacionado do lado de fora da casa, junto ao muro



último da potência íntima da sua casa. 
 Na verdade, o pavilhão não se encontrava completamente isolado, mas num pequeno 
agrupamento rural com outra casa e algumas construções agrícolas, rodeada de campos que se 
tornariam finalmente determinantes para a identidade do pavilhão8. Aliás, como sugere Peter, 
o absoluto isolamento -(n)uma espécie de privação forçada- nunca fora a verdadeira intenção 
do retiro voluntário e seria, inclusive, atenuado pela consciência da possibilidade de recorrer 
ao telefone que se encontrava ao fundo da rua ou do carro que lhes permitiria deslocar-se rapi-
damente, quando fosse necessário9. O pavilhão, ‘cuja integridade depende do comportamento 
decente dos outros’10, não seria uma fuga do mundo, mas antes, ‘no sentido de São Jerónimo, 
um estúdio a partir do qual avaliar, contemplar, considerar e re-avaliar o mundo.’11 Em Upper 
Lawn, a possibilidade de ser asceta não seria uma probação ou uma questão de austeridade, mas 

8 ‘(...) the  type of house that is not conceived as a component of a community -even a community of ONE (i.e. with the 
more natural order of the fields and the hills)- is no house at all, for the house is inescapably of the sepcies URBS as 
man is of the species HOMO SAPIENS” SMITHSON, Alison and Peter, ‘Habitat’, typescript, June 1954, como citado por 
KRUCKER, Bruno, ‘Complex Ordinariness’, GTA Verlag, Zurich, 2002, p.28-29

9 ‘Noise, the sense of territory invaded, do not seem easy to submit to. It cannot, like cold, be mitigated with our preset 
turn-on, turn-off, heat; nor like isolation, be mitigated by the knowledge of the telephone box down the road or the car 
to the cottage hospital. Noise, intrusion, remove from the pavilion in a tamed-nature, its power to re-generate through 
isolation by choice... for that choice no longer exists.’ SMITHSON, Peter, ‘Upper Lawn: solar pavilion folly’, op.cit, (sem 
paginação)

10 SMITHSON, Alison ‘Three Pavilions or the Twentieth Century: the Farnsworth, the Eames, Upper Lawn’ [1985] in 
‘Changing the Art of Inhabitation’, Artemis, London, 1994, p.141

11 idem

Muro, arbusto, monte, pavilhão, poço, árvores. Secção pelo pátio em direcção a norte



sim o prazer descomprometido de uma experiência mais profunda da natureza; ou por outras 
palavras, não significaria deixar o mundano para trás, mas precisamente o contrário, abraçar os 
prazeres que o mundo lhes poderia oferecer. Nas palavras de Alison, uma experiência que ‘rep-rep-
resenta o desejo humano pela liberdade que parece existir na natureza; a irredutível frescura no 
ciclo de renovação da natureza, da sua complexa ordem e equilibrio’12. 
 A existência do muro não seria condição de uma fronteira que isolasse o domínio pri-
vado do mundo -privando-o do resto do território- ou a de um limite meramente administrativo 
cuja principal intenção seja a de distinguir a propriedade privada do espaço público. A beleza 
do muro encontrar-se-ia no modo como este funciona enquanto umbral conciliador, dispositivo 
territorial capaz de mediar distâncias e estabelecer dois tipos de relação com -e de controlo do- 
território: exposição-observação e recolhimento-protecção. Nas palavras de Alison, ‘o território 
é necessário para suportar o pavilhão como idílio, para permitir a ilusão de uma vida idílica’13; ou 
seja, um pavilhão e um enclave14 onde possa ser vivido o ‘sonho de um estilo de vida sem stress, 
um domínio -normalmente um jardim que o ultrapassa- frequentemente no pretenso selvagem, 
ou seja, na natureza.’15 Com este objectivo em mente, Alison & Peter viriam então implantar o 

12 ‘‘Com o virar do século, todos os que desfrutarem a sublimidade dos prazeres ascetas de um lugar na natureza con-
fiarão na eficácia de uma ‘conciência ecológica’ SMITHSON, Alison ‘Saint Jerome: the desert, the study’ [1990], Tecta, 
Lauenford, 1990

13 SMITHSON, Alison in ‘Changing the art of inhabitation’, Artemis, London, 1994, p.142

14 idem

15 idem, p.141

Vista de Upper Lawn desde noroeste, regressando a casa ao pôr-do-sol



pavilhão sobre o muro existente, relevando, no piso superior, a importância de obter um vasto 
‘sentido do território’16, revestindo-se de vidro em quase toda a extensão do seu perimetro e per-
mitindo ‘uma vista de cerca de 300º’17. Por outro lado, no piso térreo, a de possuir um ‘pedaço 
de chão’ para onde se pudessem ‘extender, controlar e mover’, delimitando um espaço-própio 
tornado habitável18 onde lhes fosse permitido distanciar da exposição ao mundo exterior e ex-
primir a sua individualidade, a sua familaridade, num lugar de potencial intimidade para a vida 
pessoal e familiar. Aqui, entre o pavimento achado, o novo pavimento, a terra modelada, o poço 
e as plantas, sinalizam-se uma série de lugares diversos, disposições múltiplas para um incon-
tável de actividade a só ou em grupo, para adultos ou para crianças.
 Como observa Santamaria19, o pavilhão Upper Lawn tornar-se-ia assim um umbral 

16 SMITHSON, Peter, ‘Upper Lawn: solar pavilion folly’, op.cit, (sem paginação)

17 SMITHSON, Alison, idem, p.142

18 ‘La maison, elle, concerne bien plus que le contact d’une partie de notre corps avec l’un des éléments naturels, elle 
intervient dans l’affrontement entre notre être tout entier et l’environnement complet de la nature. Le moyen par lequel, 
ici, s’établit l’harmonie de l’un avec l’autre, ce n’est plus une parcelle de sol assoupli que nous gardons aux pieds, mais une 
portion d’espace rendu habitable, au sein de l’environnement naturel dont nous la séparons par des murs. (...)  la maison 
s’adjoint à la nature, elle parachève l’espace naturel pour nous permettre de l’habiter. (...) Entre les deux termes extrêmes, 
homme et nature, la maison s’affirme donc en agent réconciliateur qui rend l’homme apte à subsister au sein de cette 
nature.’ VAN DER LAAN, Hans ‘L’espace architectonique : quinze leçons sur la disposition de la demeure humaine’ (tr. 
Xavier Botte), E.J. Brill, Lauden, 1989, p. 1,2

19 ‘El Pabellón de Fonthill, en Upper Lawn, es la puerta a este fragmento de terra revelada. No hay una construcción 
exenta, no existe la casa como figura; la casa  forma el dintel y las jambas de ese jardín de cultivo. Al atravesarla, se pasa 
a un exterior cuya íntima novedad ella resguarda como si de un interior se tratase. Es la casa que guarda el afuera, es ella 

Vista para noroeste a partir do piso superior



capaz de conciliar os dois pólos opostos da habitação -a infimidade do homem e a imensidão do 
mundo-, mediando entre a estranheza do mundo natural e a interioridade da casa que, desta-
cando-se num fragmento domesticado, reconhecível e controlável, a completará e fará familiar: 
o pavilhão funcionaria assim, essencialmente, como ‘um portão para um jardim, para uma situ-
ação [simultaneamente] aberta e fechada.’20

 O muro actuaria, mais do que como fronteira, enquanto dobra capaz de se fazer (dis)
posição para diferentes graus de intimidade: de um lado, a proximidade de um pátio-jardim que 
se faz interior -de um pedaço de solo e de céu21 controlados e construídos por Alison & Peter- po-
tenciador de momentos de proximidade com o mundo físico: a colheita da fruta, as brincadeiras 
de criança ou as actividades de jardinagem do casal reflectem a harmonia entre o homem e a 
possível domesticação da natureza. Do outro, a território exterior, para lá do seu controlo22, de 
onde se vem e para onde se vai, e com a qual a experiência profunda de intimidade fará faz do 
divagar, do devaneio que resulta da contemplação das éfemeras permanências da paisagem. Um 
contraste, complementar, que é explicito nos desenhos dos próprios arquitectos onde, do lado-

el umbral desde donde se da una epifania de lo terrestre.’ SANTA-MARIA, Luis Martínez ‘El árbol, el camino, el estanque, 
ante la casa’, op.cit, p.43

20 SMITHSON, Alison & Peter, ‘The Pavilion and the Route’, A.D, Março 1965, citado por SANTA-MARIA, ‘El árbol, el 
camino, el estanque, ante la casa’, op.cit, p.43

21 SMITHSON, Alison & Peter, ‘Charged Void: Architecture’, The Monacelli press, Nova Iorque, 2001, p.178

22 ‘The pavilion had no rights of protecton behind its wall.’ SMITHSON, Alison ‘Three pavilions of the Twentieth cen-
tury: the Farnsworth, the Eames, Upper Lawn’ [1985], in ‘Changing the Art of Inhabitation’, op.cit, p.142

Vista para nordeste a partir do piso superior



‘Fogueira no terraço e narcisos no jardim’, Páscoa 1980

Vista sobre utensilagem da cozinha e mesa desdobrável

Mobiliário disposto para um encontro no jardim, Primavera 1971



Prancha de madeira usada como baloiço no monte de 
terra, Maio 1970

Lavagem de fragmentos de porcelana e garrafas de vidro 
achadas, junto ao poço, Setembro 1978

‘Olhar para dentro: olhar para fora: desde o pátio, 
através das escadas e saindo de novo pela janela 
existente.’



-de-lá do muro, se podem observar as árvores deformadas pelas intempéries do território, e do 
lado-de-cá, o arbusto podado por Alison & Peter com a forma de um pássaro. 
 No piso térreo -entre um interior capaz de se tornar exterior, e um exterior que é na 
verdade um interior- abrindo-se as portas que construíam a totalidade da fachada do rés-do-
-chão, torna-se possível dissolver o limite que demarcava o interior do pavilhão, estendendo-
-se até aos limites do terreno. Entre o pavilhão e o jardim não existe a figura da porta; mas 
uma repetição inesperada de portas de fole, que constróem a unidade de uma fachada capaz 
de desvanecer e deixar o pátio fluir pelo pavilhão23. Um jardim para onde poderiam sair e agir 
desprendidos dos constrangimentos do ritmo imposto pela sociedade, onde a natureza passaria 
a ser um suporte para as actividades familiares, e onde a intimidade se estabeleria com o mundo 
fundamentalmente a partir do toque, do actuar sobre, do estar em contacto directo com a na-
tureza. Com a chegada do tempo propício às actividades exteriores, as portas eram abertas e a 
mobília arrastada para o pátio, que se tornava, durante o dia, no espaço principal da casa, uma 
sala ao ar livre abraçada pelo muro. Com a mudança de tempo, seria possível recolher rapida-
mente ao conforto do interior, fechando as portas e admirando o exterior a partir da protecção 
do pavilhão24. Eventualmente, subindo ao piso superior, espaço de dormir-e-estar, cujo carácter 
interior se acentuava pelo facto de o calçado dever permanecer ao fundo das escadas. Aqui, o 
enquadramento do longínquo seria uma presença inevitável, capaz de potenciar a intimidade 

23 idem

24 ‘On wet days we read. Gradually the standard of comfort was increased and the amount of light for evenings.’ SMITH-
SON, Alison, idem

Alison lendo no interior do pavilhão



de um momento simultaneamente introspectivo e contemplativo -de reconhecimento de um eu 
que (se) faz parte do território-, ‘sujeitando-se à melancolia que as estações e a quietude podem 
causar’25. Aqui, o contraplacado de madeira, o isolamento térmico e a chapa de alumíni0, que 
impedem que o limite norte exponha completamente a casa à rua e ao clima, assim como a cha-
miné de pedra achada e ‘deslocada’ para o centro do pavilhão, conferem uma protecção acres-
cida, permitindo um (de)grau de intimidade ajustável conforme o lugar onde nos escolhemos 
instalar. O ritmo das esquadrias de madeira garante a sua interioridade, alguma resistência ou 
resguardo a partir do qual nos confrontamos com a nossa própria disposição, face à imensidão 
da paisagem, de um ecossistema infinitamente amplo.
 Neste sentido, os limites da casa iam se moviando ao ritmo das estações e a ambigui-
dade entre um estar-dentro e um estar-fora era acentuada pelas duas janelas pertencentes à 
casa que existira anteriormente, e integradas no desenho do novo projecto; isto porque, com 
a posição do novo pavilhão, apenas uma das janelas se encontrava no interior, enquanto que a 
outra faria agora parte do limite norte no pátio exterior. Por um lado, acentuando a condição 
interior desse exterior, e por outro, lembrando que, mesmo quando no suposto isolamento do 
seu enclave, a ligação dos habitantes com o resto do território seria fundamental -na verdade, a 
‘negação’ da paisagem que acontece intra-muros é apenas uma forma diferente de sublinhar a 
sua presença, através do incentivo de uma apropriação activa. 
 Como Alison & Peter foram repetindo -e talvez se estabeleça aqui um paralelo com as 
casas de Lacaton & Vassal ou Rudolph Schindler- a Upper Lawn era uma ‘modesta tenda-per-

25 SMITHSON, Peter, ‘Upper Lawn: solar pavilion folly’, op.cit, (sem paginação)

Dentro e fora do pavilhão; vista(s) sobre o exterior a partir da casa



Alison Smithson escrevendo no pátio
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manente rodeada pela paisagem circundante’ - e, por isso, habitar nela seria algo próximo a um 
‘acampamento’26, onde habitámos verdadeiramente com a paisagem. Ou então, numa analogia 
talvez tão eficaz, como as caravanas que Alison & Peter aclamaram27, cápsulas onde, sempre que 
possível, a maioria das actividades são feitas ao ar livre e o espaço interior existe sobretudo como 
ferramenta(s) de suporte, contendo em si as instalações necessárias de apoio ao dia-a-dia, como 
será o caso da cozinha, do quarto-de-banho ou, inclusive, de um espaço para dormir. Numa 
conciliação harmoniosa entre tecnologia e natureza, o pavilhão será uma possível evolução da 
tenda, instalação igualmente ligeira e provisória na paisagem, a partir da qual se potenciam os 
prazeres da estadia-observação na mesma; e tal como a tenda, também no pavilhão o mais im-
portante não será a componente física e figurativa da sua materialização, mas o diálogo e a troca 
de energia que potenciará entre o habitante e o território em que habita.
 
 O enclave em Upper Lawn não era apenas um lugar de isolado, solitário, onde Alison 
& Peter se pudessem refugiar do stress da vida Londrina. Era o lugar onde encontrariam a cal-
ma e a sensação de intimidade necessários para que se pudessem concentrar em esclarecer as 
suas próprias ideias, e ainda, um lugar de encontro, onde poderiam receber outros, tornando-os 
cúmplices e capazes de com eles discutir uma visão, à vez individual e partilhada, do mundo. A 
intimidade com o território tornou o pavilhão Upper Lawn numa ferramenta fundamental para 
o modo como Alison & Peter construiriam as suas posições, quer enquanto pessoa quer enquan-
to arquitectos-urbanistas. 
 Se acreditámos que a Arquitectura possa ter um espaço próprio de cidania, capaz de 
sensibilizar os seus habitantes para as possibilidades -os direitos e deveres- de determinado 
modo de vida, poderemos então afirmar, sem grandes dúvidas, que o legado do pavilhão Upper 
Lawn será fundamentalmente ético. Na Upper Lawn, o que nos interessa não será tanto o lado 
estético da sua arquitectura, mas antes o modo como esta se faz arquitectura. Lembrando pala-
vras de Alison, ‘o pavilhão é um enclave num domínio; isto é importante neste história; e não as 
soluções formais que são profundamente pessoais e já pertencem à História.’
 A partir da Upper Lawn, torna-se clara a importância da casa enquanto espaço conci-
liador entre o Homem e o Natureza, entre a simultânea possibilidade de resguardo para uma 
vida familiar e a exposição que permita uma continuada atenção ao mundo exterior: de um 
exterior que suporte o interior, e de um interior que permita o (re)conhecimento desse mesmo 
exterior. Entre janelas e soleiras, todo o projecto para Upper Lawn é sobre diferentes distâncias 
com o mundo; e através de si, ao fim de um tempo marcado pela habitação de Alison & Peter, 
articifial e natural, cultura e natureza, acabam por bater em uníssono28, num profundo estado de 

26 ‘It was lived in at first camp-style, its decoration the as-found.’ ibidem

27 SMITHSON, Alison ‘Caravan: embryo appliance house?’ [1959] in ‘Changing the Art of inhabitation’, op.cit, p.119

28 ‘El tiempo se hace necesario para la elucidación de la arquitectura. Es el gran instrumento de transconocimiento entre 
le material y el oficiante. (...) [R]ecuerdo el ensayo cierto de dos células de biopsia obtenidas de dos corazones que baten 
a distintas pulsaciones (iguales cada una a las del corazón del que provienen) para, al cabo del tiempo de situarse uno 
junto a la otra, acabar batiendo al unísono. Son las razones de la arquitectura, del proyecto, del amor.’ BAYON, Mariano, 
‘Pensamientos provocados por dos viviendas de Zumthor’ in ‘Arquitectura nº361’, COAM, Madrid, 2010, p.59



Vista do Alçado nascente a partir da plataforma situada no topo da antiga chaminé, Abril 1963



Vista sobre poente do piso superior iluminado e aquecido pelo sol de inverno



intimidade com o mundo, e com a vida como um todo.
 Finalmente, a impossibilidade de se retirar voluntariamente, na tranquilidade capaz de 
potenciar esses momentos de intimidade, levaria Alison & Peter a abandonarem definitivamente 
o pavilhão em Março de 198229.

II 

 No entanto, o manifesto de intimidade que lemos no pavilhão Upper Lawn não de-
pende forçosamente da sua instalação na paisagem rural Inglesa. Aliás, ainda durante a sua 
ocupação so pavilhão Upper Lawn, Alison & Peter propuseram transpor essa aprendizagem 
para o território urbanizado dos subúrbios através do projecto para a ‘Yellow House’: uma casa 

29 ‘Noise, the sense of territory invaded, do not seem easy to submit to. It cannot, like cold, be mitigated with our preset 
turn-on, turn-off, heat; nor like isolation, be mitigated by the knowledge of the telephone box down the road or the car 
to the cottage hospital. Noise, intrusion, remove from the pavilion in a tamed-nature, its power to re-generate through 
isolation by choice... for that choice no longer exists. In the present climate of machine-use, with our capacity to move 
from place to place so easily, with the apparent loss of “mutual feeling” with regard to the territory, what now is the ature 
of the place of withdrawal or regeneration?’ SMITHSON, Peter ‘Upper Lawn: solar pavilion folly’, op.cit, (sem paginação)

Acampamento Tis Hawk, 1964



que (se) estabeleceria (n)uma intersecção entre urbanidade e paisagem, domínio privado e es-
paço público. No projecto para a Casa Amarela é díficil afirmar que o limite entre o domínio 
privado e o território não seja o de uma fronteira, física, aparentemente oposta à ideia de espaço-
limiar conciliador que temos vindo a defender -o peso do espesso muro é difícil de derrubar e o 
seu propósito, segundo os arquitectos, é exactamente o de ‘dar um maior grau de protecção ao 
domínio privado para restaurar a calma e a privacidade’30. No entanto, a direcção diagonal do 
muro insinua a importância que a casa e o seu domínio privado reconhecem ao espaço que existe 
para lá da soleira da sua porta, isto é, a sua intenção em ‘dar mais ao domínio público’31, a um 
espaço comum de encontro e associação onde se constrói a identidade do Homem, fundamental 
ao seu bem-estar enquanto membro de uma sociedade32.  
 Na verdade, num olhar mais atento, todo o projecto da parece desenhado para poten-
ciar diferentes momentos de intimidade entre os seus habitantes e o mundo que os rodeia, desde 
o encontro e partilha social que ocorre ainda na rua até ao recolhimento privado do além-muros. 
A casa começa a ser desenhada ainda no espaço público, a partir de uma árvore que a sustenta 
e que sublinha a importância da esquina enquanto lugar de reunião: ‘crianças para se encon-
trarem com os amigos, turistas que procuram o nome das ruas ou acenam aos táxis, residentes 
para conversar.’33 Um frondoso castanheiro da índia, a ser plantado na esquina, faria para do seu 
projecto, oferecendo tecto e sombra a esse(s) encontro(s), e estabelecendo o primeiro momento 
de intimidade da casa. 
 No entanto, deste(s) encontro(s) resultariam actividades potencialmente ruidosas e in-
vasivas, e por esse motivo, para que a conciliação do interior e do exterior da casa não acabasse 
numa dissolução total das qualidades de ambos -negando a voluntária possibilidade de ex-
posição e recolhimento que define a própria condição íntima da casa-, o muro é desenhado e 
contra si, como um mirante que espreita simultaneamente os dois lados da fronteira entre a 
protecção do domínio privado e a exposição da esfera pública, a casa encontra o seu poiso: para 
‘se expressar o  romance que a casa vive com a árvore que fica do outro lado, há que reforçar a 
substância do muro que as separa, há que levantar um muro maravilhoso’34.  
 De certa forma, na casa amarela, os valores de sonho do seu interior dependeriam 
igualmente daquilo que lhe é exterior, existindo para lá do muro que delimita a sua proprie-
dade. Na verdade, o muro não só separaria mas também intensificaria a proximidade, ‘porque 
a distância de separação é, contrariamente ao que se poderia supor, a distância que une, que dá 
nome, que revela o poder das separações primigénias e fundamenta a ordem do construido.’35

30 SMITHSON, Peter in ‘The Charged Void: Architecture’, op.cit, p.394

31 idem

32 ‘‘In a tight knit society inhabiting a tight knit development (...) there is an inherent feeling of safety and social bond 
which has much to do with the obviousness and simple order of the form of the street: about 40 houses facing a common 
open space. The street is not only a means of acess but also an arena for social expression.’ SMITHSON, Alison & Peter 
‘Urban Structuring: studies of Alison & Peter Smithson’, Studio Vista, London, 1967, p.14

33 SMITHSON, Peter, ‘Charged Void: Architecture’, op.cit, p.394

34 SANTA-MARIA, Luis Martinez, ‘El libro de los cuartos’, Lampreave, Madrid, 2011, p.281

35 SANTA-MARIA, ‘El árbol, el camino, el estanque, ante la casa’, op.cit, p.46



 O volume da casa construir-se-ia a partir de uma estrutura metálica envernizada que 
dá nome à casa e sustenta o fino envelope de vidro de delimita o seu espaço interior, abrindo 
o completamente para o seu entorno, excepto no momento que esta intersecta o muro e o es-
paço público. A sua distribuição espacial, herdeira da simplicidade do pavilhão Upper Lawn, 
organizar-se-ia em dois pisos que seguiriam atentamente o movimento do sol e a permanência 
cíclica da natureza que a rodeia. O perímetro quadrangular da casa amarela seria apenas in-
terrompido em dois momentos que -através de dois espaços exteriores que pertencem virtual-
mente ao interior da casa- intensificariam a experiência íntima do território: no piso de cima, 
um pequeno terraço aberto para nascente e cuja cobertura se inclina para receber os primeiros 
raios de sol de cada manhã; no piso térreo, um terraço a poente que permitisse sair para ‘beber 
durante os últimos raios de sol’36. O seu interior, amplo e desobstruído, espera a vida do habit-
ante  e a sua colecção caleidoscópica de objectos; entre os quais, o aparato tecnológico que o per-
mitirá estar, na intimidade do seu lar, em permanente contacto com eventos que se possam estar 
a passar do outro lado do mundo. Junto ao muro, desenham-se as partes da casa que Alison & 
Peter descrevem como ‘barulhentas’ -a escada, a cozinha, as casas de banho- e que se tornam 
assim capazes de actuar como camada37 extra de distanciamento entre o lado privado da casa e 
a relação com a sua face pública. 
 A possibilidade de uma experiência íntima depende também, em grande parte, da pos-
sibilidade de nos refugiarmos de elementos que possam perturbar a nossa calma e concentração. 
Assim, a possibilidade de nos afastarmos do ruído torna-se fundamental e, para Alison & Peter, 
assunto de maior importância38. A importancia de uma distância que se estabeleça neste en-
contro entre casa e rua faz-se notar na espessura  do muro, que aqui se acentua. Como observa 
Santamaria, tal como no pavilhão Upper Lawn, a construção doméstica não ocupa um lugar 
central mas antes um lugar periférico, à parte, denunciando a participação que a extensão para 

36 SMITHSON, Peter, ‘The Charged Void: Architecture’, op.cit, p.394

37 ‘Layers of Fabric, Layers of Meaning’, SMITHON, Alison & Peter, ‘The Charged Void: Architecture’, op.cit, p.325

38 ‘The Yellow house has its back to a thick protective wall and its rooms face the track of the sun. It’s layout puts the 
noisy elements of the plan, stairs, kitchen, bathrooms, on the wall side as further protection and distancing. (...) Any re-
ally noisy machines and their ductwork would be contained wihtin it, well away from the house.’ SMITHSON, Peter, idem



o resto do seu domínio tem na construção da sua atmosfera interior: ‘é necessário roçar com as 
árvores e com o seu mundo se se vive na casa. E é esse roçar, tangencial, o que nestes lugares 
se pode entender como centro’39. A casa amarela dependeria igualmente das acácias que viriam 
povoar o seu jardim, cujas folhas, ao ritmo das estações, determiniriam a luz que invade o seu 
interior40. O muro actuaria como ‘corta-vento e colector solar’, construindo uma casa que não 
seria estática, construindo o conforto do seu próprio interior. Em última instância, os seus hab-
itantes poderiam correr às cortinas prateadas41 e desfrutar do seu recolhimento: pois ‘desde a 
sua margem, desde o canto onde se exclui, a casa demonstra a existencia de um lugar anterior e 
exterior cuja qualidade dificilmente pode ser assinalada senão saindo-se, demonstrando assim, 
na distância criada, o culto que por essa primeira terra se tem. E, no entanto, a distancia ou cen-
sura através da qual se deixa aflorar essa importância da terra como lugar de origem não precisa 
de ser grande, pode ter a espessura de um muro’42.
 No final, trata-se de ‘uma belíssima casa amarela, para as pessoas [que habitam] de 
ambos os lados do muro.’43

39 SANTA-MARIA, Luis Martinez, ‘El árbol, el camino, el estanque, ante la casa’, op.cit, p.46

40 ‘The trees in the private garden are Acacia (Robinia Pseudoacacia) whose light leafage filters the sun in Summer and 
blows away early in the winter.’ SMITHSON, Peter ‘The Charged Void: Architecture’, op.cit, p.395
41 ‘The wall acts as a wind-break and a solar collector. (...) The house, although it has much glass, has heavy floors and 
roof to store solar heat in Winter, and Insulation below floor and above roof to contain it. Double glass against condensa-
tion and heat loss. Silvered curtains internally reflect back body heat at night. By day, the silvered curtains and trees to 
the west would control late afternoon summer sun.’ SMITHSON, Peter ‘The Charged Void: Architecture’, op.cit, p.394

42 SANTA-MARIA, idem

43 SMITHSON, ‘The Charged Void: Architecture’, op.cit, p.395



‘A beleza e a verdadeira riqueza são sempre assim, baratas e desprezadas. O paraíso poderia 
ser definido como o lugar que os homens evitam.

(...)

 ‘Há tanta beleza visível para nós na paisagem quanto a que estamos preparados a 
apreciar - e nem mais um grão. O que um homem vê efectivamente do cimo de uma determi-
nada colina é muito diferente do que outro homem vê, tão diferente como os observadores 
entre si.’44

44 THOREAU, Heny David, ‘Macãs silvestres e cores de Outono’ [1850], Antígona, Lisboa, 2016
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I

Uma casa e um atelier-de-arquitectura são dois lugares intimamente ligados no que se refere 
ao seu programa. A vida doméstica de uma casa e a actividade profissional de um atelier são 
actividades circulares, no sentido em que o âmbito vocacional de ambas tem como objecto (e 
objectivo) principal a arte de habitar. Num atelier, o processo, inevitavelmente mais téorico 
do que prático, será fundamentalmente reflexivo, intelectual, isto é, fundando-se no pensar 
enquanto fazer: na memória, na passividade da experiência acumulada, e na inventividade 
da imaginação, ensaiando possibilidades para um (in)determinado quotidiano, em resposta à 
vocação original da profissão: a organização d(a vida n)o espaço.
 Por outro lado, no pólo oposto da mesma inevitabilidade, para o arquitecto quando 
habita a sua casa, a sua indissociável curiosidade transformará este processo numa investigação. 
Procura que será, inevitavelmente, mais prática do que téorica, mais mirada do que invenção: 
um fazer enquanto pensar que balançará o seu interesse entre as possibilidades de um estudo 
simultaneamente activo e contemplativo 1. Campo de exercícios ou laboratório espacial, na casa 
a aprendizagem faz-se num equilibrio entre o carácter repetitivo do hábito e a possibilidade 
ensaística de uma estranheza rompedora. Na casa, privilegiar-se-á o exercício e o ensaio através 
da familiaridade física dos gestos quotidianos: afinal de contas, ‘a grande maioria das coisas 
cruciais são apenas reconhecíveis’, ou seja, ‘conhecíveis através da experiência’2. E no entanto, 
da propensão original do próprio hábito para absorver a mudança3, faz-se possível, em cada 
gesto, um potencial espaço-acontecimento para a invenção. 
 Afinal, ‘quando se [diz] que “a Arquitectura é a arte de viver, pretende-se, julgo eu, 
afirmar que viver completamente, com arte, com saber, é produzir uma obra de arquitectura”’4; 
para o arquitecto, viver numa casa-atelier será então, mais do que uma mera questão de 
compromisso, a (re)conciliação de uma vocação da Arquitectura, disciplina fundamentalmente 
po(i)ética: o arquitecto é a sua casa [e] e a casa é o arquitecto’5.

1 ‘Por natureza, constitui um domínio misto: parece contemplativa, sem por isso renunciar a características de activi-
dade, e parece activa sem no entanto perder a perspectiva contemplativa. A prática, ou exercício, é a forma mais antiga 
e mais rica de consequências duma práxis autorreferente: os seus resultados não confluem em circunstâncias externas 
ou objectos, como quando trabalhamos e produzimos, desenvolvem a própria pessoa que pratica e põem-na “em forma” 
como sujeito-que-pode. (...) A partir do momento em que forçamos o acto de praticar até aparecer uma distinção entre 
teoria e práxis ou entre vida activa e vida contemplativa, perdemos de vista o seu valor intrínseco.’ SLOTERDIJK, Peter, 
‘Morte Aparente no Pensamento’ [or. Scheintod im Denken. Von Philosophie und Wissenschaft als Ubung, 2010], Relógio 
d’Água, Lisboa, 2014, p.16-17

2 BAYON, Mariano, ‘Pensamientos provocados por dos viviendas de Zumthor’ in ‘Arquitectura’, nº361, COAM, Madrid, 
2010, p.57

3 TEYSSOT, Georges, ‘Habitos/ Habitus/ Habitat’ [in Presente y futuros: Arquitectura en las ciudades, Catálogo da ex-
posição, XIX Congres UIA, 1996] in ‘Da Teoria da Arquitectura: doze ensaios’, Edições 70, Lisboa, 2010, p.133

4 MENDES, Manuel, ‘Para quê exigir à sombra a rectidão que não possue a vara que a produz?’ in ‘Leonardo Express’, 
IEIFLUC, Coimbra, 2004, p.116, parcialmente citando TÁVORA, Fernando, ‘Primitivismo’, s.d, manuscrito, p.32-33
5 KIESLER, Frederick ‘Manifesto on Correalism’ [1947], in ‘Frederick J. Kiesler: endless space’, MAK, Vienna, 2001, p.93



 Nesse sentido, Peter Zumthor começaria em 1985 a construção de um pequeno 
estúdio6 para si e para a sua família, uma ‘casa-jardim’ distribuida em três pisos: no piso térreo 
uma ‘sala-do-jardim’, completamente aberta para um pátio relvado -povoado por cerejeiras 
japonesas e flores que crescem de forma irregular- e um tanque de água, filtrada apenas por 
uma pérgola de vinhas capaz de, no verão, controlar a violenta luz de sul que invade o interior 
do estúdio;  no primeiro piso, um atelier onde trabalhar acompanhado pelos seus colaboradores 
na tranquilidade do jardim e da largueza longínqua da paisagem montanhosa; e por fim, uma 
cave onde se armazenam arquivos, assim como outros serviços e utensilagem capazes de fazer 
da casa, também, uma eficiente máquina de habitar. No interior da construção em madeira 
-estrutura e revestimento exterior- um esquema de distribuição simplificado, repetido em cada 
piso na recorrência a uma atmosfera particularmente marcada pelo estuque Rothkiano (que 
parece querer registar algumas das sombras que chegam do jardim), pode ser sucintamente 
descrito: uma escada que constrói a espessura da fachada norte, uma parede que a sustenta e à 
qual Zumthor recorre como protecção para o seu posto de trabalho, e uma sala completamente 
aberta a sul, sobre o jardim. 
 A intimidade da casa fundar-se-á, portanto, com a relação profunda que esta estabelece 
com o jardim, e com proximidade entre trabalho e vida familiar que o seu quotidiano possibilita. 
Nas palavras de Zumthor, um lugar próprio para viver e trabalhar com a família por perto, onde 
o luxo e o privilégio estão fortemente ligados à simples possibilidade de se ‘sentar sozinho na 
sala, encostado à longa parede, a trabalhar, a olhar para as cerejeiras, observando as crianças 
que brincam [no jardim]’7. Num lugar que ‘transmite uma sensação de tranquilidade, de força’8, 
‘nessa espécie de baile ritmado entre os materiais de construção, os sons, as palavras..., com 
o seu oficiante (arquitecto, músico, escritor...) [onde] se produzem relações não previsíveis, 
nas quais consiste precisamente a potencialidade da obra para se confirmar como obra de arte 
positiva’9. 
 Pois será nesse momento, no reconhecimento entre material, substância e habitante, 
que se despoletará a memória capaz de (re)construir o lugar, que se significará a forma, que 
se fará uso da energia potencial do clima, da luz, da estrutura que se faz abrigo, e onde na sua 
segurança se dará conta da passagem o tempo10; ou seja, que se concederá pleno sentido ao 
potencial íntimo do (seu) espaço.

6 Atelier Zumthor, Haldenstein, Graubunden, 1985-1986. cf.ZUMTHOR, Peter, ‘Peter Zumthor 1985-2013: Buildings and 
Projects’ (ed. Thomas Durisch), Verlag Scheidegger & Spiess, Zurich, 2014, vol.I (1985-1989), p.15-33

7 idem, p.23

8 ibidem

9 BAYON, Marion, op.cit, p.57
10 idem



Parede interior pintada pelo artista Matias Spescha

Vista sobre as escadas e o espaço de trabalho no piso superior



Sombras do jardim contribuindo para a atmosfera do piso térreo

Vista sobre o jardim desde a mesa de trabalho



Colaboradores aproveitando o sol durante uma pausa



Esquisso de implantação da casa-atelier, 1985



I I

Falar da intimidade da casa corresponderá sempre a falar da subjectividade de uma condição 
que existe num estado latente, dependente de quem a habita e do modo como desta se apropria. 
De certa forma, o tema de intimidade  apenas se coloca porque existem os outros e o mundo e 
resulta da alternante necessidade que o homem terá de, alternadamente, se recolher e de se ex-
por. Desse modo, ainda que a possibilidade de um estar-só seja  uma das suas condições, a casa 
não é apenas um refúgio onde quem habita se isola, mas também o lugar onde deixámos o outro 
entrar, conferindo-lhe, dessa forma, a possibilidade de se tornar próximo e familiar. 
 Provavelmente conhecedor dos escritos de Van der Laan1, Peter Zumthor afirmou que 
ao fazer ‘arquitectura retiramos um pedaço do globo terrestre e colocamo-lo numa pequena 
caixa. E de repente existe um interior e um exterior. Estar dentro e estar fora.’ Sendo que isto 
‘implica outras coisas igualmente fantásticas: soleiras, passagens, pequenos refúgios, passagens 
imperceptíveis entre interior e exterior, uma sensibilidade incrível para a concentração repen-
tina, quando este invólucro está de repente à nossa volta e nos reúne e segura, quer sejamos 
muitos ou apenas uma pessoa. Desenrola-se então o jogo entre o indivíduo e o público, entre a 
privacidade e o público. É com isto que a arquitectura trabalha’2. 
 Na sua descrição, fica clara a importância de pensar a arquitectura como algo onde 
existe simultaneamente um interior e um exterior, um privado e um público e não apenas en-
quanto entidade autónoma  e auto-suficiente, capaz de se desligar do que existe para lá de si. 
Através das suas diferentes camadas e profundidades, da casa espera-se a capacidade para lidar 
com esta ambiguidade, e nesse sentido, montar os seus muros não deve ser sinónimo de mon-
tar muralhas; mas sobretudo, uma demonstração de confiança nas suas capacidades enquanto 
umbral, ou seja, na possibilidade de se fazer distância que separa mas que aproxima ambos os 
pólos, para que neste equilíbrio se possam potenciar diferentes degraus de intimidade. 
 
 Anos mais tarde, Peter Zumthor decidiu alargar a sua casa para um novo edíficio, do 
outro lado da rua, alguns metros separados da sua primeira casa-jardim-atelier. Conservando 
o seu desígnio enquanto espaço de trabalho e estendendo essa vocação para o recinto da nova 
casa, estabeleceria entre atelier(-casa) e casa(-atelier) uma ponte que as une-e-separa numa 
pequena comunidade de arquitectura.

1 VAN DER LAAN, Hans ‘L’espace architectonique: quinze leçons sur la disposition de la demeure humaine’, E.J. Brille, 
Leiden, 1989

2 ZUMTHOR, Peter, ‘Atmosferas’, Gustavo Gilli, Barcelona, 2006, p.47



Alpendre de entrada



III

A casa-atelier1 que Zumthor projectou para si próprio será para nós referência do modo como 
poderemos pensar a casa enquanto disposição de espaços com diferentes formas de relação com 
o mundo exterior, disponíveis para se multiplicar em diferentes degraus (para diferentes espé-
cies) de intimidade. Um mapa de lugares por fazer onde, através da variação de intensidade com 
que as suas condições vão sugerindo o recolhimento e a exposição -ora em relação à paisagem, 
ora em relação ao outro-, se vão potenciando diferentes formas de apropriação por parte dos 
seus habitantes: intervalos2 onde através do uso vamos deixando as marcas que fazem dele in-
confundivelmente nossos, construindo e comunicando dessa forma -através de ‘esferas de influ-
ência legítimas, espaço para cada coisa ser si própria’3- a escala íntima de um território-próprio 
ao qual chamamos casa. 
 Na descrição que faz da casa, Zumthor afirma que ‘viver e trabalhar, família, filhos, 
netos[,] espaços para viver, espaços para trabalhar com colegas mais novos, ou inventar e plane-
ar edifícios’4 são, para si, coisas que pertencem juntas e que se tornam, por isso, fundamentais 
para determinar a vocação de uma casa que (se) faz (do) compromisso entre vida familiar e 
profissional, ou seja, entre um interior que se vai vendo ‘invadido’ por circunstâncias exteriores 
à tradicional domesticidade da casa. Neste sentido, a planta em U da casa-atelier, cujo centro se 
liberta para dar lugar ao jardim, desenvolve-se numa sequência fluída de espaços que ‘segundo 
a direcção que se tome, se vão tornando mais públicos (trabalho) ou mais privados (exclusiva-
mente para a família).’5 No seu desenho, toda a casa é sobre a construção de distâncias com o 
mundo: entre o próprio e o outro, entre o estranho e o familiar, entre o ser (n)o abrigo e ser (n)
a paisagem.
 
 A condição de progressiva intimidade da casa-atelier tem como ponto de partida uma 
certa ambiguidade dos limites entre o espaço público e a propriedade privada; de tal forma que 
esta passagem se faz através de um espaço-limiar, construido simplesmente pela cobertura -que 
se projecta para lá do mesmo muro de betão que encerra a casa desde a rua- acentuado pela 

1 Zumthor House, Haldenstein, Graubunden, 1998-2005, cf. ZUMTHOR, Peter, ‘Peter Zumthor 1985-2013: Buildings and 
Projects’, op.cit, vol.III (1998-2001), p.21-45

2 ‘Interval is to do with our deepest feelings... those concerning territory. Without interval, our sense of self gets lost; we 
lack the space to mark out what is still ourself, our territory.’ SMITHSON, Alison & Peter ‘The Charged Void: Architec-
ture’, The Monacelli Press, New York, 2001, p.455

3 idem, p.453

4 idem, p.34

5 BAYÓN, Mariano, op.cit, p.54



marcações no solo, na virtualidade de uma soleira que a mudança de pavimento enuncia. À 
sombra, rua e casa interpenetram-se; e no entanto, a percepção de que algo muda será incontor-
nável graças à sensação de ‘estar dentro-deste-abrigo-aberto’6. Nesse momento, o viajante sabe 
que chegou a casa, mesmo que esteja ainda na rua; limite marcado e (ins)transponível onde se 
pode experienciar a intensidade da transição entre dois mundos. Na sombra desse ‘alpendre’, 
ainda no exterior da casa mas para cá dos limites administrativos do seu terreno, constrói-se um 
primeiro momento de hospitalidade da casa, prenúncio da sua interioridade onde ‘se turv[a] de 
acolhimento e afecto a nossa posição de passeante-estrangeiro’7. 
 Para lá do alpendre, será o jardim que determina verdadeiramente os limites onde 
começa a privacidade. Este tem a dupla função de distanciar a zona mais familiar da casa, tra-
zendo-lhe uma possibilidade de tranquilidade, actuando como filtro que enfraquece a exposição 
de quem está na sala de estar da casa, perante quem chega da rua. ‘O jardim não é um espaço 
representativo entre a cidade e a casa, nem tão-pouco um espaço carregado de elementos, ca-
ricaturizado. Assim como a casa não é um volume, tão-pouco o jardim é uma zona verde, um 
espaço livre, mas antes o ambiente exterior que participa activamente na qualidade específica 
do interior, que o modela: a luz, o ar, mudam e têm qualidades en sintonia com o exterior’8. 
Fragmento de natureza domesticada, onde o movimento dos seus habitantes permanentes, das 
plantas ou do pequeno tanque, acentuarão a passagem do tempo.
 Atravessando a porta de entrada que dá sentido ao alpendre, chegamos ao espaço mais 
público da casa, onde trabalham, amaciados pela quase-constante luz de norte, alguns dos cola-
boradores (talvez os mais próximos) que compõem o atelier. Numa condição quase-paradoxal, 
a vista do espaço mais público cinge-se à concentração que a tranquilidade do jardim privado 
potencia. Do lado oposto, virado para sul, encontra-se o espaço individual de trabalho de Peter 
Zumthor; aqui, trabalha protegido pela parede de betão, de frente para as ondulações do jardim 
que lhe permite manter um contacto filtrado com os seus colaboradores, num misto entre dis-
tanciamento e proximidade. Do seu posto, é possível controlar quem chega desde a parte pública 
da casa e limitar, ou permitir, o seu acesso às divisões mais íntimas: ‘para a [sua] esquerda che-
ga-se até à cozinha, à direita à sala de estar, e se virado para a frente e caminhar à volta do pátio 
interior, um bosque de áceres, [de volta] às salas pensadas para o trabalho com os arquitectos e 
maquetistas que [o] ajudam a desenvolver os edifícios’9. Capaz de atrair dois opostos -o volume 

6 MENDES, Manuel ‘Terra quanto a vejas, casa quanto baste’ in ‘Só Nós e Santa Tecla’, Dafne, Porto, 2008, p.113 
7 Adaptação de uma referência feita por Manuel Mendes ao alpendre da Villa Alcina em Caminho, desenhado por Sergio 
Fernandez. MENDES, Manuel, idem, p.109

8 MOLTENI, Enrico ‘Una autentica casa’ in ‘Álvaro Siza: casas 1954-2004’, Gustavo Gilli, Barcelona, 2004, p.14

9 ZUMTHOR, Peter, ‘Peter Zumthor 1985-2013: Buildings and Projects’, op.cit, p.34



Lugar de trabalho de Peter Zumthor; vista simultânea sobre a cozinha e a chegada desde o atelier



público do atelier e o volume onde se desenrola a privacidade do lar- encontra-se a sala de reuni-
ões onde Zumthor se reúne e discute com os seus colaboradores ou, eventualmente, com os seus 
clientes. Esta sala, tal como o jardim, distancia casa e atelier; no entanto, enquanto a principal 
condição do jardim será a de filtrar, a desta sala será a de dissolver a dualidade circunstancial da 
casa-atelier numa espécie de zona cinzenta -semi-privada ou semi-pública- onde a intimidade se 
construirá a partir do encontro (d)e partilha com o outro. E neste breve momento, o(s) outro(s) 
faz(em)-se família. 
 
 Protecção -aqui potenciada pela solidez da parede- e controlo do território -neste caso, 
da paisagem interior da casa- são condições fundamentais para uma experiência íntima, e é a 
capacidade de oferecer ambas que leva Zumthor a escolher a exactidão conciliadora deste ponto 
para implantar o seu posto de trabalho10; lugar a partir do qual é capaz de articular os diferen-
tes degraus de intimidade11 da casa. No estúdio de Zumthor, o percurso12que se faz desde a 
porta entrada divide-se. Atravessando o estúdio, no cimo de três degraus, chegamos à sala de 
estar onde os livros e os instrumentos musicais reflectem os prazeres do seu carácter lúdico. A 
existência de uma porta permite que os habitantes se desliguem do trabalho que se encontra do 
lado de lá. A maciez da madeira acentua a sensação de conforto de um espaço onde a intimidade 
se fará quer através das actividades em conjunto de um encontro familiar, quer contemplação 
individual que desfruta da tranquilidade do jardim.  
 Na sala de estar, a janela que permite que o exterior inunde o interior será, também, 
pelo facto de não acompanhar a total altura do espaço, um dispositivo que permite que este 
não seja apenas um espaço de luz, mas também de penumbra. Um espaço que nos permite ‘ver 
a vista/ vegetação/àrvores/o chão enquanto estamos sentados’ e ‘levantarmo-nos e olhar para 
o exterior sem sermos encadeados’, ao mesmo tempo que a ‘luz do sol se espalha pelo chão da 
sala’13. Ao contrário do estúdio e do espaço de atelier, a janela da sala separa-se do jardim pela 

10 ‘The core of the architectonic composition is my south-facing studio, where I work with my back along the wal, as I 
did in my first atelier.’ idem

11 Adaptação de um dos pontos que Peter Zumthor apresenta na conferência em 2003 e que dá origem ao livro Atmosferas. 
cf ZUMTHOR, Peter ‘Atmosferas’, op.cit, p.51

12 Ao longo da casa, o espaço da casa desenha-se geograficamente, mais do que geometricamente, a partir de uma com-
posição que alterna ‘blocos ocos’, que contêm os espaços técnicos e de apoio aos espaços habitáveis da casa. Por usa vez, 
estes desenvolvem-se nos alargamentos de um espaço tout-communicant, que resulta do entre-meandros deste percurso. 
Até aqui, um conjunto de portas vai garantindo que, ao longo da distância que se percorre entre a rua e a casa, se possa 
filtrar e estancar o acesso às partes mais reservadas da casa. Para lá do escritório, assente que quem alcança esse ponto terá 
permissão para deambular -mais ou menos- livremente pela casa, as portas são substituidas por cortinas, reaparecendo 
apenas nos quartos, garantindo a privacidade óbvia que estes requerem.

13 cf. SMITHSON, Alison & Peter, ‘Changing the Art of Inhabitation’, Artemis, London, 1994, p.112



Parede de madeira da sala de estar, parcialmente iluminada



altura de um umbral entre-soleira-e-peitoril, deixando claro que o chão da sala e do jardim são 
entidades diferentes e confirmando que intimidade será também, aqui, sinónima de interio-
ridade. Soleira que se torna assento, fazendo-se assim disposição para um possível encontro: 
poiso que se estabelece no limite exacto entre sala e jardim -sombra e luz, interior e exterior- e 
que por entre as folhas das planta, permitirá vislumbrar um pouco da rua. A (atmosfera da) sala 
dependerá também das plantas para cumprir a sua potência, quer do aberto quer do fechado, e 
por isso, as plantas também serão -ou farão- arquitectura. Do lado oposto, na região mais inte-
rior da sala, fica a lareira, ‘fogo enquanto conforto; enquanto espaço de reunião e partilha; fogo 
enquanto imagem pré-televisiva capaz de atrair uma atenção dormente, quase hipnótica’14 que 
sugere o consolo da introspecção. 
 Por outro lado, se chegando ao estúdio, ao invés de o atravessar descobrirmos a por-
ta que se esconde atrás de nós, chegaremos à cozinha: espaço que não é apenas o lugar onde 
se preparam refeições mas, acima de tudo, espaço de encontro; um dos lugares da casa onde 
intimidade-proximidade-partilha se intersectam através das pessoas que se reúnem em torno 
de uma mesa. O pé direito mais contido e a madeireza de um nicho, sinalizam um afago latente 
capaz de acolher a intimidade dos encontros familiares, enquanto que a presença dos objectos 
que o povoam se fazem marca e memória de outros que já tenham acontecido. 
 Se, por um lado, os degraus que somos obrigados a subir desde o estúdio até à cozinha 
prenunciam -através de um progressivo e sensível afastamento do chão comum- a intensidade 
de uma aproximação ao recolhimento pessoal, ‘mais’ íntimo, do espaço dos quartos, a abertura 
que se faz aqui em direcção à paisagem semi-distante, e ao quintal do vizinho, deixa claro que 

14 BANDEIRA, Pedro, ‘Casa Económica’ [2011] in http://www.pedrobandeira.info/Casa-Economica-2011, consultado a 
29 de Abril de 2016

Vista sobre o jardim irrompendo a sombra da sala



a interioridade da qual depende a experiência íntima não corresponderá a um isolamento en-
cerrado do mundo exterior. Pelo contrário, que esta depende também do (re)conhecimento da 
existência de um exterior, de um comum e de um outro; isto é, do que está-para-lá da própria 
casa.
 Por fim, feita mais uma curva, a domesticidade de uma cortina esconde o último lance 
de escadas para a região dos quartos, onde intimidade se tornará sinónimo de recolhimento in-
dividual, ou da encoberta afinidade de um casal. Entre a escada e o quarto, uma série de lugares 
propensos à experiência individual: o banho, um banco, uma escrivaninha reservada à escrita. 
Aqui, no lugar tradicionalmente mais íntimo, a exposição da grande janela que o abre-e-fecha é 
ajustável através de uma cortina translúcida, capaz de criar o recolhimento necessário à inten-
sidade íntima de uma experiência onírica. Para lá, a companhia da paisagem ou dos vizinhos; 
e a quem lá seja permitido chegar, restará o estar-com a movimento solitário desta paisagem 
que não se pode tocar. Aqui, ‘a casa ampli[a]-se’ e ‘uma parede virtual distancia-se para rodear 
[também] aqueles seres longínquos’: ‘na realidade, há uma linha de muros na última linha que o 
olho quase não é capaz de distinguir (...) que denominamos horizonte. A casa está no horizonte 
e o horizonte é parte da casa.’15  
 
 

 

15 BALDEWEG, Juan Navarro ‘Una casa dentro de otra’ in ‘El árbol, el camino, el estanque, ante la casa’, Fundación Caja 
de Arquitectos, Barcelona, 2004, p.7



Vista sobre a cozinha com vista sobre a copa das árvores

Objectos sobre o nicho da mesa da cozinha



Acesso desde a cozinha ao piso superior

Corredor de acesso ao quarto





�uarto de trabalho suspenso nas 
árvores. Casa Piedra Roja, Smiljan 
Radic, Santiago do Chile, 2009-12

‘Debaixo de uma árvore, junto a um 
simples cabana que não aparece 
na fotografia, fundou-se uma 
habitação incalculável. (...) É único 
esse personagem que, armado de 
uma simples mesa, se envolve com o 
horizonte. Aqui, é a realidade de um 
profundo desejo a que se expressa 
com a força dos meios elementares. 
A pequenez e a imensidão da 
habitação.’ Le Cabanon, Le 
Corbusier, Cap Martin, 1951-52



Na sombra do seu quarto de trabalho, 
o ambiente era contagiado pelo 
cheiro do alcatrão que impregnava 
as paredes em fibra de madeira, e 
pelos reflexos da folha de aluminio. 
Dispostas na diagonal, 3 clarabóias 
permitiam que a luz entrasse sem 
que a vista pudesse distrair Sigurd 
Lewerentz. ‘Caixa negra’, quarto de 
trabalho de Sigurd Lewerentz, Klas 
Anshelm, Lund, 1971-73

A macieza dos tecidos da estende-se 
pelo quarto, filtrando a luz e as vistas 
que chegam desde o exterior. Quarto 
de Lina Loos, Adolf Loos, Viena, 1903





III. Generosidade (para uma distância variável entre muros)





[‘Os edifícios serão belos quando as pessoas se sentirem bem neles, quando é luz é bela no seu 
interior, o ar é agradável, quando as trocas com o exterior parecem fáceis e gentis, quando a 
vida é simples no seu interior, os usos e as sensações inesperadas. E nos espaços amplos destes 
edifícios-instrumento, tudo é possível.’1]

1LACATON, Anne; VASSAL, Jean-Phillipe ‘Lacaton & Vassal’, Cité de l’architecture & du patrimoine, Paris, 2009, p.96



Pedras para saltar, Aldo van Eyck, Zaanhof, Spaarndammerbuurt, Amsterdam-Oudwest, 1950 
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Entre espaço(s) e lugar(es)

‘Tenho uma definição de espaço (...) que exclui automaticamente 
qualquer explicação abstracta e académica, e inclui 
automaticamente, atraindo aquilo que não deveria e não poderá 
nunca ser excluído: aqueles que experienciam o espaço. A definição 
é: o espaço é a sua própria experiência.’ 

 Ao (d)escrever as artes do fazer que vão inventando o quotidiano, Michel de Certeau 
relevaria uma diferença fundamental entre espaço e lugar que nos servirá agora para compreender 
não só o campo de acção do arquitecto, mas também, e sobretudo, a circunstância em que um 
projecto se tornará obra, e que a obra se tornará arquitectura. Para Certeau, ‘o lugar é uma ordem 
(qual que ela seja) segundo a qual os elementos são distribuídos em relações de coexistência’, 
fundação estável onde, ‘uns ao lado dos outros, se situam num lugar “próprio” e distinto que 
definem’1. Nesse sentido, continua, ‘existe espaço a partir do momento em que se consideram 
os vectores de direcção e a variável do tempo’, ou seja, quando o lugar se faz espaço ao ser 
‘animado pelo conjunto de movimentos que nele se desdobram’ e se produz ‘pelas orientações 
que o orientam, que o circunstanciam, que o temporalizam, e o conduzem a funcionar na unidade 
polivalente de programas conflituosos ou de proximidades contractuais’2. Por outras, o espaço 
existirá moldado por múltiplas convenções, transgressões, interferências -gestos que vão ditando 
o contínuo presente- e, consequentemente, metamorfoseando-o nas transformações que ocorrem 
por influência das sucessivas vizinhanças que vão construindo o seu contexto. No fundo, o lugar 
será necessário para que da matéria se possa criar tempo3, e para que o espaço possa existir como 
resultado dinâmico dessa passagem, da acumulação desse mesmo tempo. Espaço enquanto ‘lugar 
praticado’, ou seja, onde uma entidade geométrica dará lugar a um espaço vivido cuja identidade 
não corresponderá, na ambiguidade da sua efectivação, nem à univocidade nem à estabilidade de 
um lugar por-praticar. 

Num esforço para contrariar a ilimitada e desmesurada continuidade (de uma ideia) 
de espaço, a seu ver, deshumanizado por alguns dos personagens do movimento moderno4, 
também Aldo van Eyck denunciaria uma distinção entre espaço e lugar, entre tempo e ocasião, 
sublinhando assertivamente que, enquanto considerados nas suas componentes abstractas, 
espaço e tempo5 não teriam sítio para os seus habitantes6. Nesse sentido, a tarefa do arquitecto 

1 DE CERTEAU, Michel, ‘L’invention du quotidien: 1. arts de faire’, Gallimard, Paris, 1990, p.172-173

2 idem, p.173

3 SANTOS, João, ‘Ensinaram-me a Ler o Mundo à Minha Volta’, Assírio & Alvim, Lisboa, 2007, p. 312.

4 ‘Desire to give expression to unlimited space, to express space as such as a new absolute (...) along with the desire to achieve spatial 
continuity through interpenetration of elements and elimination of the essential difference between outside and inside, regardless of hu-
man experience, has turned architects against all that separates, against all that closes off and encloses, and hence, ultimately agains 
man.’ VAN EYCK, ‘The Child, the City and the Artist’, Sun, Amsterdam, 2008, p.50, p.67

5 Presumidamente convocando a obra ‘Space, Time and Architecture’ de Siegfried Giedion.

6 ‘Space has no room, time not a moment for man. He is excluded. In order to ‘include’ him –help his homecoming- he must be gathered 



Plataformas no corredor, Escola Montessori, Herman Hertzberger, Delft, 1960-66
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consistiria (ou melhor, consistirá) em organizar uma série de lugares variáveis no seu carácter, 
capazes de humanizar a infinidade do espaço, conciliando o Homem com inúmeras e conflituosas 
variáveis dos fenómenos que o constroem, e tornando-o parte dessa mesma construção: ‘uma 
parede, um assento ou alguns degraus onde repousar, conversar, esperar ou observar; uma mesa 
em redor da qual as pessoas se possam encontrar para uma ocasião; uma balaustrada, parede ou 
poste contra o qual nos possamos inclinar e fumar um cigarro, uma porta onde nos possamos 
demorar com dignidade’7. No fundo, comprimindo o vazio em matéria, da responsabilidade 
do arquitecto esperar-se-á a disposição de elementos fisicamente tangíveis que, em si, não 
constituem o espaço, mas a partir dos quais -(re)lembrando Certeau-, cada um o possa apreciar, 
experienciar, viver. No fundo, construindo o espaço sob um ponto de vista onde ‘existirão tantos 
espaços como experiências espaciais distintas’, e em que o espaço representará, finalmente, o seu 
próprio desfrute8.

Assente que a arquitectura será a arte de pensar e organizar a vida no espaço, facilitando 
e permitindo esta relação ao convertê-lo num lugar humanizado e habitável9, será então inevitável 
a necessidade de ponderar harmoniosamente a reflexão do projecto entre a disposição estável dos 
seus lugares e a a consideração-antecipação do seu propósito, isto é, de uma utilização quotidiana, 
nunca plenamente previsível na complexidade da vida que pretende organizar.

into their meaning. (Man is the subject as well as the object of architecture.) Whatever space and time mean, place and occasion mean 
more. (...) Whoever attempts to solve the riddle of space in the abstract, will construct the outline of emptiness and call it space.’ VAN 
EYCK, Aldo ‘“There is a garden in her face”’ [1962] in ‘The Child, the City and the Artist’, op.cit, p.50

7 VAN EYCK, Aldo ‘The boredom of Hygiene’ [1962] in ‘The Child, the City and the Artist’, op.cit, p.69

8 idem, p.67

9 AZARA, Pedro, ‘Quando los arquitectos eran dioses’, Fundación Arquia|Catarata, Barcelona|Madrid, 2015, p.16

‘Um autêntico feito de arquitectura’, 
Pequena Villa na margem do lago 
Léman, Le Corbusier, Corseaux, 1925

Assento na duna, encontro em redor 
da taça de água, Casa Dr. Ribeiro da 
Silva, Fernando Távora, Ofir, 1956-58
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Entre orientação e desvio(s)

‘(...) as formas não são mais do que interposições particulares, 
cortes onde, para ser rigoroso, as coisas seguem o seu curso, visto 

que a arquitectura se funda como algo instrumental, como uma 

passagem ou uma transição. A arquitectura é um instrumento e 

permite-nos, por analogia, compará-la a um instrumento musical 

que vibra e soa, onde o mais importante é o seu efeito, como toca, a 

sua função no sentido mais amplo. Habitar é extrair música desse 

instrumento. Os aspectos narrativos da arquitectura fundam-

se neste modo de compreender a habitação, porque a narração é 

como uma melodia tocada por esse instrumento, capaz de soar de 

modos muits distintos.’10

 Causa e efeito da energia e do movimento que dão sentido ao espaço, cada homem 
adapta-se e transforma-se ao longo da sua vida, sendo natural que essa mudança se revele nas 
suas necessidades, ambições e, consequentemente, no modo como (as) projecta11 (n)o espaço. 
Se o Homem tivesse uma existência puramente material, dizia Van der Laan, como uma peça 
de madeira ou de pedra, tal existência requereria apenas uma forma material na qual pudesse 
repousar, como acontece com um objecto precioso, envolto num tecido e fechado numa caixa. No 
entanto, ‘levamos uma existência viva, manifestada pelo movimento espontâneo, o que requer um 
tipo de protecção que permita a esse movimento ocorrer.’12 

 No fundo, ser-nos à legítimo pensar que a casa, enquanto extensão do(s) seu(s) 
habitante(s), deverá ter a capacidade de acompanhar o ritmo dessa ondulação imponderável 
que vai pautando a vida no sentido de uma construção em fuga e perpetuamente interminável13, 
por consequência impossível de prever completa e deterministicamente através do seu desenho. 
Consideração que nos levará a reconhecer a importância dos habitantes e do seu quotidiano 
na definição de um espaço que é acontecimento, e na sua potencial pluralidade de significados 
remeterá, inevitavelmente, a reflexão do projecto para o campo da flexibilidade e da polivalência 

10 BALDEWEG, Juan Navarro, ‘Una casa dentro de otra’, prefácio a SANTAMARIA, Luis Martínez, ‘El árbol, el camino, el estanque, ante 

la casa’, Fundación Caja de Arquitectos, Barcelona, 2004, p.10

11 ‘ ‘Quando [se] diz que “a Arquitectura é a arte de viver, pretende-se, julgo eu, afirmar que viver completamente, com arte, com saber 
é produzir uma obra de arquitectura”’ MENDES, Manuel, ‘“Para quê exigir à sombra a rectidão que não possue a vara que a produz?” 
parcialmente citando TÁVORA, Fernando ‘Primitivismo’, s.d., manuscrito, p.32-33 in ‘Leonardo Express’ (coord. Rita Marnoto), EDARQ, 
Coimbra, 2004, p.116

12 VAN DER LAAN, Hans, ‘ VAN DER LAAN, Hans, ‘L’espace Architectonique: quinze leçons sur la disposition de la demeure humaine’, E. J. Brill, Leiden|New 
York|Kobenhavn|Koln, 1989, p. I:5

13 ‘A home should never be finished. Is man ever complete, finished in physical or mental terms? Indeed, does he ever come to a stop? 
And if man is in constant motion and development, if old needs pass and new needs arise, if the whole of nature itself and all around us 

are in a state of change, is the thing closest to man, his home, to stay unchanged, organized for all eternity? No, it is ridiculous to specify 

where people should put a thing, to organize everything for them from the lavatory to the ashtray.’ LOOS, Adolf, ‘Regarding Economy’ in 

‘Raumplan vs. Plan Libre: Adolf Loos, Le Corbusier’, ed. Max Risselada, 010 publishers, Rotterdam, 2008, p.176
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enquanto estratégias projectuais para a disposição do arquitecto na antecipação e integração 

dessa incerteza.

 A noção de flexibilidade está intrinsecamente associada à aptidão para uma série de 
situações de natureza diversa, esperadas ou inesperadas, prováveis de ocorrer quando habitámos 

um certo espaço, e representa a capacidade que esse espaço terá para se adaptar e transformar de 

acordo. De certa forma, a flexibilidade de um lugar estará eminentemente ligada à complexa rotina 
de cada um, enquanto resposta ao que na sua acção será volúvel e à necessidade de encontrar para 

a produção do espaço disposições onde se possam desenvolver tantas ou mais actividades. Nesse 

sentido, será importante começar por esclarecer que por flexibilidade não entendemos aqui, 

necessariamente, uma radical transformação da geometria (e) dos limites (e) do cada espaço-

através de paredes móveis ou giratórias14-, nem a aniquilação das qualidades que potenciam o 

carácter de cada espaço, neutralizando-o numa versão arquitectónica da tabula rasa. 

 Lembrando as palavras de Hertzberger, considerar a flexibilidade sob esse ponto de vista 
seria recusar a responsabilidade da nossa actuação enquanto arquitectos, providenciando espaços 

que, apesar de se irem transformando à medida, nunca representariam uma solução idealmente 

estável e apropriada, mas ‘o conjunto de todas as soluções desadequadas para o problema’15. 

Tendo em conta que ‘a mudança geralmente tem lugar de forma lenta através de um processo de 

acumulação, camada após camada, mais do que por substituição e renovação’16 completa, para 

discutir os reais benefícios da flexibilidade na relação com a realidade concreta e vital da nossa 
arte de habitar, adequada às verdadeiras necessidades do dia-a-dia de cada um, será conveniente 

evitarmos uma ideia radicalista de flexibilidade. Pensamento que rapidamente se tornaria numa 
obsessão retórica, fruto de um discurso tautológico sobre espaço –sobre uma arquitectura 

onde a capacidade de transmutabilidade e seu carácter abstracto e genérico se explicariam a si 

14 ‘ ‘O termo “flexibilidade” exprime a vontade manifestada pelos designers italianos de responder aos múltiplos e contraditórios objectivos 
da habitação mínima. As exigências mais refinadas do conforto, mas também a expressão de uma nova “liberdade” na habitação, as 
aspirações ao isolamento individual e a necessidade de controlo familiar, encontram nesse dispositivo de permutabilidade na utilização 

de espaços limitados a esperança de tornar flexível o inflexível. (...) Hoje sabemos que o mínimo que podemos pedir às paredes das nossas 
divisões, é que não sejam móveis.’ TEYSSOT, Georges, ‘Água e gás em todos os pisos: notas sobre a estranheza da casa’ [1984] in ‘Da 

Teoria da Arquitectura: doze ensaios’, Lisboa, 2010, p.108-109

15 HERTZBERGER, Herman, ‘ HERTZBERGER, Herman, ‘Lessons for Students in Architecture’, 010 publishers, Rotterdam, 1991, p.146

16 BATES, Stephen; SERGISON, Jonathan, ‘An architecture of tolerance’, in ‘a+t 13: housing and flexibility II’, Victoria-Gasteiz, 1999, p.58

Quartos, Casa na Rua da Alegria, 

Porto (fotos: 2015)
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mesmos-, e cujo resultado revelaria inevitavelmente um empobrecimento espacial no momento 

de corresponder à particularidade de uma situação concreta. Uma ideia de flexibilidade em que 
a identidade da sua arquitectura estaria associada a uma certa recusa ou ausência de proposta, 

e que -lembrando a metáfora da luva que cabe em todas as mãos e, por esse mesmo motivo, não 

é capaz de ser  incorporar as qualidades de uma mão-, conduziria à materialização de uma falsa 
neutralidade17. 

 Isto quererá dizer que, ao considerarmos a verdadeira neutralidade que se imporá para 

que um espaço seja flexível, estaremos sobretudo a focarmo-nos naqueles que, entre a riqueza do 
seu carácter e a vagueza dos seus usos, forem capaz de oferecer uma (in)determinada margem 

de possibilidades na sua apropriação. No fundo, procurando uma condição de polivalência 

que enunciará a importância fundamental do sujeito na definição do carácter de cada espaço, 
e constituindo aquilo a que poderemos chamar neutralidade amável18, condição para uma 

flexibilidade que pressuporá, simultaneamente, uma fisicalidade específica para os espaços 
mas uma ambiguidade válida19 no conjunto de usos e de atmosferas que cristaliza. Incitando 

desse modo uma significação móvel, construída pelo próprio habitante e feita possível por uma 
arquitectura onde os espaços não sejam ditados apenas pelas suas características funcionais, 

mas cujo carácter (das suas formas) pressuporá igualmente a vontade particular daqueles que 

interpretam essas funções de acordo com o seu próprio gosto. 

 Recorrendo ainda às palavras de Hertzberger, ‘a única abordagem constructiva a uma 

situação que está sujeita à mudança será uma forma que tenha como principio essa mudança 

17 ‘Significant archetypal structures should have enough scope for multi-meaning without having to be continually altered. Beware of the 
glove that fits all hands and therefore becomes no hand. Beware of false neutrality.’ VAN EYCK, Aldo, op. cit, p.177

18 O termo  O termo neutralidade amável advém das constantes conversas com Maria Rebelo, co-habitante desta casa, enquanto um dos principais 

temas de investigação da sua dissertação de mestrado, e lançado a partir da leitura do livro ‘Without Rhetoric’ escrito por Alison & Peter 

Smithson. Pelo facto de este trabalho se encontrar ainda em curso, não terá sido, no entanto, possível referenciá-lo correctamente.

19 ‘ ‘The room with a generic rather than a specific purpose, and with movable furniture rather than movable partitions, promotes a 
perceptual flexibility rather than a physical flexibility, and permits the thoughness and permanence still necessary in our building.’ 
VENTURI, Robert, ‘Complexity and Contradiction in Architecture’ [1966], The Museum of Modern Art, New York, 2011, p.34

Zona de jantar, zona de estar, recanto 

dos livros. Casa Cien, Pezo von 

Ellrichshausen, Concepción, 2008-11



Porta(s), Casa Alcina Cardoso (2ª 
fase), Álvaro Siza, Engusto, Moledo 
do Minho 1988-91
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Vista da sala de jantar para a sala 
da música, Casa Moller, Adolf Loos, 
Viena, 1928

enquanto factor dado e permanente’, ou seja, ‘que possa ser exposta a diferentes usos sem ter ela 
própria de se submeter a uma mudança, de modo a que uma flexibilidade mínima possa produzir 
uma solução óptima’20. Espaços que tenham a capacidade de acomodar diferentes situações, 
seja através da mudança na disposição dos elementos de mobiliário que o compõe e das relações 
que estabelecem entre si, ou através de mecanismos que permitam modificar tanto a atmosfera 
do espaço como a relação que este estabelece com o que está dentro ou para lá de si: portas, 
portadas, toldos e outras camadas21 e dispositivos arquitectónicos que permitam definir um 
leque de ajustes apropriáveis pelo habitante, cuja inteligência não estará tanto ligada à largueza 
de opções que oferece mas à sua disponibilidade pronta para se ajustar a condições previsíveis 
e imprevísiveis22. Uma porta, por exemplo, será capaz de ajustar rápida e temporariamente os 
limites de um quarto, garantindo a autonomia e especificidade dos seus usos e, simultaneamente, 
potenciando a interação e as interrelações com o que está para lá de si. No fundo, procuramos 
uma arquitectura onde a flexibilidade seja a resposta às pequenas vontades e necessidade diárias 
de mudança, respondendo com a capacidade de transformação dos seus lugares numa série de 
disposições de luz, de sombra, das vistas, da sua exposição, do seu recolhimento e quietude, numa 
série de atmosferas que reflictam o nosso ser (e) quotidiano: adequando-se ao gosto, às vontades, 
à imaginação, à criatividade espacial e personalidade dissemelhante de cada um que o habita.

 Outra questão que surgirá intuitivamente ao discutirmos assuntos relacionados com 
matérias de flexibilidade e polivalência, será a negatividade frequentemente associada à ideia de 
partição e delimitação do(s) espaço(s), ignorante da fundamentalidade que o estabelecimento 
de limites terá na construção de uma casa, nomeadamente no que diz respeito a alguns valores 
fundamentais do lar, como a sua potência íntima23. É comum assumir que a maior flexibilidade 

20 HERTZBERGER, Herman, op.cit, p.147 HERTZBERGER, Herman, op.cit, p.147

21 cf. ‘ cf. ‘Camadas de tecido, camadas de significado’, p.116

22 LEATHERBARROW, David, ‘ LEATHERBARROW, David, ‘Architecture oriented Otherwise’, Princeton Architectural press, New York, 2009, p.54

23  ‘Esto lleva a pensar en el sentido que otorgamos, em la vivenda, a la intimidad de cada habitante em relación a los espácios que 
comparte. Si uma habitaciones equipadas garantizan el âmbito de la privacidade y, em este sentido, es mejor cuanto más separadas 
se encuentren podemos manipular el resto de espacio doméstico para dissolver los espácios compartidos com las zonas de paso.’ In 
AMARGÓS, Marti [Et al.], ‘Rehabitar en nueve episodios’, Lampreave, Madrid, 2012, p.251

Sucessão interrompível de quartos, 
Apartamento de Gio Ponti, Via 
Dezza, Milão, 1957
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ou polivalência do conjunto de espaços que desenha um edifício será inversamente proporcional 

ao número de divisões desenhadas, assente que o principio da partição colidirá automaticamente 

com a liberdade de uso(s) devida aos habitantes. No entanto, recordando que toda a arquitectura 

é, essencialmente, uma experiência dos seus limites24 -(in)formadores inevitáveis dos lugares 

que fundam-, será evidente observar que essa consideração parte de um pressuposto falacioso. 

Na verdade, ao abdicarmos do potencial da separação estaremos, por exemplo, a subestimar 

questões importantes como a separação visual ou acústica, contribuidores incontornáveis para a 

definição das suas qualidades. Imaginando, por exemplo, um loft americano –espaço único e de 

plano completamente aberto- será imediato denunciar que, considerando dois usos incompatíveis 

do espaço (imaginemos alguém que dorme e alguém que ouve música), a sua polivalência 

rapidamente se revela ineficiência e, consequentemente, incapacidade e inadequação. No 

fundo, ‘não poderemos ter reciprocidade sem fronteiras distintas, sem separação entre as partes 

distintas’25, o que nos levará a considerar que a verdadeira flexibilidade e polivalência de uma casa 
não serão apenas aquelas que permitam que várias actividades ocorram em momentos diferentes, 

mas aquela que, preservando a possibilidade de seclusão26, testada no seu esforço, permitam que 

vários usos aconteçam em simultâneo sem pôr em causa a capacidade e eficácia da sua resposta 
performativa. 

 Será preciso clarificar , no entanto, que a defesa de uma separação dos espaços da casa 
não será aqui entendida por oposição à fluidez ou continuidade espacial conquistada pelo(s) 
princípio(s) do movimento moderno. Na verdade, essa interpretação remeteria para uma 

24 TAINHA, Manuel, ‘ TAINHA, Manuel, ‘A propósito de uma porta’ in ‘Manuel Tainha: textos de arquitectura’, Caleidoscópio, Casal de Cambra, 2003, p.46

25 LEATHERBARROW, op.cit, p.155

26 ‘ ‘Seclusion is the characterisation of a type of space in which i tis possible to superimpose different programmes and activities while 
each one mantains its integrity in both its use and its specificity. I tis defined as the privacy of the programs in the same space. It doesn’t 
need to be pigeonholed to adapt to its operation.’ SORIANO, Federico, ‘100 Hipermínimos | 100 Hyperminimals’, Lampreave, Madrid, 

2009, p.81

Promenade architecturale, Villa 
Savoye, Le Corbusier, Poissy, 1929-31

‘Partições, portas e janelas completa-

mente insonorizadas’, Apartamento 
Beistegui, Le Corbusier, Paris, 1930-

31
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compreensão equívoca dos valores associados ao plan libre27 ou ao raumplan, cuja dissociação 
entre estrutura e compartimentação pressuporia exactamente uma maior liberdade na  sua 
organização e nas relações (horizontais ou verticais) entre os seus espaços. Complexidade de 
uma arquitectura que argumentaria sobre as possibilidades do movimento, construindo jogos 
complexos onde a qualidade de utilização estará ligada à fruição de um todo indissociável.

Se relembrarmos o seu papel enquanto arte de organização da vida no espaço, facilitação 
do encontro entre o Homem e o seu entorno, a consideração de um espaço flexível por não-divisão 
existirá sempre no campo da abstração. Isto é, deixando ao habitante, desamparado perante 
um lugar inabitável28, a total responsabilidade de lidar com um espaço genérico, cujo carácter 
seja, por todom insuficientemente semelhante29. Por outras palavras, imaginar um campo 
contínuo e desobstruído enquanto apogeu da polivalência seria abdicar do mester intelectual 
próprio do arquitecto, e da essência do projecto de arquitectura, cujo propósito continua a ser 
fundamentalmente a organização do espaço: oferecendo o incentivo para que uma série de 
situações diversas possa tomar lugar, e permitindo aos habitantes apropria-las, reforçando não 
só a identidade do projecto como afirmando a sua própria. E neste sentido, a polivalência já não 
dependerá tanto da flexibilidade dos espaços em si, mas da mobilidade permitida àqueles que 
movem dentro deles. 

Efectivamente, uma continuidade e abertura do espaço indeterminadas, sem hierarquia, 
não garantem tampouco, por si, a ambicionada liberdade de uso(s), mas antes, apontam 
frequentemente para uma disposição tão limitativa quanto uma partição excessiva do espaço: a 
ambos, faltará a condição topográfica30 a partir da qual a arquitectura é capaz de simultaneamente 
construir e deixar espaço para os seus habitantes. Neste sentido, a ideia de uma flexibilidade física 
e literal que dependa da transformação dos limites que conformam cada lugar da casa, poderá ser 
substituída pela idealização de uma série de lugares –fisicamente específicos mas funcionalmente 
ambíguos-  capazes de incorporar uma série de valências e atribuir uma dimensão especulativa 

�� Embora a origem das ideias relacionadas com a fl uidez e a continuidade entre espaços seja frequentemente associada aos ideais  Embora a origem das ideias relacionadas com a fluidez e a continuidade entre espaços seja frequentemente associada aos ideais 
modernistas do período heróico, nomeadamente Le Corbusier e Mies van der Rohe, convirá lembrar que estes já tinham vindo a ser 
explorados nomeadamente pelo picturequismo inglês do movimento Arts & Crafts, quando arquitectos como, por exemplo, M. Bailley-
Scott, pensariam a espacialidade dos seus projectos enquanto desenrolar sequencial e interligado de quartos. cf. NORBERG-SCHULZ, 
Christian, ‘Habiter: vers une architecture figurative’, Electa Moniteur, Paris, 1985, p.102, ou ainda, MACARTHUR, John, ‘The picturesque: 
architecture and other irregularities’, Routledge, London, 2007

28 QUETGLAS, Josep, ‘Habitar’, Circo n.15, Madrid, 1994 (versão digital: http://www.mansilla-tunon.com/circo/epoca1/pdf/1994_015.
pdf)

29 O próprio Mies van der Rohe, conhecido, entre outras matérias, pelo desenvolvimento do plan libre no seu pleno potencial, reconhecia 
que a partição seria uma condição essencial da sua flexibilidade, ao afirmar: “Le bâtiment à ossature (...) permet une conception rationnelle 
et laisse entièrement libre l’organisation intérieure de l’espace. Si on n’aménage de manière fixe que la cuisine et la salle de bains, à cause 
de leur équipement spécifique, et si on décide de diviser la surface habitable restante avec des cloisons mobiles, je pense qu’on pourra 
répondre à toutes les exigences légitimes en matière de logement.” VAN DER ROHE, Mies, ‘Réflexions sur l’art de bâtir’, Moniteur, Paris, 
1996, p.263

30 ‘Differences are always discovered in the spread of topography; contrast and complementarity structure relationships among its 
several situations and sites. (…) [T]he topography in which architecture performs is not composed of prominent figures or objects; it 
does not expose the intentionality of its formation, but serves as the basis for that formation.’ LEATHERBARROW, op.cit, p.63-64. Num 
contexto ligeiramente diferente, interessará completar: ‘We propose replacing the tools of disciplinary composition for the landscape 
method. (…) The characteristics of architecture as landscape are: (1) Paying as much attention to the objects, as to what lies between 
them. (2)  Working with regulations, not distributions. (…)’ SORIANO, Federico, op.cit, p.46
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à sua identidade particular, ‘estimula[ndo] a imaginação do habitante a decidir como os quererá 

usar’31. Condições como flexibilidade, ambiguidade, fluidez, fragmentação, continuidade, 
descontinuidade, diferenciação ou polivalência não deverão ser olhadas independentemente umas 

das outras, mas como um todo que as concilie e que abrigaremos sob a noção de generosidade: 

hipótese que se caracteriza pela complexidade, multiplicidade e adaptabilidade que resulta da 

inter-secção de todas essas condições, retribuindo ao habitante a responsabilidade de significar e 
materializar essa versatilidade na forma de espaços que resultarão tanto da sua orientação como 

das suas nem sempre previsíveis circunstâncias. E deste modo, da dualidade exclusiva de uma 

arquitectura pensada nos moldes de um “ou isto ou aquilo”, abrir-se-á lugar para a ambiguidade 

e ambivalência de uma arquitectura de um “tanto isto como aquilo”32.

Entre caminho(s) e lugar(es)

‘Resumindo, os espaços multiplicaram-se, fragmentaram-se e 
diversificaram-se. Existem hoje de todas as formas e feitios, para 
todos os usos e todas as funções. Viver é passar de um espaço ao outro, 
tentando ao máximo não se esbarrar.’33 

‘Ao fazer uma larga quantidade [de espaço] visível ao mesmo tempo, a 
experiência é instantânea, significando –no mau sentido- o mesmo de 
momento para momento, e de lugar para lugar. Não há [experiência] 
tempo-espacial, logo não há [experiência] espacial. Isto porque não 
levamos nada de um espaço para o outro; nem levamos nada de um 
momento para o outro. A memória e a antecipação não desenrolam 
nenhum papel.’ 34

Na tentativa de explicar e defender o seu projecto para a Villa Beer, Josef Frank produziria 

um um texto no qual desenvolveria a ideia da casa enquanto caminho e lugar35, argumentando 

que uma casa bem ordenada deveria ser disposta como uma cidade, com ‘ruas e estradas que 

evidentemente conduzem a praças apartadas do trânsito para que nos possamos repousar nelas’36, 

e onde até essas ruas deverão ser suporte para encontros e acontecimentos em potência: como 

escreveu Siza décadas mais tarde, ‘em cada cidade há algo que tudo liga, em justificação recíproca’ 
e ‘simultaneamente há algo que tudo distancia por múltiplas influências e exotismos evidentes’37. 

31 HERTZBERGER, Herman, op.cit, p.147 HERTZBERGER, Herman, op.cit, p.147

32 VENTURI, Robert, ‘ VENTURI, Robert, ‘Complexity and Contradiction in Architecture’ [1966], The Museum of Modern Art, New York, 2011, p.23

33 PEREC, Georges, ‘ PEREC, Georges, ‘Espèces d’espaces’, Galillée, Paris, 1974, p.14

34 VAN EYCK, Aldo, ‘ VAN EYCK, Aldo, ‘On Loos’ [1965] in ‘Collected Articles and other Writings’, op.cit, p.573

35  FRANK, Josef, ‘The House as Path and Place’ [1931]  in ‘Schriften/Writings’, edited. by BOJANKIN, Tano; LONG, Christopher; MEDER, 

Iris, Metroverlag, Wien, 2012, p. 199

36 idem

37 SIZA, Álvaro, ‘Cidade’ [1995] in ‘01 Textos’, Civilização Editora, Porto, 2009, p.175
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Tangente à ideia Corbusierana de promenade architecturale38, esta analogia segue a convicção de 
que a casa não poderá ser usufruída na sua plenitude a partir de um ponto de vista fixo, estático e 
imóvel. Antes, que os seus quartos se deverão construir num desenrolar sucessivo e interligado de 
lugares, construindo uma distância que não seja (in)formada apenas pelas geometrias, materiais 
e dimensões das suas divisões, mas igualmente dependente do seu movimento e sobretudo da 
circulação39 dos que nela habitam. Para Frank, tal como para Adolf Loos, a casa seria vista como 
um teatro de vida, paisagem de acontecimentos por-acontecer disposta  de forma a encorajar 
a actividade dos seus habitantes40: através de uma arquitectura que não é ‘simplesmente uma 
plataforma que acomoda o sujeito que observa’41 mas um mecanismo que produz e é produzido 
pelo sujeito, precedendo e enquadrando as actividades dos seus habitantes. Particularmente 
interessada tanto nas suas itinerâncias como nas permanências42  que se vão precipitando ao 
longo do seu caminho, uma arquitectura onde em cada lugar se possa cumprir a promessa de uma 
estadia e a ‘expectativa de uma reunião’43.

38 ‘ ‘L’architecture arabe nous donne um enseignement précieux. Elle s’aprécie à la marche, avec le pied; c’est en marchant, em se 
deplaçant que l’on voit se développer les ordonnances de l’architecture. C’est um principe contraire à l’architecture baroque qui est conçue 
sur le papier, autor d’un point de vue fixe théorique.’ LE CORBUSIER; JEANNERET, Pierre, ‘Oeuvre Complète 1929-34’ [1964], vol. II, Les 
éditions d’architecture, Zurich, 1995, p.24

39 ’C’est un grand mot moderne. Tout est circulation dans l’architecture et dans l’urbanisme.’ LE CORBUSIER, ‘Précisions: sur un état 
present de l’architecture et de l’urbanisme’, Éditions Vincent, Fréal & Cie, Paris, 1960, p. 128

40  ‘The house is the stage for the theatre of the family, a place where people are born and live and die. Whereas a work of art, a painting, 
presents itself to critical attention as an object, the house is received as an environment, as a stage.’, COLOMINA, Beatriz, op.cit, p.35 

41 COLOMINA, Beatriz, op.cit, p.35

42 Permanância não será aqui sinónimo de imutabilidade de uso, mas uma referência à explicação de Heidegger: ‘Mas em que consiste 
a essência do habitar? Escutemos uma vez mais a exortação da linguagem: o antigo saxão “Wuon” e o gótico “Wunian” significam, tal 
como a antiga palavra bauen, o permanecer, o residir. Mas a palavra gótica “wunian” diz de um modo mais claro como se experiencia 
este permanecer. “Wunian” significa: estar satisfeito (em paz); conduzido à paz, permanecer nela. A palavra paz (Friede) significa o 
livre (...)’ HEIDEGGER, Martin, ‘Construir, Habitar, Pensar’ [1951] in ‘Teoria e Critica de Arquitectura Século XX’, Caleidoscópio, Casal 
de Cambra, 2010, p.350

43 MENDES, Manuel ‘ MENDES, Manuel ‘Do Esquecimento. “para além da arte, do nomadismo ao erotismo”’, Tese de Doutoramento, FAUP, Porto, 2010, 
p.58

Vista sobre a escada para os quartos; 
nicho do pequeno-almoço. Villa Beer, 
Josef Frank, Viena, 1929-31



‘Excuse me, sculpture, may I pass?’,  
Aldo van Eyck, Pavilhão Sonsbeek
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Efectivamente, se quisermos reflectir sobre a capacidade plástica da casa para absorver 
a mudança e o movimento que a transformarão em espaço, não fará sentido continuarmos a 

reduzir o pensamento à flexibilidade de cada lugar, isolado e desconsiderado na (cor)relação que 
os vários estabelecem entre si. Pelo contrário, devemos redireccionar o foco para a realização 

de uma casa –ou de uma qualquer outra arquitectura- entendida como um todo, indissociável, 

uma espacialidade texturada onde ‘cada um dos elementos é ligado numa sucessão harmónica, 

de modo que nenhum possa ser separado dos outros’44. Isto implicará que no desenho de uma 

casa se pondere tanto a disposição complementar dos seus lugares -capazes de potenciar uma 

série de ocasiões diferentes na diversidade de atmosferas e de de usos possíveis que a tornarão 

verdadeiramente habitável- como dos caminhos que nos permitem deslocar neles e, sobretudo, 

entre eles. Distâncias onde se vão desenrolando interacções diversas entre as várias divisões da 

casa, gerando-se os hábitos e as rotinas das suas diversas actividades, mais sempre guardando 

espaço para o acaso, para a improvisão. 

No fundo, convocando as palavras de van Eyck45 para relembrar as de Frank, idealizando 

a casa como se de uma pequena cidade se tratasse, imaginando os seus diferentes movimentos 

-quotidianos ou extraordinários-, deslocações que vamos experienciando entre os variados 

lugares em que permanecemos, mais ou menos intermitentemente de acordo com as actividades 

que praticamos: em casa, na escola, no trabalho, no espaço público, na biblioteca, no restaurante, 

44 LUCAN, Jacques, ‘ LUCAN, Jacques, ‘Hypothèse pour une spatialité texturée’ in ‘Matières nº 9’, EPFL, Lausanne, 2008, p. 8

45 “A house therefore should be a bunch of places - a city a bunch of places no less. Make a configuration of places at each stage of 
multiplication, i.e., provide the right kind of places for each configurative stage and urban environment will become liveable again.” 

VAN EYCK, Aldo, op.cit, p.61. A ideia de ‘casa como cidade pequena, cidade como casa grande’ não terá sido, no entanto, enunciada 

originalmente por Josef Frank nem por Aldo van Eyck, mas por Battista Alberti baseando-se num dictum de Platão. ‘Se a cidade é, 
na opinião dos filósofos, uma casa em grande escala, a casa é uma cidade em escala pequena (...)’, ALBERTI, Leon Battista ‘Da arte 

edificatória’, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, �011, p.1�0. Ainda assim, pareceu-nos pertinente citar aqui Van Eyck, não só pela 
importância que os seus escritos tiveram no lançamento da nossa casa, mas sobretudo por ter ido através de si que primeiramente entramos 

em contacto com a expressão.

Desenhos (d)e apontamento de 
príncipio(s), Modulor, Le Corbusier

(Dis)posições, caminhos, vistas: 
premissas de uma casa para pessoas 
e obras de arte. Plano do Pavilhão 
Sonsbeek, Aldo van Eyck, Arnhem, 

1965-66 (construído e demolido em 

1966)
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Planta de estudo (d)e movimentos, 
Casa sobre o mar, Fernando Távora, 

trabalho de CODA, 1950

no parque, etc. Do mesmo modo que para habitar o território de uma cidade na sua plenitude 

deixamos a casa onde morámos para nos deslocarmos à frescura da praia num dia de calor, saímos 

ao espaço público para festejar em grupo num dia de festa, mas preferimos ficar na interioridade 
calorosa de um café nos dias mais frios –para apontar apenas alguns exemplos-, o mesmo deverá 

acontecer à escala da casa. Nesse sentido, ao levantarmos a importância do(s) caminho(s) no 

desenho da casa, não nos estaremos tanto a focar na perspectiva de um observador que se vai 

movendo para contemplar um fait d’art e se deixar emocionar pela obra, mas na postura nómada 

de um habitante que se desloca e ocupa erraticamente os diferentes espaços, não apenas numa 

perspectiva funcional e de automatismo rotineiro, mas também pelo simples prazer e apreço que 

possa nutrir por determinada situação particular: seja a luz certa para ler num determinado lugar, 

uma vista melancólica sobre o exterior, um pouco de sol que se apanha na varanda ou no terraço, 

ou pelo caloroso encontro que se proporciona em torno de uma lareira. 

Como relembra recorrentemente Van Eyck, as qualidades ambivalentes que vão definindo 
uma condição eminentemente fenomenológica da arquitectura não devem ser dissociadas no 

pensamento do projecto, antes compreendidas de acordo com a sua metáfora da respiração
46

, 

processo onde inspiração e expiração se revelam pólos opostos mas indissociáveis do mesmo 

fenómeno. Dentro-fora, aberto-fechado, individual-colectivo, luminoso-sombrio, grande-

pequeno, alto-baixo, movimento-estadia, contínuo-descontínuo serão apenas algumas dessas 

características relativas que não podem ser consideradas individualmente, enquanto fenómenos 

absolutos, pois a sua experiência dependerá inevitavelmente do reconhecimento e da relação com 

o seu oposto: afinal de contas, não podemos abrir algo que não tenha sido fechado, iluminar 
algo que não tenha sido sombrio ou dimensionar um espaço a não ser através de uma percepção 

relativa à nossa escala e do confronto com a memória de experiências anteriores. 

A casa deverá ser o chão comum disponível para proporcionar, estabilizar e conciliar essas 

experiências contraditórias. Nesse sentido, a sua intensidade dependerá não só da disponibilidade 

46 ‘ ‘Man still breathes both in and out. When is architecture going to do the same?’ VAN EYCK, Aldo, op.cit, p.50



Vista da janela, corredor e quarto de 
Marie Charlotte Amélie Jeanerret-Perret. 
Pequena Villa à margem do lago Léman, 
Le Corbusier, Corseaux, 1925

‘Um circuito’  de lugares



Generosidade (para uma distância variável entre muros)

149

para oferecer uma escala de lugares distintos onde estas possam acontecer, mas também de uma 
série de lugares intermédios onde estejamos conscientes de ambos. Espaços entre47 capazes de, 
por um lado, garantir a identidade e a autonomia de cada quarto e, por outro, incitar as relações 
entre si interrompendo, no entanto, uma continuidade espacial inabitável. Falar de caminho e 
lugar no processo de desenho de uma casa não equivalerá, portanto, a falar da construção de um 
conjunto de ‘caixas’ desconexas, acessoriamente ligadas por uma escada ou por um corredor. Pelo 
contrário, consistirá na reflexão do seu programa arquitectónico como um todo, domínio onde os 
diversos programas (funcionais) se possam ir deslocando pelo edifício e, por esse motivo, para 
lá da autonomia dos usos (e) de cada quarto, onde importarão fundamentalmente as relações 
directas ou indirectas que se possam estabelecer entre si.

Considerar a importância de instalar e multiplicar caminhos e lugares no assentamento 
de uma casa representará reconhecer que a distância percorrida influenciará a intimidade entre 
os espaços e que, nesse sentido, o melhor caminho nem sempre será o mais curto; mas também, 
que não fará sentido pensar desarticuladamente numa divisão convencional entre espaços de 
estar e circulações, mas antes deslocar o foco da reflexão para as consequências e vantagens da 
sua sobreposição e da sua coexistência. Isto porque, excepção talvez feita em resposta à necessaria 
arrumação e utensilagem, numa boa casa não deverão existir espaços que não sejam de estar48, 
mesmo que essa estadia seja particularmente curta, do mesmo modo que não existirão espaços que 
não existam enquanto resultado do movimento, ‘lugar[es] de trânsito’ e ‘ permanente passagem 
de energias, de olhares, de vida e de tempo’49.

47 ‘ ‘(...) I suggest articulation by means of in-between places which induce simultaneous awareness of what is significant on either side. 
An in-between place in this sense provides the common ground where conflicting polarities can again become twin-phenomena.’ VAN 
EYCK, ‘The Child, the City, the Artist’, op.cit, p.63

48 ‘ ‘The statistics of the size of the living “area” of a house kills architecture, because there is no place in a good dwelling that is not a living 
area.’ FRANK, Josef, op.cit, p.201

49 BALDEWEG, Juan Navarro, ‘ BALDEWEG, Juan Navarro, ‘Una casa dentro de otra’, prefácio a, SANTA-MARIA, Luis Martínez, ‘El árbol, el camino, el estanque, ante 

‘Planta para um pavilhão de 
jardim. Este pequeno edifício ilustra 
a “estética”, e os princípios dos 
‘cubículos-utensílio’ e de espaços 
de estar flexíveis e desimpedidos, 
propostos no projecto para Churchill 
College.’ Alison & Peter Smithson, 
Wayland Young, Londres,   1959-82
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Entre máquina e milagre

 ‘a surpreendente presença do possível’50 

‘É impossível compreender o significado do martelo (e também 
da arquitectura) sem utilizá-lo; mesmo quando esta operação 
é, evidentemente, apenas parte do conhecimento do objecto; é 
apenas através do seu uso para um determinado fim que posso 
chegar ao seu conhecimento, inclusive estético. Aqui ocupamos-
nos da arquitectura precisamente desse ponto de vista; assim 
sendo, podemos de algum modo retornar ao discurso da leitura 
do objecto arquitectónico como modo de ser arquitectónico da 
experiência que se converte no discurso geral da fruição da 
obra arquitectónica.’51

 

 Para compreender a noção de generosidade e a sua potencial operatividade na construção 

da casa enquanto lar, talvez seja necessário clarificar de que forma isto se relaciona com uma certa 
(dis)posição, com um modo específico de ver e pensar a arquitectura que se foca particularmente 
no que um edifício provoca52 ao invés daquilo que ele é.  De acordo com Leatherbarrow, existem 

fundamentalmente dois modo de ver/pensar a arquitectura: ‘(1) enquanto objectos que resultam 

do desenho e de técnicas constructivas, (2) enquanto objectos que representam várias prácticas 

e ideias.’53 Respectivamente, uma que se foca sobretudo na autonomia do edifício enquanto 

tal, contemplando sobretudo cânones auto-referenciais que informam uma condição objectual 

determinada pelas suas próprias regras rítmicas, pela(s) sua(s) geometria(s), pelas proporções, 

pelas soluções técnicas e estéticas, ou ainda, eventualmente, pela distribuição programática que 

dita a sua eficiência funcional. A outra, que se focará preferencialmente numa ideia de arquitectura 

eminentemente relacional, isto é, enquanto fundo para o conjunto de relações que definem a 
actividade humana, reconhecendo que o seu propósito último (e primário) será o de encenar essa 

miríade de gestos que dão forma ao nosso quotidiano e, consequentemente, à sua arquitectura54; 

em jeito de síntese, uma arquitectura cujo objectivo principal seja estabelecer condições para o 

la casa’, Fundación Caja de Arquitectos, Barcelona, 2004, p.7

50 deslocado a partir do título do ensaio ‘ deslocado a partir do título do ensaio ‘La sorprendente presencia de lo posible’ escrito por MANSILLA, Luís Moreno; ROJO, Luís; 

TUÑON, Emílio, ‘Escritos Circenses’, Gustavo Gilli, Barcelona, 2005, p.183

51 GREGOTTI, Vittorio, ‘ GREGOTTI, Vittorio, ‘Território da Arquitectura’ [1972], Perspectiva, São Paulo, 1994,  p.179

52 Aceitando que ‘na verdade, não entrámos propriamente nos quartos, mas que ele nosacontecem’, o que um edifício faz corresponderá 

ao diálogo e a interacção entre o habitants e a habitação, e a sua capacidade de acolher os gestos da sua apropriação, isto é, do habitar. 

LEATHERBARROW, David, op.cit, p.51

53 LEATHERBARROW, David, op.cit, p.43

54 ‘A kind of planning based on the physical reality of place and occasion rather than on the abstraction of space and time (...) A kind 
of planning above all which is not merely the expression of human values; but which actually constitutes their very counterform - a 
counterform in which they can exist - survive, so that man can be where he wants to be: at home no matter where he is.’ VAN EYCK, Aldo, 

‘The Child, the City and the Artist’, op.cit, p.91
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uso e para a apropriação. 

 Sem recusar a existência (d)e uma certa autonomia do saber arquitectural, ou a importância 
que a linguagem do seu edifício terá no carácter e na presença material do objecto arquitectónico 
(e no respectivo impacto emocional sobre aquele que a visita), esta segunda posição parece-nos, 
no entanto, a única que estabelece verdadeiramente a habitação enquanto âmago do seu desenho. 
Uma posição que reconhece actualidade à ideia Loosiana de que ‘a tarefa principal do arquitecto 
será a de providenciar um espaço caloroso e habitável’55, sublinhando a condição existencial 
da arquitectura enquanto acontecimento eminentemente fenomenológico: ‘a arquitectura pela 
arquitectura não faz sentido, como não faz sentido qualquer acção humana que se feche numa 
tautologia’, replicaria Rogers, pois ‘[m]ostrar a razão da arquitectura, tanto na sua génese como 
nos seus fins, está ligado à (in)formação dos meios necessários à sua constituição como fenómeno, 
de tal modo que este ganhe raízes na realidade.’56 O que será dizer que ‘a arquitectura [será] 
sobretudo um acontecimento como tantos outras que preenchem a vida dos homens e, como 
todos eles, sujeita às contingências que a mesma vida implica.’57

 Se aceitarmos que ‘a arquitectura imita a acção humana e a vida’, poderemos ainda dizer 
que esta desempenhará, em certa medida, um papel servente58, reconhecendo o seu sucesso na 
forma como alcança os seus propósitos práticos, na sua capacidade de comunicação tacitamente 
implícita e na emoção provocada pelo seu serviço –expressão aqui utilizada no sentido lato-, acabar 
por desvanecer. Aí, a tarefa principal do arquitecto será a de estabelecer as condições concretas para 
o conjunto de lugares que constroem a obra, e nos quais os seus habitantes possam materializar 
a sua virtualidade numa série de situações variadas. A noção de generosidade –e a importância 
que esta possa ter no projecto de uma casa- tem origem, exactamente, no reconhecimento da 
imprevisibilidade da apropriação futura dos seus habitantes e, simultaneamente, na importância 

55 LOOS, Adolf, ‘The principle of cladding’ in ‘Raumplan vs. Plan Libre: Adolf Loos, Le Corbusier’, edited by Max Risselada, 010 Publishers, 
2008, p. 45

56 ‘L’architettura per l’architettura non ha senso, come non ha senso nessuna azione umana che si chiude in una tautologia.
Mostrare la ragioni dell’architettura, tanto quelle genetiche quanto quelle finalistiche, è conesso col fatto di informare dei mezzi necessari 
alla sua costituzione come fenomeno, in modo che esso si attui radicato nella realtà.’NATHAN ROGERS, Ernesto, ‘Gli elementi del 
Fenomeno Architettonico’ [1980], Christhian Marinotti Edizione, Milan, 2006 p.22 (parêntesis acrescentados na citação) 

57 TÁVORA, Fernando, ‘ TÁVORA, Fernando, ‘A propósito da Escola do Cedro’ [1963], in ‘Fernando Távora’ (ed. Luiz Trigueiros), Blau, Lisboa, 1993, p. 86-90

58 ‘Writing in L’esprit Nouveau, Le Corbusier once compared architectural settings to servants: both are best when unnoticed in the 
performance of their several tasks.’ LEATHERBARROW, op. cit, p.136

Detalhe de uma das loggias, cantos 
que articulam e iluminam a casa sem 
corredores, Villa Norrkoping, Sverre 
Fehn, Suécia, 1963-64

Vestíbulo-varanda dos quartos, Casa 
no Butantã, Paulo Mendes da Rocha 
e João E. de Gennaro, São Paulo, 1964
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que esta terá na transformação da casa-edifício em casa-lar: como escreveu Peter Smithson, 
‘a casa ideal é aquela que podemos fazer nossa sem alterar nada, de poder torna-la nossa da 
maneira comum, isto é, dentro dos limites do hábito de cada tempo sem sentir qualquer pressão 
de comunicar a nossa singularidade trivial ou de nos conformar-mos absurdamente’59. 

 Ao admitirmos a actividade humana como centro da própria natureza da arquitectura, 
estabelecendo o homem como sujeito e objecto da arquitectura60, estaremos também a reconhecer 
a sua natureza ‘eventual’, ou seja, que o processo de habitar não deverá ser reduzido à condição de 
acto mecânico e, nesse sentido, que a própria casa não possa ser reduzida ao utilitarismo de uma 
máquina61. Entendimento de uma arquitectura que reconhecerá um habitante simultaneamente 
passivo e activo62, e onde os pequenos prazeres que será capaz de proporcionar farão parte 
da unicidade do seu programa arquitectónico tão importantemente quanto a eficiência que 
demonstra face às necessidades maquinais do habitar. Como recordava Behne em defesa de um 
funcionalismo inclusivo, embora a ‘razão primordial do Homem para construir tenha sido a sua 
protecção’, motivado pela necessidade, os próprios homens primitivos ‘demonstravam o seu 
instinto lúdico mesmo nos seus instrumentos’, sendo que o ‘instrumento chamada “casa” não 
seria excepção’63. 

 Considerando esta aproximação como génese do projecto estaremos, no fundo, a deixar 
o campo de uma visão estritamente funcionalista ou maquinal, representante de ‘um tipo de 
pensamento redutor e inadequado que só reconhece aquilo que consegue prever’64. Com isto, não 
pretenderemos desconsiderar os esforços de Le Corbusier (ou de todo um período heróico) em 
rehumanizar uma arquitectura demasiado concentrada em questões de ornamento e composição, 
desenvolvendo a(s) possibilidade(s) da casa enquanto machine à habiter65. Mas pelo contrário, 

59 Afirmação feita pela ocasião de uma conferência escrita Peter Smithson para o seminario Wittwaterstrand em 19�0, in SMITHSON, 
Alison & Peter, ‘Changing the art of inhabitation’, op. cit, p.126 

60 ‘Space has no room, time not a moment for man. He is excluded. In order to ‘include’ him – help his homecoming- he must be gathered 
into their meaning. (Man is the subject as well as the object of architecture’, VAN EYCK, Aldo, op. cit, p.50 

61 ‘L’architecture, c’est, avec des matériaux bruts, établir des rapports émouvants. L’architecture est au delà des choses utilitaires.’ LE 
CORBUSIER, ‘Vers une architecture’, op.cit., p.121 

62 ‘ ‘Determinism assures that the user is passive and predictable while this text suggests that the user is active and unpredictable. The 
fact is that both are true. The oscillation between passivity and activity is more apparent in the experience of architecture than in any 
other cultural phenomena.’ HILL, Jonathan, ‘An other architect’, op.cit, p.143

63 ‘Man’s primordial reason for building is to protect himself against the cold, against animals, agains enemies. He is driven by necessity; 
he would not build were it not definite, compelling, urgent purposes. His early buildings are purely functional in character; they are in 
their nature essentially tools. But when we study the earliest stages of human culture, we find that the instinctive joys of play cannot be 
separated from practical matters. Primitive man is not strictly utilitarian. He demonstrates His instinct for Play even in His tools, which 
he makes smooth and beautiful beyond the demands of strict necessity, painting them or decorating them with ornaments. The tool called 
“house” is no exception of this.’ BEHNE, Adolf, ‘The Modern functional building’ [1926], The Getty Research Institute for the history of Art 
and the Humanities, Santa Mónica, 1996, p.87

64 ‘Continued dedication to a technical interpretation of performance will lead to nothing more than an uncritical reaffirmation of old-
style functionalist thinking. a kind of thinking that is both reductive and inadequeate because it recongnizes only what we can predict’ 
LEATHERBARROW; David, op.cit, p.44

65 Entre outras definições, Le Corbusier propôs que a casa fosse olhada como uma machine à habiter, afirmando: ‘Une maison est une 
machine à habiter. Bains, soleil, eau chaude, eau froide, température à volonté, conservation des mets, hygiène, beauté par proportion.’ 
LE CORBUSIER, ‘Vers une Architecture’, Arthaud, Paris, 1977 (original from 1923), p.73. No entanto, o próprio Le Corbusier reconheceu 
as limitações da casa-máquina quando, em 1928 (re)escreveu: ‘Ayant autrefois réclamé (et obtenu) l’acquiescement des gens de bon 
entendement, -c’était le point révolutionnaire du présent livre ayant réclamé la “machine à habiter”, nous avons, depuis, révolté cette 



‘Para recuperar o máximo possível 
da casa enquanto espaço habitável, 
assumimos que os utensílios  acabam 
com a necessidade de um ‘espaço de 
trabalho’ no velho sentido’, Casa-
utensílio, Alison Smithson, 1956-
1958

‘O modo como a planta contém os 
cubículos com a utensilagem de 
serviço e a arrumação, permite 
uma posição sentada diante de cada 
janela’, Casa para reformados, Peter 
Smithson, Kent, 1959

‘Ideia para uma casa standard com 
espaço extra no piso térreo, com a 
sua própria entrada e atmosfera.’ 
Casa-cubículo ou Casa-armário’, 
Alison Smithson, 1956-57
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-lembrando, por exemplo, que a casa seria também, para si, uma obra de arte66- sugerir que 
máquina e habitar não terão de ser necessariamente contraditórios inconciliáveis. A casa poderá 
continuar a ser vista como o mecanismo que acolhe a nossa habitação; dependente desse processo 
para atingir na plenitude o seu significado, restar-nos-á apenas reconsiderar e alargar o seu campo 
de maquinação, sublinhando que essa máquina deverá ter tanto de exatidão cíclica e preceitual, 
como da irrequietude (im)previsível da sua habitação. E para isso, como propôs Kiesler67, talvez 
devamos considerar que a casa não é exactamente uma máquina nem uma obra de arte, mas 
um organismo vivo que viverá tanto do seu conjunto como dos seus detalhes, servindo de pele 
aos seus habitantes e reconhecendo neles não só as suas necessidades físicas como espirituais: 
deixando espaço para a sua expressão e movendo-se com eles.

No fundo, a arquitectura não é capaz de prever (f)actos, mas apenas de fazer um 
esforço para antecipar -e sugerir- as possibilidades de um encontro entre o objecto e o sujeito, 
intersecção na qual existirá, verdadeiramente, a arquitectura68: ‘até a mais estática e estereotípica 
arquitectura’, replicaria Hill, ‘apenas indica, não determina, o nosso comportamento’69. Assim, 
para compreender a possibilidade de deixar, no desenho do projecto, espaço a performances 
improvisadas70, usando a forma como instrumento simultaneamente reconhecedor da sua 
influência e do seu acaso,  deveremos clarificar o significado da distinção entre função e uso, algo 
que será mais fácil se olharmos para exemplos concretos. 

Um banco, por exemplo, terá como função primordial providenciar um assento, uma 
machine à s’asseoir sublinharia Le Corbusier71. No entanto, não é raro que este demonstre a sua 
versatilidade ao ser utilizado como degrau ou mesinha de cabeceira. A mesa de refeições é outro 
dos objectos da casa que nos permitirá compreender essa distinção, observando a multiplicidade 
de acções que nela acabam por se desenvolver; sobretudo quando submetida à criatividade espacial 
de uma criança que é capaz de a utilizar como caverna, campo de jogos, ou secretária de trabalho. 
Na verdade, as mesas são dos dispositivos mais polivalentes que poderemos encontrar numa casa, 
em parte, graças à capacidade para despertar interacções sociais inesperadas. Uma distinção que 
poderá facilmente ser transposta para o(s) espaço(s) da casa, e trabalhada enquanto material para 
a invenção do projecto. Considerando, por exemplo, que um quarto de dormir poderá ser, em 
igual medida, um espaço onde nos possamos dedicar ao estudo, à diversão, ou ao pequeno prazer 

opinion toute fraîche lorsque nous avons prétendu que cette machine pouvait être un palais. (...) A ceux qui, absorbés maintenant dans 
le problème de la “machine à habiter”, déclaraient : “l’architecture c’est servir”, nous avons répondu: ‘L’architecture, c’est émouvoir”. LE 
CORBUSIER, ‘”Témperature’ [1928] in ‘Vers une Architecture’, op. cit, p. IV

66 CORBUSIER, ‘ CORBUSIER, ‘CORBUSIER, ‘Précisions: sur um état de l’architecture et de l’urbanisme’ [1930], Ed. Vincent, Fréal, 1960

67 KIESLER, Frederick, ‘ KIESLER, Frederick, ‘Manifesto on Correalism’ [1947], in ‘Frederick Kiesler: Endless space’, MAK, Viena, 2001, p.92

68  ‘Mas allá de ser un concepto geométrico o matemático, una intersección es un encuentro, un ajuste, el aviso de una ligadura que, entre 
infinitas posibles, se ha hecho única e irrepetible. (...) Esta intersección, que puede ser largamente admirada en las obras de arquitectura, 
se explica también como una reacción y como un acontecimento.’ SANTA-MARIA, Luís Martinez, op. cit, p.7

69 “ “It is still possible to slouch in a straight-backed chair because social codes are manufactured by the complex interplay of ideological 
mechanisms. Of course, this does not mean that breaking the rules is easy. Sex on the kitchen-table might not be a transgression but 
exactly what we are supposed to do.’ HILL, Jonathan, ‘An other architect’, op.cit, p.140

70 LEATHERBARROW, David, op.cit, p.43

71 CORBUSIER, ‘V CORBUSIER, ‘Vers une architecture’, op.cit, p.73



Ilustração das actividades cuja nova 
habitação deve ser desenhada para 
acomodar, Charles Eames, 1944

Pequenos prazeres da vida, Alison SmithsonJardim suspenso de um apartamento do edifício Wanner, Le Corbusier, Genève, 1928-29
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de estar deitado na cama a ler um livro72. 

Posto isto, uso não se refere aqui necessariamente ao que é usual, costumeiro ou habitual. 
Pelo contrário, referir-se-á sobretudo à (in)esperada capacidade de invenção em cada ocupação, 
ao ‘ajuste, à notícia de uma ligação que, entre infinitas possibilidades, se faz única e irrepetível’73. 
Nesse sentido, ‘nem o edifício nem o seu arquitecto sugerem o uso, mas antes, este é decidido pelo 
ocupante’74. Considerar o uso enquanto matéria de reflexão do projecto, em vez de resultado de 
uma intrusão realizada ao trabalho do arquitecto, equivalerá a reconhecer a ampla variedade de 
alternativas que surgem como pólo oposto à função de cada edíficio e de cada quarto. Alternativa 
à sua capacidade de produzir uma resposta teórica a padrões típicos do habitar, a uma série de 
preceitos que vão sendo informados pelas práticas continuadas de uma determinada cultura, 
ou seja, forma herdadas (mas maleáveis) de habitação. Ao focarmo-nos no uso de uma cozinha, 
para além da sua corrente função, estaremos a considerar não apenas ‘o caminho entre a pia 
e o fogão’75 mas também, e sobretudo, o modo como cada um poderá realizar e experienciar 
criativamente essa distância. No fundo, ao relevarmos o uso, estaremos a libertamo-nos de uma 
série de preconceitos –muitas vezes resultantes da repetição continuada dos mesmos erros-, de 
modo a conseguirmos imaginar possibilidades diversas para a mesma actividade. 

Enquanto que a função é baseada na expectativa do desenrolar comum de determinada 
acção, numa resposta pragmática e considerada eficiente, o uso considera a imperfeição do 
próprios gestos e a possibilidade ocorrerem de forma totalmente oposta à esperada. Nesse 
sentido, o que definirá a qualidade espacial (e) do projecto será a margem que cada arquitecto 
deixará a inevitabilidade, e a esperança que cada uso revele e complete a qualidade do lugar76: 
embora os arquitectos sejam responsáveis pelo desenho da configuração de cada espaço, a medida 
do seu sucesso dependerá finalmente da adequação dessa disposição no que respeita a padrões de 
comportamento que ninguém desenhou.77 

Os quartos poderão então sugerir o seu uso sem necessidade de legenda, isto é, sem uma 
função determinista e restritiva que lhes seja atribuída; e um corredor poderá inclusive tornar-se 
uma sala de estar. Se a função será um dado a priori, então o uso será um dado a posteriori, e do 
projecto esperar-se-á então a capacidade de os conciliar na fisicalidade da sua permanência: no 
fundo, a função e o uso são pólos inseparáveis do mesmo fenómeno, e o projecto de arquitectura 
deverá ser capaz de actuar nesse espaço entre. Por um lado, porque a função representará 
aquilo que é comum nos padrões de ocupação de cada cultura, conferindo a estabilidade (d)e 

72 ‘ ‘What makes the old canal-houses so livable is that you can work, relax or sleep in every room, that each room kindle’s the inhabitant’s 
imagination as to how he would must like to use it. (..) sequences of spaces in which, although they are not usually very different from one 
another, the potential for individual interpretation is inherent due to their greater polyvalence.’ HERTZBERGER, Herman, op.cit, p.147 

73  SANTA-MAR�A, op.cit, p.7   SANTA-MAR�A, op.cit, p.7 

74 HILL, Jonathan, ‘ HILL, Jonathan, ‘Weather Architecture’, in ‘Architecture –the subject is matter’, Routledge, London, 2001, p.71

75 ‘The house in motion refers to the house in use. Use is not functionality (the path between sink and stove). Use is action such as 
opening a door, interlocking window-doors or raising metal curtains. Ludwig Wittgenstein gives movement form based on the laws of 
mechanics’, LEITNER, Bernhard, ‘House Wittgenstein’, Princeton Architectural press, 2000, p.11

76 ‘ ‘Hope: that people realise their quality of use makes the quality of place’, SMITHON, Alison in Christmas Hogmanay [1980/81], de 
acordo com uma nota do arquivo pessoal de Axel Bruchhauser, consultada durante uma visita pessoal à Hexenhaus.

77 LEATHERBARROW, op.cit. , p.121
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uma base de partida para o projecto; por outro, porque o uso nos relembrará da individualidade 
e irrepetibilidade da nossa existência, assim como da importância de nos adaptarmos à 
especificidade de cada situação particular. Se a função será, sobretudo, uma qualidade que se 
espera do objecto, o uso não será menos do que a sua capacidade para dialogar com o sujeito que 
o habita, respondendo às exigências que se actualizam diariamente; e, por consequência, ambos 
deverão (in)formar o projecto indissociavelmente. Assente que o propósito da arquitectura será 
o de estabelecer o suporte onde a vida tomará lugar num determinado território, porque motivo 
não deveríamos reconhecer que, tal como cada paisagem, cada homem será diferente?

Ao escrever sobre os caminhos e os lugares da casa, Josef Frank afirmaria ainda que ‘as 
regras para uma boa casa, enquanto ideal, não mudam no seu princípio, e apenas terão de ser 
olhadas de novo’78, a cada vez. No fundo, a função existirá enquanto resposta à pergunta concreta 
para que serve este espaço?, enquanto que o reconhecimento da natureza dos usos a estenderá e 
complementará com outras questões, de resposta indeterminada, tais como para que mais poderá 
servir este espaço? ou de que forma o poderá fazer?. O projecto para uma casa-atelier própria 
em Colville Place, de Alison e Peter Smithson, poderá funcionar como simples e, no entanto, 
radical, ilustração da convocatória dessas questões no processo de desenho da casa. Embora as 
divisões que ditam o programa funcional da casa fossem aquelas esperadas numa casa(-atelier) 
tradicional –sala de estar, quarto, estúdio, cozinha, quarto-de-banho, arrumação- seria o modo 
como estas estariam distribuídas, e consideradas particularmente a partir do carácter de cada 
espaço, a demonstrar o potencial particular que a consideração do (prazer no) uso poderá ter 
no desenho das relações que se estabelecem dentro de, e entre, os diferentes espaços. Mais do 
que ditada pela sua estrita função, ‘a disposição das salas relaciona-se com a quantidade de luz 
natural desejada, balançada pela urgência de acesso desde a rua, e o seu posicionamento relativo 
de acordo com padrões do seu uso.’79. A publicidade do atelier ditaria a sua proximidade à rua; 
a vontade de se afastar da rua durante os serões e fins-de-semana, assim como a procura pelas 
vistas e luz poente desobstruídas empurrariam o principal espaço social da casa para o piso 
superior; o quarto de banho instalar-se-ia na cave, contando com a possibilidade de manter 
facilmente uma temperatura constante ao longo do ano; e num piso intermédio, a cozinha e o 
quarto de dormir comunicariam directamente entre si, pelo simples facto de o pequeno-almoço 
e a ceia serem, respectivamente, a primeira e última actividades do dia. Nas palavras do casal, a 
tentativa de diferenciar o carácter de cada parte atinge-se através da estratificação dos seus usos, 
cristalizando-se numa casa onde os serviços falam das sua próprias disciplinas.80 

Aceitar esta condição –do espaço enquanto contra-forma da vida que se passa em 

78 ‘All our commodities, and here we may include the house, are really a compromise between function, material, form, quality, price, 
and other things, all following a middle (and varying) course. Yet the rules for the good house as an ideal do not change in principle 
and only have to be looked at afresh. How does one enter a garden? (…) What is the shape of the anteroom? (…) How does the seating 
area relate to the door and the window? There are many questions like these which need to be answered, and the house consists of these 
elements. This is modern architecture.’  FRANK, Josef, op.cit, p.209

79 SMITHSON, Alison and Peter,  SMITHSON, Alison and Peter, ‘Charged Void: Architecture’, The Monacelli Press, New York, 2001 p.96

80 idem idem



Soho House, Alison & Peter Smithson, Colville Place, Londres, 1952
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si81- é encontrar forma de pensar na capacidade que a arquitectura terá de carregar82 o espaço 
que rodeia, e que o rodeia, com uma energia particular capaz de se juntar às outras energias, 
nomeadamente aquelas trazidas pela criatividade espacial dos que a habitam, que a contagiam, 
influenciando-se mutuamente. 

Apenas esta condição intangível, este convite ao uso, possibilitará o processo de 
apropriação que fará com que os seus habitantes se possam sentir em casa -obra aberta e 
finalmente construída83 pelos habitantes. Na verdade, talvez seja altura de relembrar as palavras 
de Loos quando afirmava que, enquanto questão de comodidade que pensa fundamentalmente 
no presente, ‘a casa deverá agradar a todos’, por oposição à obra de arte ‘que não tem obrigação 
de agradar a ninguém’84. 

Se aceitarmos que a tarefa do arquitecto seja a de providenciar o suporte no qual se vão 
desenrolando as cenas do teatro quotidiano, os verdadeiros artistas serão aqueles que habitam, e 
o diálogo com a vida significará a artisticidade da sua arquitectura: ‘arquitecto e utilizador ambos 
produzem arquitectura, o primeiro através do desenho, o segundo através da sua habitação. Pois 
se a arquitectura é desenhada e experienciada, o utilizador terá um papel tão criativo como o 
arquitecto.85. E se é verdade que ‘tudo está no seu devir’86, talvez possamos finalmente propor 
que o edifício da casa não será a derradeira obra-de-arte87; mas antes, que da sua arquitectura 
se esperará a estabilização e a disponibilidade de uma série de condições, cuja experiência 
-resultado entramado de um acumular de situações sucessivas- incite à concretização imaterial da 
sua natureza enquanto obra-de-arte, isto é, à construção em fuga de um entramado de situações 
que vão construindo (o fundo do) o nosso lar. 

81 ‘Get closer to the centre of human reality and build its counter-form – for each man and all men, since they no longer do it themselves.’  
EYCK, Aldo van, op.cit, p.50

82 SMITHSON, Alison & Peter, ‘Charged Void: Architecture’, The Monacelli Press, New York, 2001 , p.11

83 ‘O construir enquanto habitar desdobra-se no construir que cuida, ou seja, que cuida o crescimento... e no construir que ergue edifícios’ 
HEIDEGGER, Martin, ‘Construir, Habitar, Pensar’, op.cit., p.350

84 LOOS, Adolf, ‘Arquitectura’ in ‘Teoria e crítica da arquitectura no século XX’, op. cit, p.89-90
85 HILL, Jonathan, ‘An other architect’, op.cit, p.140 HILL, Jonathan, ‘An other architect’, op.cit, p.140

86 ‘And here one is confronted with the difficulty that ‘everything is in its becoming’. Perhaps that should exactly be the starting point.’ 
WITTGENSTEIN, Ludwig ‘Cultura e Valor’, Edições 70, Lisboa, 1996, p.23 (completar a citação)

87 Talvez possámos dizer que é uma obra de  Talvez possámos dizer que é uma obra de arte no sentido de arte enquanto aplicação e síntese de vários saberes, entre os quais se 
destacará como arte de construir, num sentido lato.



Villa Tugendhat
Multiplicar distâncias para conciliar opostos - (Des)continuidade(s) 



Aula de dança da escola Karla Hladká, no terraço da Villa Tugendhat c.1947-49



[‘As fotografias não vos darão a impressão desta casa. É preciso moverem-se através 
deste espaço, o seu ritmo é como música.’1]

1 Ludwig Hilberseimer citado por Grete Tugendhat como conclusão da conferência ‘On the Reconstruction of the 
Tugendhat House’ (Brno, 17 de Janeiro de 1969) in ‘Ludwig Mies van der Rohe: the Tugendhat House’, Springer-
Verlag, Wien, 2000



Sala de estar congelada em museu, após restauro, 2012



I 

A casa que Mies van der Rohe projectou em Brno para a família Tugendhat servir-nos-à 

de exemplo referencial para uma (dis)posição do projecto enquanto processo-produto de 

uma multiplicidade de intersecções entre percursos e lugares distintos. Um intersecção da 

qual resultam potenciais ligações entre aquele que habita e onde habita, distâncias que (se) 

estabelecem (n)uma espécie de continuidade discontinuada, indispensável ao lançamento 

das raízes para uma casa generosa. 

 Distância entre o Homem e a matéria, toda ‘a casa Tugendhat é um suporte de 

relações’1. No entanto, não é rara a redutora associação da Villa Tugendhat à amplitude e à 

fluidez do piso que congrega as principais áreas sociais. Afamado pela preciosa e inviolada 
fantasmagoria das fotografias, frequentemente publicadas, de um espaço rigorosamente 
encenado: ‘horror cristalizado’2 de uma casa que parece nunca ter sido habitada. Estas 

fotos negligenciam propositadamente a importância que tanto o piso superior como a 

cave3 possam ter tido no seu desempenho enquanto lar da família Tugendhat. No fundo, 

ignorando a idealização da casa como um todo cujas partes não poderão ser observadas 

isoladamente sem falhar (parte d)o seu significado, onde terá sido a vida a dar o mote para 
as diversas formas através das quais, na artificialidade do projecto, se vai capturando a 
abstracta imensidade do espaço. 

 Um olhar desatento sobre a casa que levantou, imediatamente após a sua 

conclusão, dúvidas e discussões sobre as condições da sua habitabilidade4, à medida que os 

críticos a foram associando à contemplativa universalidade do espaço que Mies desenhara, 

praticamente em simultâneo, para o pavilhão Alemão na exposição de Barcelona. Ao focar-se 

no plano aberto do piso social da casa, iam denunciando o pecado de uma atmosfera sagrada, 

apropriada a uma igreja ou um palácio mas ‘demasiado representativa’ para potenciar um lar 

1 VALDERRAMA, Luz, ‘La construcción de la mirada: três distancias’, Secretariado de Publicaciones Universidad de 

Sevilla, Sevilla, 2004, p.110

2 QUETGLAS, Josep, ‘El Horror Cristalizado: imágenes del pabellón de Alemania de Mies van der Rohe’, Actar, 

Barcelona, 2001

3 Não nos devemos esquecer que as infraestruturas que encontram o seu lugar na piso da cave são fundamentais para 

permitir uma temperatura razoável nas redondezas do pano de vidro que serve de limite à área social da casa. Na cave 

existiria ainda o estúdio de fotografia do dono, parte fundamental do seu habitar, dependente da escuridão própria de 
um piso semi-enterrado.

4 ‘A few week after the editor Walter Riezler had presented the house in the Werkbund review Die Form on 15 September 
1931, a lively debate started, at the outset of which the architecture critic Justus Bier posed his famous question “Is the 
Tugendhat House habitable?’, HAMMER-TUGENDHAT, Daniela, ‘Is the Tugendhat House Habitable?’, in ‘Ludwig 
Mies van der Rohe: the Tugendhat House’, Springer-Verlag, Wien, 2000, p.29/30



apropriado. Por outro lado, as únicas pessoas com verdadeira legitimidade para responder 
às questões sobre a habitabilidade da casa -a própria família Tugendhat- responderiam 
positivamente e sem hesitação contra essa mesma dúvida. 
 Se observarmos a casa com a atenção devida, compreenderemos que Mies, numa 
aproximação à realidade dos habitantes5, projectou uma casa que não será menos do que 
uma série de lugares dinâmicos para uma série de ocasiões distintas, motivados e fundados 
pela expectactiva da sua habitação. Ultrapassada a condição de casa enquanto ‘obra de 
arte’, as inúmeras interferências e interrupções no espaço aberto que o seu desenho aponta 
vão denunciando que, para Mies, os futuros usos não haviam tido menos relevância na 
invenção do(s) seu(s) espaço(s) do que essa universalidade que lhe(s) seria, então, apontada 
como pecado. Descrevendo a influência que Mies teria tido no seu trabalho, Alison & Peter 
Smithson relevariam a condição potencial de um vazio por saturar enquanto virtude de 
um edifício que é interessante por ser mais do que ele próprio, carregando o espaço que o 
envolve com possibilidades conectivas6, e elogiando a capacidade que Mies teria para o fazer 
com uma quietude silenciosa até então não reconhecida como arquitectura7. 

5 Contrariamente ao conhecimento comum de que Mies teria imposto as plantas da Villa Tugendhat à família, 
aparentemente sugerido pelo próprio Mies, Grete Tugendhat contraria esta posição ao afirmar que o casal se identificou 
de imediato com os planos para a sua construção, contrapondo algumas sugestões que Mies integrou no seu desenho: 
‘We also had some wishes which Mies fulfilled. For instance, I wanted to have direct access to the children’s rooms, 
so a little passage was crested between the entrance hall and the terrace’, TUGENDHAT, Grete, Ludwig Mies van der 
Rohe: the Tugendhat House’, Springer-Verlag, Wien, 2000, p.6

6 SMITHSON, Alison & Peter,  ‘Changing the art of inhabitation: Mies’ pieces, Eames’ dreams, the Smithsons’, 
Artemis, London, 1994, p.16

7 idem, p.139

O armário branco à chegada à sala guardava o equipamento que permite transformar o espaço numa sala de cinema.



 No entanto, ao reivindicar esta predisposição para corresponder às verdadeiras 

necessidades dos habitantes, não nos referimos meramente à existência de uma cozinha 

junto à sala de jantar ou de quartos para dormir no piso superior, inexistentes no pavilhão de 

Barcelona e aqui indispensáveis por razões de ordem funcional. Antes, apontamos sobretudo 

ao amplo conjunto de possibilidades que surgem da complementaridade e interdependência  

espacial que resulta (nas interrupções) de um desenho contínuo, mas múltiplo, das diferentes 

partes da casa. Na verdade, a idealização da casa com um todo revela-se de forma imediata 

no desenho do percurso que os seus visitantes terão de fazer após entrarem, desde o piso 

superior até às zonas mais públicas da casa e de volta à profundidade da paisagem que se 

volta a revelar no piso inferior. 

 As descrições feitas pela família Tugendhat, respeitantes aos rituais próprios da 

sua habitação, serão particularmente esclarecedoras acerca da generosidade do edificio 
casa enquanto suporte para a vida, oferecendo possibilidade de uso para lá de uma resposta 

meramente funcional; de forma a ‘restaurar ao sítio apropriado o sentido primário de uma 

vida espiritual, para lá das meras necessidades’8. 

8 TUGENDHAT, Grete, op.cit, p.34

Vista do jardim-de-inverno a partir da chega ao piso intermédio, atravessando a zona do piano e a secretária de escrita.



II

No grande salão, que ocupa grande parte do piso intermédio da casa, o espaço vai sendo 
povoado de objectos que assinalam as sucessivas vistas cruzadas com a paisagem. Marcos 

que, na sua presença, vão construindo a distância da casa, e multiplicando-a em formas 
através-das-quais se vão estruturando diversas relações entre o espaço e o habitante9. A 

macieza da parede curvada de madeira, enquadrando a paisagem na interrupção material da 

sua forma semi-circular, evoca a sugestão de um encontro em redor da mesa. A parede em 

onyx, por sua vez, estrutura o espaço em dois: um que, devolvendo a luz dourada de poente, 

se dirige em direcção a um exterior rematado pela longitude da cidade de Brno; outro que, 

filtrando essa mesma luz, revela um carácter mais introvertido, protegido pelo jardim de 
inverno. Este será simultaneamente capaz de aproximar e afastar a paisagem arbórea de 

sudoeste, acabando por actuar como muro vivo e rendilhado, e contrastando com a parede 

de vidro poente que vai permitindo que a sala se prolongue virtualmente até ao ‘último cerco 

de pontos a que chamamos horizonte’10. 

 Ainda assim, a existência dessa parede de vidro, não será, para Mies, sinónimo de 

um território infinito e indefinido, pois entre os objectos que o povoam, o ritmo seguro das 
colunas e dos caixilhos, o umbral temporário gerado pelos toldos rebatíveis, ou a translucidez 

das cortinas, ‘o espaço nunca se esvai; isto é, os seus muros, arbustos e afins, protegem o seu 

9 ‘Son los objectos los que construyen la distancia. En el proyecto de Mies, son los objectos los que construyen el 
espacio porque son una solidificación del mismo’. VALDERRAMA, Luz, op.cit, p.127

10 BALDEWEG, Juan Navarro, ‘Una casa dentro de otra’ prefácio a SANTA-MARIA, Luis Martínez, ‘El árbol, el 
camino, el estanque, ante la casa’, Fundación Caja de Arquitectos, Barcelona, 2004, p.7

Planta do piso principal, estudo preliminar, Abril de 1929



território, o território da visão que Mies tem do espaço [e] onde o olhar nunca se escapa 
para outras villas, ou barracas, ou carros estacionados que possam transtornar o espaço.’11 
Deste modo, cuidadosamente posicionada no topo da colina, a sala da vila Tugenhdat não 
pretende ser uma arquitectura de exposição, como tentariam transparecer as comparações 
ao pavilhão de Barcelona, mas inegavelmente um abrigo ou, mais do que isso, uma casa  
-‘território à-parte, tal como o espaço de uma igreja que se coloca à parte e, no entanto vive 
ele próprio [com] a comunidade’12-, a partir do qual os habitantes se poderão posicionar para 
observar e compreender o mundo que o rodeia, ou estender-se para interagir com este.
 Para além destes objectos, que comprimindo e distendendo o espaço vão 
assinalando lugares ao longo da casa, existirá um outro artificio fundamental na construção 
da sua distância: um conjunto de cortinas de veludo que transformam a amplitude da sala 
num mapa de possíveis recantos; intervalos ajustáveis pelos seus habitantes que, ao (de)
limitar e interromper a continuidade desse piso, vão metamorfoseando o seu domínio 
em espaços mais pequenos e mais privados, concretizando e habitando uma variedade de 
potenciais atmosferas feitas possíveis pelo seu desenho. De acordo com a família Tugendhat, 
esta seria uma condição essencial da casa que ‘providenciando a possibilidade de seclusão 
e privacidade’, transmitiria, ‘simultaneamente, uma sensação de pertença a um todo mais 
amplo’13. Ao providenciar estes ‘dispositivos que medeiam entre a pessoa e o geral’14, 
organizando a continuidade, de outra forma indiscriminada, do espaço, Mies van der Rohe 

11 SMITHSON, Alison & Peter, op.cit, p.47

12 idem, p.38

13 HAMMER-TUGENDHAT, Daniela, op.cit, p.18

14 SMITHSON, Alison & Peter, op.cit, p.47

Ernst e Herbert Tugendhat sentados junto ao muro de vidro Grete Tugendhat lendo para as crianças, debaixo do chorão



virtualiza uma série de paragens ao longo do caminho, inventando uma sala comum que, 

podendo ser várias, confirma a sua flexibilidade e a sua polivalência. 
 De acordo com a família, quando sozinhos, o casal preferia sentar-se na intimidade 

do recanto da biblioteca, enquanto que ao receber visitas se deslocava para ‘passar o serão 

em frente à parede de vidro iluminada por detrás que se liga à parede curva [de madeira] 

produzindo uma luz maravilhosamente suave’15. Por outro lado, as ‘cadeiras da zona de 

estar em frente à parede em onyx não eram frequentemente usadas [para sentar], mas 

eram bastante populares entre as crianças que adoravam brincar com elas’16. Não seriam 

raras também as ocasiões em que o casal se sentava ao largo da longa fachada em vidro 

apreciando a vista sobre o jardim e sobre Brno, sobretudo durante o inverno, quando se 

produzia uma quentura agradável nas suas imediações. No fundo, contrariamente ao que os 

críticos previram, a largueza e a austeridade da zona de estar não provocaria aqui uma acção 

desconfortante e intimidante sobre os seus habitantes mas, pelo contrário, uma sugestão 

libertadora, ‘forçando’ os seus ocupantes a uma diversidade de actividades.17

 No piso superior, os quartos foram desenhados como opostos complementares ao 

espaço da sala. Embora acedendo à casa através deste piso,  um estranho ao lar saberia 

15 HAMMER-TUGENDHAT, Daniela, op.cit, p.18

16 idem, p.19

17 (...) I never experienced the rooms as possessing pathos. I find them large and austerely simple - however, not in 
a dwarfing but in a liberating sense. This austerity makes it impossible to spend your time just relaxing and letting 
yourself go, and it is precisely this being forced to do something else which people, exhausted and left empty by their 
working lives, need and find liberating today.’, TUGENDHAT, Grete, op.cit, p.35

Chaise longue junto ao muro de vidro com vista sobre Brno



imediatamente que deveria descer, empurrado pela fluidez da escada que desaparece em 
espiral na sombra, confrontada com os limites cerrados dos volumes dos quartos, habilmente 

dispostos para conformar o espaço de entrada. Quartos que evitam uma abertura directa 

sobre o hall de entrada, e cuja privacidade se marca, quanto mais não seja, pela mudança de 

material no pavimento. Neste piso, a privacidade e o conforto marcam o tom para o potenciar 

da sua intimidade. A estrutura metálica esconde-se no interior das paredes, anulando a 

frieza desumana do metal na sua reacção ao toque, e as janelas já não equivalem à altura da 

fachada, contribuindo para um interior mais macio e contido: um interior mais interior onde 

cada um se poderá recolher do(s) outro(s). 

 No entanto, e apesar dos contornos de cada quarto serem muito mais inflexíveis 
do que no piso inferior, garantindo-lhes uma apropriada autonomia que a sua privacidade 

impõe, também aqui Mies deixará espaço à incerteza, recusando uma ideia de casa enquanto 

disposição de quartos não-comunicantes, replicando funções não-comunicantes. Se no piso 

inferior elementos como a parede em onix interrompem uma continuidade libertina do 

espaço, aqui, de forma oposta, uma série de portas, passagens e espaços entre, interrompem 

um discontinuidade restrictiva e autoritária da sua disposição. Construindo uma distância que 

aproxima-e-separa, reflectindo a partilha (d)e intimidade que uma vida familiar pressupõe 
os quartos de Grete e Fritz formam um todo que se divide e unifica através de um pequeno 
hall que os articula. O quarto de Grete, através de uma curta passagem, comunicará com os 

quartos das crianças que, por sua vez, comunicam entre si através de uma porta de correr e 

com o quarto da sua ama através de um corredor, formando uma série de percursos possíves 

que multiplicam as relações entre si. Separados e unificados, finalmente, pelo terraço que se 
interpõe entre si, e cuja distância, tal como no piso inferior, se vai condensando nos vários 

Vista sobre a área de jantar resguardada pela parede semi-circular



elementos -uma cobertura que se prolonga para providenciar sombra, um banco semi-
circular, uma pérgola- dispostos na expectativa de um encontro. A dissociação entre espaço, 
uso(s) e função -no seu sentido determinista-, estaria também patente no modo como Mies 
desenharia os quartos. Lembrando palavras de Grete18, este teriam sido pensados desde o 
ínicio de modo a não se reduzirem à sua função de acolher a dormida. Antes, como quartos de 
estar no sentido lato da palavra, isto é, lugares onde pudessem ler, trabalhar, relaxar, dormir, 
e sobretudo preparados para se transformar quando as crianças crescessem e abandonassem 
a casa; algo que se faria notar no mobiliário com que o arquitecto equiparia os quartos. Na 
verdade, durante os serões, já seria costume para o casal jantar a sós no semi-circulo do piso 
inferior, enquanto que um dos quartos de criança serviria de sala de jantar para as crianças 
e para a sua ama19.

III

Posto isto, e após uma deambulação pela(s) distância(s) da Villa Tugendhat, poderemos 
afirmar com alguma segurança que a verdadeira generosidade da arquitectura de Mies 
não se estabeleceria na largura dos seus espaços, nem numa fluidez indiscriminada do(s) 
seu(s) espaço(s), mas na largueza e vagueza correspondentes à compreensão de que a 
casa-lar não se esgota numa resposta mecânica ao programa descrito pelas necessidades 

18 cf. TUGENDHAT, Grete, op.cit, p. 24 and p.35

19 idem

Vista do quarto de Grete Tugendhat com abertura sobre o terraço



De cima para baixo, da esquerda para a direita:
Vista sobre o terraço dos quartos
Grete Tugendhat lendo no quarto do marido
Mesa de refeição montada num dos quartos de criança
Ernst Tugendhat e Renate Schwarz brincando com o banco
Ernst regando as plantas do jardim-de-inverno



concretamente previsíveis dos seus habitantes; mas antes, que prolonga a sua intensidade 
vital na ambiguidade e nas contradições dos seus usos, num todo que descreveria não só uma 
existência física mas também, e talvez sobretudo, espiritual. Como a Villa Tugendhat tão 
bem ilustra, generosidade traduz simultaneamente matérias de flexibilidade, polivalência, 
diversidade, na realização de uma casa que se potencia na sucessão (des)dobrada de espaços 
que revelam e reflectem a multitude inumerável de relações dos habitantes entre si, entre os 
habitantes e a casa, muitas delas, se não a maior parte, à partida indetermináveis. 
 Generosidade significará proporcionar e conciliar opostos, ‘estadia e movimento, 
estática e dinâmica, segurança e aventura’20, ou seja, a construção de uma distância onde ‘o 
que importa é a vida [n]a sua plenitude das suas relações espirituais e materiais’21.  Evocando 
palavras de Mies, ‘uma residência deve apenas servir para viver’22, algo que se deverá 
reflectir tanto nos seus pressupostos antecipáveis como nas ondulações inesperadas de uma 
vida, por feitio, imprevísivel. Embora a sua arquitectura seja frequentemente associada a 
uma resposta técnica e funcionalista, o próprio Mies opõe-se a essa aproximação redutora, 

20  ‘El espácio parecia unirse com el universo, aunque sin embargo estaba completamente cerado y descansaba em 
si mismo. Descanso y movimento, estática y dinâmica, seguridade y aventura caracterizaban el espácio miesiano’, 
VALDERAMA, Luz, op.cit, p.117

21 MIES, ‘On Form in Architecture’ [1927] in NEUMEYER, Fritz, ‘The Artless Word: Mies van der Rohe on the build-
ing art’, MIT press, Cambridge, 1991, p.257

22 MIES, ‘Building Art and the Will of the Epoch’ [1924], op.cit, p.247 

Alpendre de entrada no piso superior, enquadrando a vista sobre o casteo de Spilberk, Brno



Sala de estar usada como ginásio pela unidade de reabilitação do hospital infantil, 1959

declarando que a ‘racionalização e a standardização são apenas meios e nunca se deverão 

tornar os fins’ de uma ‘questão espiritual’ como é o caso da habitação, onde ‘a crescente 
diferenciação das nossas necessidades, no que toca ao habitar, requer a maior liberdade de 

utilização possível’23. 

 Afinal, ‘o significado e a justificação de cada época, incluindo a(s) nova(s), 
encontram-se na providência de condições nas quais o espírito possa existir.’24 E, portanto, 

depositando simultânea confiança na matéria e no vazio, ‘nem objecto nem sujeito, [antes] 
“suporte” de relações, percepções, movimentos... A casa converte-se numa máquina cujas 

operações serão as do sujeito.’25

23 MIES, ‘Concerning my block’ [1927], idem, p.259

24 (...) ‘We must set the new values and point out ultimate goals in order to gain new criteria. Fo the meaning and 
justification of each epoch, even the new one, lie only in providing conditions under which the spirit can exist.’ in VAN 

DER ROHE, Mies, ‘The New Time’ [1930], idem, p.309

25 VALDERRAMA, Luz, op.cit, p.123 VALDERRAMA, Luz, op.cit, p.123





Casa-atelier em Hackney
Expectativa de uma reunião” - um corredor também pode ser uma sala de estar





[‘Deixemos de desperdiçar espaços. Tentemos optimizar as actividades. A nossa sociedade 
já não se pode permitir desperdiçar ou malbaratar. Tanto nas práticas como nos produtos. 
Tanto nos espaços como nas construções. Não tem sentido continuar a resolver os progra-
mas em tubos de ensaio individualizados. Há que optimizar, simultaneando, sobrepondo. 
(...). 
 Sobrepor e coincidir, eludir a reclusão. Coexistir, assumir as interferências como 
parte do mesmo programa. Não temer os cruzamentos. Propor lugares indiferenciados. 
Tamanhos maiores para o estricto funcionamento do programa atribuido. Sobrepor circu-
lações até que apareçam situações não previstas. Eliminar isolamentos, curto-circuitar.’1]

1 SORIANO, Federico, ‘100 Híperminimos|Hyperminimals’, Lampreave, Madrid, 2009, p.81



Vista de um corredor, Casa-Museu Kettle’s yard (séc. XVII-XVIII), Cambridge, 
após reabilitação-extensão do atelier de Leslie Martin, 1969-81



 No projecto para uma casa, alargando o foco da nossa atenção da função para o 

uso, tornar-se à ilógico reduzir a sua hierarquia ao acordo com a tradicional separação en-

tre espaços de estar -habitualmente considerados como espaços nobres- por oposição aos 

restantes espaços secundários, reduzidos à circunstância funcionalista de espaços de serviço. 

Uma consideração que expulsa corredores, escadas e outras espécies de lugares de transição 

e circulação para um desenho marginal e constrangedoramente limitado ao mínimo. Para 

contradizer esta aparente inevitabilidade -referindo-nos uma outra vez a ideia de casa en-
quanto caminho e lugar- deveremos aceitar que ‘não existe nenhum lugar numa boa hab-

itação que não seja uma zona de estar.’1 Assentar esta premissa levar-nos-á a desenvolver a 

importância desses espaços secundários, atribuindo-lhes também o potencial para animar 

uma variedade de usos, tornando-se eles próprios espaços de estadia e actividade. Se no lib-

ertarmos da ideia da casa enquanto conjunto de caixas não-comunicantes para funções não-

comunicantes, compreenderemos a importância desses espaços-entre enquanto lugares de 

significado próprio, e fundamentais para a realização dos espaços que os precedem e suce-

dem, isto é, existindo para lá da condição meramente transitória de lugares onde o tempo se 

suspende na pressa de alcançarmos a divisão seguinte. Uma reflexão que corresponderá a 
deslizar para lá do foco exclusivo no que se passa em cada quarto, para as possibilidades do 

que se poderá passar entre si. 

 O atelier de Jonathan Sergison e Stephen Bates tem tentado encontrar formas de 

transformar corredores e vestíbulos em quartos habitáveis, evitando nomear os espaços que 

compõe os seus planos e, consequentente, fixar os seus usos: referindo-se regularmente à 
generosidade espacial dos edifícios produzidos nos movimentos Arts & Crafts ou pós-guerra 

italiano, não é raro observar na sua obra a tentativa de fazer estação desses espaços cos-

tumeiramente secundários, sendo que o desenho para uma casa-atelier em Hackney2 nos 

aparece como materialização clara e significativa desse pressuposto. Na verdade, o projecto 
deve grande parte da sua identidade ao pedido particular dos clientes que, levando um estilo 

de vida experimental3, partilhavam uma noção de casa dinâmica e capaz de acolher diversas 

1 FRANK, Josef, ‘The house as path and place’ [1931] in  BOJANKIN, Tano; LONG, Christopher; MEDER, Iris, ‘Josef 
Frank: Schriften/Writings’, Metroverlag, Wien, 2012, p.201

2 A casa-atelier (2000-2004) inclui, no terceiro piso, uma segunda casa para um outro cliente que ajudou a financiar 
a obra. No rés-do-chão, o ‘quarto’ acessível diretamente do exterior pode ainda funcionar de forma autónoma, sendo 

que à data da sua publicação na revista 2G funcionaria como consultório. cf. ‘Sergison Bates’, 2G, n.34, Gustavo Gilli, 

Barcelona, 2002, p.54-61

3 ‘The initial clients for the house, a couple who had been involved in an experimental theatre company, and who 
had previously lived in an uncoverted industrial building, had some unusual, and contradictory, attitudes towards 
inhabitation. Their previous “home”had been at once living space, but also doubled as performance space, so that it 
might have 70 people jammed in there, creating a kind of atmosphere unattainable in a public venue. Never, in the 



agendas, eventualmente díspares das que dariam forma ao presente em que o projecto fora 
desenhado4. A partir desse pedido, e tomando como referência a casa Kettle’s Yard5 em Cam-
bridge, os arquitectos decidiram sobrepor6  caminho(s) e lugar(es), passagens e estadias, en-
quanto objectos de um só programa arquitectónico. Através da combinação e sobreposição 
da circulação com as diferentes funções da casa, o corredor -que convencionalmente serviria 
apenas para ligar os diferentes quartos da casa- transforma-se numa ‘sala-de-estar’ que se 
vai estendendo ao longo de toda a casa, interrompida -como uma escada- por uma série de 
patamares7 onde possa permanecer: um conjunto de lugares onde se poderá vaguear, des-
cansar, ler, comer, sentar ou simplesmente repousar, de acordo com as próprias preferências 

whole  ten years of their relationship had they ever slept in a bedroom.’ FORTY, Adrian ‘The Comfort of Strangeness’ 
in ‘Sergison Bates’, op.cit, p.78

4 ‘They wanted an interior, as they put it, “that anticipates a public but is not a public space” (...); a place that could 
in turn accommodate an audience, be an office, be a domestic living room’., idem, p.79

5 Transformada em museu pelo estúdio de Leslie Martin a partir de 1969: ‘The original Kettle’s Yard was a house 
where the owner, Mr. H. S. Ede, demonstrated a manner in which works of art, paintings, sculpture, pottery, glass 
and a variety of natural objects might be brought together in a home whilst at the same time the total collection could 
be shared with others. For many years Mr. Ede kept an open house for undergraduates and any friends who might 
be interested’, MARTIN, ‘Leslie in ‘Building & Ideas: 1933-1983 from the studio of Leslie Martin and his associates’, 
Cambridge University Press, Cambridge, 1983, p.162

6 ‘Superimponsing and coinciding, avoiding confinement. Coexisting, accpeting interference as part of the actual 
program. (...) Superimposing circulations until unforeseen situations arise. Eliminating isolation, short-circuiting.’ 
SORIANO, Federico, op.cit, p.81

7 ‘(...) landings are normally thought of as marginal and discrete elements within buildings. (...) Here landings serve 
as clearings by conferring orientation and giving the sense that something new is about to begin. (...) A landing then 
is not only a thing but an event.’ , LEATHERBARROW, David, op.cit, p.222-223

Vista sobre o espaço iluminado pelo pátio no piso térreo.



Vista sobre o logradouro, Casa-estúdio Bethnal Green, Sergison Bates, Londres, 2000-04



de cada um8. 
 Uma distribuição espacial que se revela aparentemente sem hierarquia, e onde as 
diferentes partes do seu programa funcional vão sendo (in)formadas ao longo do caminho 
por sinuosas contrações e distensões da distância entre muros; mas também, pelas difer-
entes condições lumínicas que a profundidade do lote precipita, pelo carácter introspectivo 
do pátio do seu tardoz ou pelo diálogo extrovertido com o plátano que se encontra do outro 
lado da rua enquadrado pela musculatura dos seus caixilhos de madeira, pela(s) geometria(s) 
do tecto, pela diferença de materiais no solo, ou pela indispensável utensilagem doméstica 
necessária à instalação da cozinha. No piso térreo, um pátio envidraçado é desenhado para 
permitir a utilização do lote em todo o seu comprimento mas também para estruturar a 
ambiguidade deste espaço contínuo: onde a distância se alarga, somos convidados a reunir-
mo-nos em torno de uma pequena mesa; onde esta se estreita surge o pretexto para uma 
pequena biblioteca. Por detrás do pátio, onde o corredor ‘termina’, a luz de norte amacia o 
espaço que revela uma certa preferência pela sombra, dando lugar a ‘um piano, e uma cama9- 
naquilo que não seria propriamente um ‘quarto de dormir no sentido convencional’10, mas 
uma espécie de estúdio para um artista. 
 Atravessando a distância construída por este corredor, um é constantemente con-

8 Excluem-se desta disposição, por uma questão de privacidade, as zonas de dormir e os quartos de banho que se 
encontram distanciados por uma porta.

9 Fazendo lembrar as camas que Heidegger distribuiu em cada divisão da sua cabana. cf. SHARR, Adam, ‘La cabaña 
de Heidegger: um espácio para pensar’, Editorial Gustavo Gilli, Barcelona, 2009

10 FORTY, op.cit, p.79 FORTY, op.cit, p.79

Vista sobre o alargamento da cozinha no primeiro piso.





vidado a ficar, a actuar. Em cada recanto, a ‘expectativa de uma reunião’11 e a possibilidade 
de, na experiência dinâmica desses lugares, apre(e)nder e construir o espaço através do seu 
desfrute. Na verdade, não existirá melhor exemplo da eficácia dessa disposição propícia a um 
habitar nomádico12 do que o relato de um tapete que os habitantes ‘deslocam para diferentes 
partes da casa quando pretendem fazer dessa área específica o seu lar’13.
 No entanto, o (re)questionamento da importância hierárquica dos dispositivos 
de  transição e distribuição da casa, através do projecto, não se limitou à intersecção entre 
caminho(s) e lugar(es) enquanto (dis)posição mínima para a ocupação dos espaços da casa; 
a reflexão estendeu-se também ao espaço de entrada, construída através de um pequeno pá-
tio-umbral distanciado da rua através de uma grelha metálica, cuja densidade se faz translú-
cida, conquistando espaço para gestos do nosso quotidiano frequentemente negligenciados: 
lugar das botas e das bicicletas, algures entre um estar-dentro e um estar-fora, desenha-se o 
pano de fundo para o infinito e banal momento da chegada-a-casa, ‘onde já ninguém olha, 
as mulheres fecham o seu guarda-chuva, os homens folgam as suas gravatas, as crianças 
pousam os seus casacos e os cães se abanam para secar o seu pêlo’14. Ou ainda, à duplicação 
da escada que articula os três pisos, enquanto artíficio(s) capaz(es) de multiplicar as possibi-
lidades de variação nos padrões do habitar. Num lote consideravelmente pequeno, talvez se 
reconheça uma certa estranheza na decisão de desenhar duas casas; no entanto, essa opção 
permite aos seus habitantes despistar cruzamentos, não só entre as duas casas, mas tam-
bém entre os diferentes degraus de intimidade da casa destinada aos clientes originais, cujo 
carácter ia balançando entre o privado e o semi-público, de acordo com a provisoriedade dos 
usos de uma casa onde nada é final na forma como é ocupada. 
 Neste caso, a escada representa uma linha ténue, estabilizada pelo projecto, e que 
significa uma casa que vai balançando entre formalidade e familiaridade, entre uma vida 
simultaneamente nómada e sedentária, que (se) vai alimentando (d)a cultura e a individu-
alidade. Ou nas palavras dos seus habitantes, uma casa ‘que antecipa o público sem ser, em 
si, um espaço público’15.

11 MENDES, Manuel, ‘ MENDES, Manuel, ‘Do Esquecimento. “Para além da arte: do nomadismo ao erotismo”, Tese de Doutoramente, 
FAUP, Porto, 2010, p.57 

12 Uma forma de habitar nomádica representa a importância simultâneao dos  Uma forma de habitar nomádica representa a importância simultâneao dos caminhos e dos lugares. É a conside-
ração da casa como um território uno feito de diferentes circunstâncias que vão propiciando apropriações diversas, 
potencialmente móveis. Para um nómada que viaja pela casa, cada lugar é um poiso, um assento. Neste sentido, um 
nómada não tem medo de quebrar os seus próprios hábitos.

13 FORTY, Adrian, op.cit, p.82 FORTY, Adrian, op.cit, p.82

14 URSPRUNG, Philip, ‘The Fragile Surface of Everyday Life, or, What Happened to Realism?’ in ‘Sergison Bates’, 
op.cit, p.87

15 citado por FORTY, Adrian, op.cit, p.79
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Casa A 
Por uma neutralidade amável - uma casa onde todos os lugares são para sentar



(Dis)posição dos quartos da 
casa de acordo com a sua 
dimensão, forma e mobiliário de 
uma potencial ocupação, Casa 
A, Ryue Nishizawa, Tokyo, 2006



	 Embora	 partilhando	 as	 raízes	 do	 interesse	 (e)	 da	 sua	 reflexão	 com	 outros	modelos	
apresentados sob o príncipio da generosidade, a opção de recair e desdobrar a atenção sobre a 
casa A1 , mesmo que correndo o risco de cair na redundância, deve-se ao facto de esta cristalizar 
de forma particularmente radical e intensa -potencialmente herdeira da essencial leveza da 
espacialidade japonesa2- algumas das noções que temos vindo a argumentar fundamentais no 
desenho	da	casa	como,	particularmente,	a	polivalência	de	espaços	que	excedem	a	sua	tradicional	
função ou a sobreposição de caminho e lugar(es) para a construção de uma distância onde 
qualquer espaço se revelerá potencial acontecimento. Por esse motivo, e antes de começar, 
talvez	seja	conveniente	advertirmos	o	leitor	que	a	eventual	literalidade,	ou	até	superficialidade,	
da	 descrição-reflexão	 que	 lançaremos	 sobre	 a	 casa  se desculpará, sobretudo, pela frescura 
que resulta inevitavelmente de um aparecimento tardio no desenrolar desta investigação. No 
entanto, sendo a casa que procuramos fundar um processo aberto, decidimos inclui-la enquanto 
no estudo; ainda que tão marcado pelo precocidade da sua estadia como pela radicalidade da 
própria proposta de arquitectura.
 Construida num lote estreito e profundo de Tokyo, a casa revela imediatamente a 
negação	de	uma	eventual	tipologia	que	(se)	possa	informar	(pel)o	seu	contexto,	fragmentando-
se	numa	volumetria	de	blocos	irregulares	que	vão	refletindo	e	transcrevendo	plasticamente	a	

1 Casa A, Ryue Nishizawa, Tokyo, 2004-06. Cf. ‘El Croquis n.139: SANAA Kazuyo Seijima Ryue Nishizawa’, Madrid, 2008, 
p.302-313

2 ‘A logic of emptiness as an aesthetic of transiency appears to flow as an undercurrent through Japanese society. A 
subtle and inexpressible beauty of impermanence or, in other words, the pathos of what cannot be spoken, or perhaps, 
even thought (...).’ SHINOHARA, Kazuo, ‘The Japanese Conception of Space’ [1964] in ‘2G n.58/59: Kazuo Shinohara 
Casas|Houses’, Gustavo Gilli, Barcelona, 2011, p.245

Vista sobre a entrada



formulação dos diversos interiores que dão corpo ao seu recinto. Ao destacar a organização dos 
seus espaços interiores dos limites do próprio lote, o seu desenho permite estabelecer distintas 
distâncias com o seu perímetro. Por um lado, mantendo-se uma distância mínima entre a nova 
construção	e	o	seu	contexto	capaz	de	actuar	como	filtro,	versão	ajardinada	e	descoberta	de	um	
engawa3 que desfoca e dilui a brusquidão de uma fronteira entre espaço privado e público -ou 
com os vários espaços privados que constróem a sua vizinhança. Por outro, a irregularidade 
do(s) volume(s) da casa vai dilatando essa distância numa série de quartos ao ar livre: pátios 
que,	não	só	filtrando	eventuais	relações	indiscretas	com	a	vizinhança	-garantindo	a	privacidade	
dos seus habitantes4-,	incitam	o	interior	a	dar	um	passo	em	direcção	ao	exterior,	e	asseguram	
que uma quantidade generosa de luz natural atravesse a delgada espessura dos seus muros e 
alcance o centro de cada divisão da casa. 
 Projectada para um cliente que vive sozinho, o desenho da casa funda-se particularmente 
na intenção de, para além das actividades atribuídas à correnteza de uma habitação comum, 
ser utilizada regularmente enquanto espécie de espaço performativo, conjunto de lugares 
pressuposto para receber e entreter os seus convidados com actividades em conjunto. A 

3 Engawa	é	um	espaço	típico	da	arquitectura	japonesa	que,	sob	a	forma	aproximada	de	uma	varanda	ou	de	um	alpendre,	
faz a transição entre o espaço interior e exterior da casa. KUMA, Kengo (ed.) Kyokay: a Japane Technique for Articulating 
Space’, Tankosha Publishing, Tokyo, 2010, p.48-49

4 ‘Usually making privacy means having to make a very thick, hard wall, but I think we are looking for another way. 
Here, the composition of the unite gives us some privacy (...) so it is not possible to tell from the outside which spaces are 
living, which are kitchen and so on.’ SEIJIMA, Kazuyo entrevistada por ZAERA, Alejandro, ‘A conversation with Kazuyo 
Seijima and Ryue Nishizawa’ in ‘SANAA: 1983-2004’ [El Croquis n.77 (I)+ 99+121/122], El Croquis, Madrid, 2007, p.15

Vista sobre sudeste Vista sobre noroeste



importância destas actividades faz-se notar na presença do quarto destinado aos hóspedes, 
volume que, entre a rua e o restante lote, constrói a distância do percurso que marca a entrada, 
numa posição que lhe confere a devida autonomia e conserva alguma privacidade em relação ao 
restantes	espaços	da	casa.	Esta	vontade	-excepção	talvez	feita	à	zona	de	dormir	do	anfitrião	e	a	
um pequeno estúdio que se instalam na privacidade de um piso superior- precipita o carácter 
do espaço no sentido de um ambiente predominantemente social, numa disposição térrea 
impossível de antecipar plenamente e traduzir numa única forma, conduzindo inevitavelmente 
à	necessidade	de	um	espaço	flexível,	capaz	de	absorver	a	errância	desses	usos.	
	 No	entanto,	a	noção	de	flexibilidade	não	é	literal	ou	universal,	‘mas	antes	um	tipo	de	
flexibilidade	que	pode	ser	entendido	pelo	indíviduo	através	da	sua	experiência	individual.’5 Ao 
invés de espaços que se metamorfoseiem pelo movimento dos seus limites através de partições 
(a)movíveis6 -estrutura e compartimentação sobrepõem-se na Casa A-, o projecto constrói-
se numa série de espaços polivalentes que transcendem o seu programa funcional e que se 
vão encadeando -cada um funcionando de transição para os seguintes- sem a necessidade 
de quaisquer corredores7: ‘para garantir que o tempo que as pessoas passam na [casa] seja 

5 idem, p.19

6 ‘(...) it may be that there is no physical movement at the edge between spaces, but you can still get flexibility. Normally, 
when an architect is required to make some kind of flexible structure, they think of a large spanning structure with small, 
movable partitions. It’s very difficult, and of course some movability is important for flexibility.’, idem p.16

7	Excepção	feita	para	a	escada,	dispositivo	de	articulação	e	acesso	que	funciona,	sobretudo,	como	marco	de	um	novo	degrau	
de intimidade.

Vista a partir do piso superiorVista sobre sudeste



confortável, quer estejam no banho, na cozinha ou no quarto’8, todos as divisões são pensadas 
enquanto espaços onde possámos estar, independentemente de um outro uso que se insinue 
particular: por um lado,  garantindo uma certa autonomia entre os vários quartos; por outro, 
tornando-as	mais	interrelacionadas.	Afinal,	o	programa	funcional	é	algo	demasiado	abstracto	
para	se	tornar	uma	forma	específica	e,	por	isso,	‘o	mais	importante	é	o	modo	como	as	relações	
ocorrem’9.
 Numa série de vazios diferentes, pensados a partir da possibilidade de albergar usos e 
ocupações distintas -e fundamentalmente caracterizados pela variação de alturas e pela dimensão 
e orientação dos seus vãos-, caminhos e lugares vão se sobrepondo em inúmeras  potenciais 
combinações, potenciando a liberdade de ocupação da casa. Geografia	heterogénea	e	próxima	
dos lugares de uma cidade10, onde poderemos comer, dormir, ler ou pensar em qualquer lugar, 
sujeitos apenas à subjectividade dos prazeres que vão possibilitando o nosso desfrute do seu 
território: na nossa relação com a luz, com a sombra, com o jardim, com a cidade, com o céu, ou 
no eventual conforto que nos proporcionará um pé direito mais ou menos acolhedor.
 Numa arquitectura eminentemente fenomenológica, isto é, fundamentalmente pensada 
para que nela aconteçam coisas ‘e não para que seja ela o acontecimento’11, a esbelteza de uma 
construção maioritariamente metálica reduz-se ao essencial: despojada daquilo que lhe possa 
ser	acessório	e	homogeneizada	através	da	pintura	branca,	confirmando	na	sua	aparência	a	sua	
vontade de se eclipsar12. Numa clara e agradável ‘confusão’ que se vai gerando pela instalação 
ambígua da vegetação -tanto dentro como fora de portas- entre a luz e sombra, e a alternância 
dos pés direitos que vão abrindo	relações	particulares	e	diversas	com	a	sua	envolvente	(deixando	
um	pouco	do	exterior	entrar	e	 (in)formar	o	seu	carácter)-	vão	montando	um	fundo	capaz	de	
absorver	as	exigências	e	os	usos,	inclusive	inesperados,	dos	seus	habitantes.	Materializando-se	
numa série de espaços que resultam de, ou em, variadas atmosferas completadas pelos vestígios 
da sua ocupação. No fundo, a Casa A é desenhada com o objectivo de cristalizar e possibilitar 
a liberdade e o movimento dos seus habitantes: o arquitecto ‘não se esqueceu de responder às 
exigências	funcionais	de	cada	quarto,	mas	antes,	respondeu-lhe	de	tal	 forma	que	estas	sejam	
esquecidas’13. 

8 NISHIZAWA, Ryue entrevistado por CORTÉS, Juan Antonio, ‘A conversation with Kazuyo Seijima and Ryue Nishizawa’ 
in ‘El croquis n.139 SANAA: 2004-2008’, El Croquis, Madrid, 2008, p.18

9 ‘(...) the way we understand the programme is very abstract, so it can’t become a form. It cannot be turned into some-

thing that is an identificable form, because it is just too abstract to become so well defined. So the most important thing 
is how the relationships occur.’ SEIJIMA, Kazuyo, op.cit, p.20

10 ‘The sameness of house and city (of all the twin-aspects the image embraces) dwells in another dimension to that in 

which their alleged difference is miserably cloistered. Both are a bunch of places for human beings, so if they are right 
-possess right-size and hence human size- they will be simple and complex as the species they provide for, regardless of 

whether the bunch is small or large, whether there are many places to the small one or few to the large one and vice-

versa.’ VAN EYCK, Aldo, ‘The Child, the City and the Artist’ [1962], Sun, Amsterdam, 2008, p.91

11 CAPELA, José, ‘Arquitectura pela arquitectura’ in ‘Lacaton Vassal: mode d’emploi’, Pierrot le fou, Porto, 2015, s. pag.

12 SANTOS, Dulcineia dos Neves, ‘Eclipse: da Eames house para um posicionamento na arquitectura’,	prova	final	de	
licenciatura, FAUP, Porto, 2007

13 SANTA-MARIA, Luis Martinez, ‘El libro de los cuartos’, Lampreave, Madrid, 2011, p.13



O quarto de banho também é uma sala de estar





Casa Latapie
‘il fera beau demain’ - apontamentos sobre a utilidade de ser inútil



Construção da tenda em Niamey, Jean-Phillipe Vassal, 1984

Vista do pátio, Apartamento Cotlenko, Lacaton & Vassal + Jacques 
Hondelatte, 1988-90

Maquete do estudo inicial, Casa Latapie, Lacaton & Vassal, Floirac, 
1992



[ ‘A casa Latapie abriu o caminho. Não poderia ter existido sem os anos passados em África ou, 
depois, sem os passados com Jacques Hondelatte; anos que limparam o terreno e libertaram o 
espírito.

(...)

Uma casa individual poderia então ser encarada através de uma abordagem livre, despida de 
toda a convenção e constrangimento. Pelo contrário, com alegria e optimismo. Tudo era pos-
sível.
O objectivo era claro: providenciar o máximo de espaço para a maior liberdade de uso, e isto 
através de uma racionalidade, eficiência e simplicidade gerida com imaginação, precisão e 
teimosia.
No fim, não foi uma tarefa impossível mas um prazer.’1

Le Corbusier assertou que a arquitectura está para além das coisas utilitárias2; na verdade, o 
valor da arquitectura encontra-se exactamente nesta inutilidade3. 

Il fera beau demain4, antecipa uma boa casa.]

1 LACATON, Anne; VASSAL, Jean-Phillipe, ‘Lacaton & Vassal’, Éditions Hyx/ Cité de L’architecture & du patrimoine, 
Orléans, 2009, p.22 

2 LE CORBUSIER, ‘Vers une Architecture’ [1923], Arthaud, Paris, 1977, p.121

3 ‘Architecture is useless. I am not saying that our constructions are unusable (...) However they also have something ad-
ditional which is useless, which adds no further benefit or interest to something which already hás it. We respond anew 
to programs already resolved with other approaches. What is the point of reopening issues that have been pigeonholed 
when apparently nothing hás changes? Why, then, do we add something that is dispensable? Is making unnecessary 
things a human apsiration? The value of architecture lies in this uselessness.’ SORIANO, Federico, op.cit, p.75

4 LACATON, Anne; VASSAL, Jean-Phillipe ‘Il fera beau demain’ [1995] in ‘Details’, The architectural magazine B, n.54, 
Copenhagen, 2005, p.140



Profundidade(s) da casa a partir da porta de entrada. Vista sobre o espaço polivalente da garagem, Casa Latapie, Lacaton & Vassal, Floirac, 1992



I 

 

Seguindo o evidenciar de uma distinção entre função e uso, prazer e necessidade -vivência e 
sobrevivência-, parece-nos inevitável procurar estratégias para transcrever essa possibilidade 
no projecto de arquitectura. Nesse sentido, para além da antecipalidade face a alguns dos seus 

usos, desenhar a disponibilidade da obra poderá passar ainda por incluir espaços que, para além 

de não apresentarem um uso fixo e determinado, existam para lá do seu programa funcional: 
‘espaços adicionais, inesperados, mas não inúteis, existindo para acrescentar conforto, prazer 
e serviço’1. Possibilidade que nos interessará enquanto (dis)posição válida para representar e 

possibilitar a vontade de uma casa inacabada2, não no sentido de algo que está ainda em obra, 

mas de algo que existe na expectativa que a sua ocupação continue a construção suspensa do seu 

significado e do seu carácter. 
 Ao considerarmos o edifício da casa como cenário onde a vida se desenvolve ‘presa 

por mil fios aos cambiantes da realidade’3, estaremos inevitavelmente a assumir que, na 

dissemelhança e incerteza da expressão de cada um, nem todos os usos -ou padrões de cada 
uso- poderão ser antecipados. Se, por um lado, as necessidades básicas e transversais da vida 

humana -como comer ou dormir- poderão ser facilmente determinadas e, consequentemente, 

a(s) circunstância(s) da casa enquanto infraestrutura que as suporta seja(m) relativamente 

previsiveis e domináveis, por outro, o carácter lúdico -condição instintiva e indissociável do 

ser humano4-, de casa enquanto processo e (campo de) jogo, far-se-á lugar numa margem 

indefinidamente criativa.  
 Esta consideração conduz-nos até à obra e ao projecto-de-arquitectura de Anne 

Lacaton & Jean-Phillipe Vassal, ou, particularmente, à construção da sua primeira casa5 -no seu 

trabalho, o princípio é claro: providenciar o máximo de espaço para um máximo de liberdade. 

1 LACATON, Anne, ‘A conversation with Patrice Goulet’ in ‘Lacaton & Vassal’, 2G, n.21, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 

2001, p.124

2 ‘In an unfinished form we introduce the use afterwards. An unfinished language is a dream. An unfinished project is a 
procedure that will go on adapting in the course of time. We have facilitated paths for its transformation. Escape route 
into the future.’ SORIANO, Federico, ‘100 Híperminimos|Hyperminimals’, Lampreave, Madrid, 2009, p.65

3 TÁVORA, Fernando, a propósito da Escola do Cedro [1963], ‘Fernando Távora’ (ed. Luiz Trigueiros), Blau, Porto, 1993, 
p.90

4 cf. HUIZINGA, Johan, ‘Homo Ludens: a study of the play-element in culture’ [1938], Routledge, London, 1949

5 A casa Latapie é a primeira casa construída pelo atelier, enquanto tal, em 1993. Desse, não estaremos a considerar  como 
primeira obra a sua primeira proposta de arquitectura, a tenda que construiram para si próprios durante a estadia no 

Níger; embora pudessemos olhar para si enquanto protótipo que sintetiza, num estádio inicial, em 1984, a maior parte dos 
princípios que passaremos a expor.



Um ponto de vista que se opõe às propostas que baseadas na ideia de uma existenzminimum6, 
resposta apresentada como solução ao problema da habitação pós-guerra, propondo uma 
aproximação ‘científica’ ao desenho (d)e distribuição dos espaços, determinando o mínimo 
de área e de divisões que uma casa requereria para responder às necessidades consideradas 
fundamentais de forma economicamente eficiente. Compreendidos os aspectos económicos 
desta posição, será igualmente legível a incapacidade que a existenzminimum teria para (cor)
responder plenamente à plena substância do habitar: ao reduzir a casa ao mínimo necessário para 
antecipar necessidades transversais e suficientes à (sobre)vivência do Homem, considerando 
que, dentro de determinada cultura, todos os homens existirão com as mesmas urgências, 
hábitos e vontades. Este principio gerou uma atitude projectual redutora e preferencialmente 
quantitativa sobre uma preocupação qualitativa, eventualmente degenerando em lógicas tensas 
à rentabilidade do mercado que, em prol da rentabilidade, tem vindo a ignorar frequentemente 
as condições dos espaços e as potenciais relações entre si, conduzindo ao seu empobrecimento. 
 Como reacção, Anne & Jean-Phillipe tentaram inverter esse dogma ao reorganizar 
a relação entre os aspectos económico e espacial dos seus projectos, repensando estratégias 
de construção de tal modo que a generosidade das suas intenções não fosse posta em causa 
pelo orçamento disponível, uma entre as diversas e variáveis contigências circunstancialmente 
impostas ao projecto de arquitectura. Para que tal fosse possível, mover-se-iam do preconceito 
comumente aceite de que a um orçamento mínimo equivalerá um espaço mínimo, recorrendo 
regularmente a soluções mais baratas, capazes, no entanto, de atingir as mesmas condições 
performativas pressupostas à materialização das suas escolhas projectuais. Ao sublinhar a 
importância da espacialidade sobre (as contingências d)a economia, o casal é capaz de multiplicar 

6 Estudos sobre a existenzminimum foram apresentados durante o segundo congresso CIAM, em Frankfurt, 1929, e desen-
volvidos por arquitectos como Alexander Klein, Le Corbusier e Walter Gropius.
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através do desenho das suas casas o conjunto de possibilidades e convites à criatividade espacial 
do(s) habitante(s), incitando à confiança da sua apropriação. Neste sentido, o projecto contenta-
se na disposição mínima de uma série de lugares, cuja construção a baixo custo não determina, 
nem limita, a aspiração a certas qualidades consideradas essenciais, como as sensações, (a 
liberdade d)os usos, ou o conforto dos seus habitantes. Pelo contrário, essa gestão eficaz de 
custos revelar-se-á ferramenta útil para as alcançar, encontrando pretexto para novos caminhos 
(e) para a inventividade do projecto7.
 No entanto, convirá esclarecer que os valores inscritos na arquitectura de Lacaton & 
Vassal não reflectem uma proposição indiscriminada de que ‘maior é necessariamente melhor’8 
ou que, por si, ‘mais é mais’ -para manipular o famoso aforismo de Mies. A qualidade dos 
seus ambientes arquitectónicos não é assente pelo número de metros quadrados distribuidos 
pelos quartos tradicionalmente existentes, enquanto reacção automática ao encolhimento à 
existência mínima, nem, por outro lado, caindo nos tradicionais sistemas de representação 
social e na linguagem valorizada pelo marketing imobiliário, onde o número de quartos reflecte 
o estatuto social do proprietário9. Na obra de Lacaton & Vassal, ao contrário do que aconteceria 
com os planos baseados no Existenzminimum, a questão económica não é, por si, premissa para 
o projecto, mas sim a consequência do estabelecimento de prioridades e da primazia relevada 
às qualidades que definem a latência habitável das suas obras, ambição fundadora dos seus 
projectos. No fundo, o seu objectivo não será o de poupar dinheiro pois se graças ao uso de 
materiais e métodos de construção acessíveis são capazes de o fazer, isso servirá apenas para 

7 LACATON, Anne; VASSAL, Jean Phillipe, ‘A conversation with Patrice Goulet’ op.cit, p.123

8 ‘Above a certain size, 1000m2 for instance, it serves nothing to make the surface area bigger (...)’ VASSAL, Jean Phillipe, 
‘Two conversations with Patrice Goulet’, op.cit, p.125

9 RUBY, Ilka & Andreas, ‘Lacaton & Vassal’, Cité de l’Architecture et du Patrimoine, op.cit, p .11

Vistas desde o jardim-de-inverno para o jardim-de-verão e a casa-de-inverno



deslocar esses recursos e gastá-los de outro modo. No fundo, esse comedimento servirá apenas 
para metamorfosear alguma da matéria em vazio, cristalizado e devolvido aos habitantes 
sobre a forma de espaço adicional, cuja principal qualidade e intenção não será propriamente 
a de oferecer mais espaço pelo espaço, mas a potencial vitalidade (d)e experiência por si 
acrescentadas. Espaços sem programa determinado, propositada e validamente ambíguos, 
cuja heterogeneidade é trabalhada ora na diferenciação dos materiais -explorados pelas suas 
qualidades intrínsecas-, na estratificação vertical, na amplitude e na profundidade das casas 
(como no caso da sua cité manifeste), ora em variações do tema da estufa e do (ou enquanto) 
jardim-de-inverno que marcam, de forma incontornável, a riqueza e a relevância do trabalho do 
atelier. 
 A arquitectura das suas casas carrega a ideia de que uma generosidade espacial 
apelará à compreensão expandida do uso-sobre-a-função, reduzindo o atrito das restrições 
que são, através do projecto, transformadas em possibilidade(s)10, potenciando a absorção das 
cambiantes necessidades da família. Por um lado, a sua atitude não recusa que a casa deva 
corresponder aos requisitos de uma máquina de habitar; por outro, não dispensa a vibrância 
do seu lado lúdico, dos pequenos prazeres da vida, de algo que existe para lá da eficiência do 
seu programa funcional e do bem-estar físico dos seus habitantes. O homem já não é um tipo11, 
conquistou a possibilidade de expressar a sua individualidade e, por isso, a casa deverá ser o seu 
reflexo ‘ilustrando a mistura na sociedade, ao permitir que as diferenças sejam mantidas. Outras 
pessoas, outras obcessões’12. 

II 

 O desenho da casa Latapie aceita estes dois pólos enquanto reflexão essencial do 
projecto, inventando através da sua proposta dois volumes acoplados que, trabalhando em 

10 ‘(...) it is about defining the space through qualities, and the relatons with function is freer. Functions can be developed 
with more interest, excitement, surprises and possibilities. (...) In this situation, extending the space allows you to weaken 
the immediate link with functions because the predetermined activities become just part of the project and don’t influenc 
its character.’ VASSAL, Jean-Phillipe, ‘Everyday delights: a conversation with Anne Lacaton & Jean-Phillipe Vassal’ in 
‘El Croquis 177/178: Lacaton & Vassal 1993-2015’, Madrid, 2015, p.17

11 Ao que se deveria completar ‘terá alguma vez o Homem sido um tipo�’,contrapondo a consideração de Le Corbusier  Ao que se deveria completar ‘terá alguma vez o Homem sido um tipo�’,contrapondo a consideração de Le Corbusier 
quando argumentava sobre o homem-tipo. Em 1927, afirmava: ‘A deformation of meaning has led to the equivalence in 
popular language: a man= a type; and from the point that the type becomes a man, we grasp the possibility of a conside-
rable extension of the type. Because the man-type is a complex form of a unique physical type, to which can be applied a 
sufficicent standardization. According to the same rules one will establish for this physical type an equipment of standard 
habitation’. LE CORBUSIER quoted by VIDLER, Anthony, ‘The third typology’ in ‘Architecture Theory since 1968’, ed. 
Michael Hays, the MIT Press, Cambride, 2000, p.290

12 Soriano, Federico, ‘ Soriano, Federico, ‘Housing in our time’ in op.cit, p.49





conjunto, procuram corresponder na totalidade à longitude de acções e pequenos gestos que 
dão forma ao habitar (e ao) quotidiano. Visível da rua, um volume encerrado pelo anonimato 
dos painéis de fibrocimento distribui-se em dois pisos idênticos, cujo carácter se diferencia 
pela escolha dos materiais (mais resistentes no piso térreo, que durante parte do ano funciona 
como prolongamento do exterior, mais calorosos na intimidade do piso térreo), pela relação 
de intensidade variável com o exterior, ou pela ligeira inclinação do tecto do piso superior. 
A organização espacial é determinada fundamentalmente pelo núcleo que, ao modo de uma 
casa-utensílio13 do casal Smithson, concentra em si toda a aparelhagem infra-estrutural da 
casa -cozinha, quartos-de-banho, arrumação, escadas-, indispensável à rotina diária dos seus 
habitantes. A sua posição, cuidadosamente descentrada, desenha as diferentes distâncias que se 
constróem com os muros da casa, (in)formando espaços que sugerem vagamente as tradicionais 
funções da casa -sala de estar, quartos de dormir, garagem, cozinha-, evocando a eficiente 
comodidade de uma máquina de habitar. Devidamente isolado e aquecido, de interior revestido 
por uma segunda pele de madeira, este espaço congrega os requisitos suficientes à habitação da 
casa naquilo a que os próprios arquitectos chamariam casa-de-inverno.
 Do lado do jardim, esse volume duplica-se, trocando o fibrocimento da fachada por 
policarbonato. Constrói-se um jardim-de-inverno que, na aparente inutilidade imediata do 
seu recinto, prolonga a casa para além dos (pre)conceitos convencionais transformando-se, 
sob a forma de estufa, no que poderiamos considerar versão habitável da boîte à miracles14 
de Le Corbusier: uma caixa climática cujo carácter polivalente se abre à liberdade de usos e  
incita a criatividade espacial dos seus habitantes. Aqui, a amplitude do pé direito equivalente 
aos dois pisos da casa acentua o contraste com o conjunto de lugares do resto da casa e, em 
conjunto com a claridade proporcionada pela translucidez dos muros que filtram e desfocam 
a luz matinal, anuncia a condição de um lugar entre o interior casa e o exterior jardim. Um 
lugar para onde os habitantes possam sair, desfrutando os prazeres desse estar-fora sem se 
encontrarem, no entanto, expostos ao exterior desabrigado. O seu pé-direito duplo traz também 
consigo a possibilidade de comunicar com ambos os pisos da casa através de um conjunto de 

13 cf. Appliances Houses in SMITHSON, Alison & Peter, ‘The Charged Void: Architecture’, Monacelli Press, New York, 
2001, p.190-196

14  ‘...o verdadeiro constructor, o arquitecto, pode construir edifícios mais úteis para vós porque sabe tudo acerca de 
volumes. De facto, pode criar uma caixa mágica que contém tudo o que o vosso coração pode desejar. Cenários e actores 
tornam concreto o momento em que a caixa mágica aparece: esta tem a forma de um cubo e contém em si tudo quanto 
é necessário para satisfazer milagres, levitações, manipulações, distracções, etc. Dentro, o cubo está vazio, mas o vosso 
espírito inventivo enchê-lo-á com todos os vossos sonhos... à maneira das representações da velha Commedia dell’Arte’. 
Nota final ‘La “Boîte à miracles”’ de LE CORBUSIER, ‘Il Cuore della Città Punto d’incontri delle Arte’ in ‘Il Cuore della 
Città’, Hoepli Editore, Milano, 1954, p.52, como citado por MENDES, Manuel, ‘Terra quanto a vejas, casa quanto baste’ 
in ‘Só nós e Santa Tecla’, Dafne editora, Porto, 2008, p.142



(Dis)posições (d)e atmosferas da casa Latapie



portas e janelas15 que, entre o recolhimento e a abertura, permitem que a zona social da casa 
possa balançar de acordo com as vontades dos seus habitantes, adaptando-se a uma série de 
performances improvisadas e balançando ao ritmo das estações, sem que a qualidade da sua 
definição espacial seja comprometida. Como uma história que esconde e transmite sentidos 
mais latos do que a sua concretização literal, o que é particularmente belo na construção da 
estufa é o seu potencial alegórico, isto é, o significado suspenso que o seu recinto enuncia: se os 
arquitectos materializaram a relevância da inutilidade sob a forma de um jardim-de-inverno, 
terá sido apenas para convidar os seus habitantes a estender a sua existência. E ao contrário de 
um jardim, estes responderam enchendo-o de móveis e inventando uma outra espécie de sala 
capaz de, finalmente, ser várias: metamorfoseando-se, funcionando por si, como extensão do 
espaço de estar de inverno, ou expandindo-se para o jardim nos melhores dias de sol.
 Quando começaram o diálogo que serviria de base ao projecto da casa, os arquitectos 
(re)conheceram a importância das viagens regulares dos seus clientes à costa sul de Espanha, 
e o impacto que isso teria na sua própria arte de habitar: trazendo consigo o indispensável 
ao dia-a-dia -compactado numa caravana- e instalando(-se n)uma mesa em frente ao mar, o 
casal construiria o seu próprio território fazendo da paisagem a sua casa. Como afirmou Peter 
Smithson, basta uma cadeira para nos impormos perante o espaço ‘cego’ e, nesse sentido, o 
simples gesto de mover ou instalar essa mesa insinuaria a expansão da casa para lá dos seus 
limites. No entanto, Smithson afirmaria também que esse acto de fazer território começa com 

15 No piso térreo, não existe a figura da porta enquanto elemento que separe as duas partes da casa, mas antes um muro 
de portas que pode desaparecer completamente no seu rebatimento. No piso superior, um conjunto de janelas ilumina e 
permite ventilar a zona dos quartos.

Vista(s) da fachada poente



as nossas roupas enquanto extensão do nosso corpo, não só com o seu estilo, mas com os nossos 

gestos, as nossas posturas quando os usamos16. Uma consideração que nos será útil convocar 

para compreender a arquitectura da casa Latapie e da construção do seu abrigo em diversas 

camadas, permitindo atmosferas e condições de conforto ajustáveis à sensibilidade particular 
dos seus habitantes. TTransparente, opaca, translúcida, isolada ou não isolada, aquecida ou não 

aquecida, a casa funciona assim como uma roupa vestida em camadas, suspensa de forma a 

albergar os vários habitantes, ‘protegendo e adaptando-se de acordo com as estações, o estado 
de espírito, o que se queira fazer, a vontade de ver ou não ver os vizinhos, e por aí fora...’ 
 Construir o jardim-de-inverno não é mais do que tornar habitável a distância entre 

duas dessas camadas; e na possibilidade de inventar o clima do seu interior ou na translucidez 
dos limites que não só garantem a privacidade dos seus ocupantes, mas também distorcem 

a realidade do seu entorno, transportando-os eventualmente para um outro lugar, de sonho, 

aproximando-os do prazer de estar em frente ao mar17. Entre as camadas de policarbonato, 

fibrocimento e madeira, uma série de elementos móveis vão permitindo que, entre rua-casa-
logradouro, o carácter dos espaços possa varia entre um recolhimento e uma abertura plena às 
diversas profundidades do lote, às necessidades e aos desejos de luz, transparência, privacidade, 
protecção ou ventilação.

 Entre máquina de habitar e caixa dos milagres, no fundo, o projecto da casa Latapie 

16 SMITHSON, Peter, ‘The Chair’ [1985] in ‘Changing the Art of Inhabitation’, Artemis, London, 1994, p.144

17  ‘If a landscape existes, there is nothing to do except perhaps glide delicately into it (…) If it isn’t there, a filter that 
changes one’s glance and creates the extraordinary can be added’, LACATON, Anne; VASSAL, Jean-Phillipe ‘Lacaton & 

Vassal’, Cité de l’architecture & du Patrimoine, Paris, 2009, p.32



representa a possibilidade de resumir as comodidades do habitar contemporâneo e expandi-las 
através do jogo, do prazer de viver constantemente num clima temperado, ou de construir a 
casa à sua imagem, graças a uma geografia ajustável. Importando, de forma mais perene, uma 
aproximação à instalação veranil do casal para a paisagem urbana de Bordeaux18.

III

 O resultado desta (dis)posição será uma arquitectura que não se impõe, balançando 
entre a provisão e a sugestão, entre a practicidade e a possibilidade, e que na simplicidade da 
sua estrutura se revela infraestrutura para uma espantosa plasticidade condições: de luz, de 
sombra, de temperatura, de visibilidades, de uma implantação de lugares versáteis para uma 
multiplicidade de atmosferas. Numa resposta ‘destinada a encorajar condições de mobilidade 
favoráveis a situações variáveis’ e ‘mantendo um guião suficientemente aberto para aceitar 
outros e dar às pessoas a possibilidade de experienciar histórias diferentes’19: sugerindo uma 
arquitectura que é ‘a intersecção entre um sítio, um programa, e restrições que devem ser 
eficiente, funcional e racionalmente satisfeitas, mas onde deva existir sempre algo mais que foge 

18 ‘(...) we finished our first meeting by saying to them that it was our first project and we were not sure how to build a big 
house on such a small budget. Jokingly, we said that maybe we could end up making a very nice space to park their RV 
to make them feel as if they were in the southern Spain.’ VASSAL, Jean-Phillipe, ‘Everyday delights: a conversation with 
Anne Lacaton & Jean-Phillipe Vassal’, op.cit, p.7

19 DANA, Karine, ‘An attempt at a voiceover’ in ‘Lacaton & Vassal: recent work’, 2G, n.60, Editorial Gustavo Gili, Barce-
lona, 2011, p.19



à eficiência, isto é, o prazer, o inesperado, o poético, e isso, no final, é essencial.’20

 Posto isto, o encontro de uma certa utilidade na inutilidade não deverá ser confundido 
com a postura desinteressada de um laissez-faire, que rejeitaria o nosso trabalho enquanto 
organizadores do espaço; antes, enquanto recusa da ilusão de que o arquitecto ‘todo-poderoso’ 
será capaz, por si, de desenhar o lar de cada um, abolindo o acaso e o tempo que essa construção 
implica. Graças à casa Latapie, aprendemos a importância de projectar a estabilidade da casa 
com uma margem de tolerância, dando sentido ao movimento, à imprevisibilidade do habitar 
enquanto propósito e matéria do projecto de arquitectura. Pois se aceitarmos que o papel do 
arquitecto será virtualizar um fundo capaz de suportar os diferentes usos dos seus ocupantes, 
desenhar espaços sem uso específico, projectando a incerteza como parte fundamental do 
seu programa arquitectónico, corresponderá precisamente à sugestão de que o homem tem o 
direito (e o dever) de significar o seu próprio habitat21, numa construção onde o luxo se definirá, 
sobretudo, ‘em termos de generosidade, de liberdade de uso, de prazer’22: afinal, ‘alguns 
projectos, por que se situam um pouco mais no vazio, precisam simplesmente de convidar as 
pessoas a sonhar.’23

 

20 LACATON, Anne; VASSAL, Jean-Phillipe ‘Lacaton & Vassal’, Cité de l’Architecture & du Patrimoine, op.cit, p.20 LACATON, Anne; VASSAL, Jean-Phillipe ‘Lacaton & Vassal’, Cité de l’Architecture & du Patrimoine, op.cit, p.20

21 ‘ ‘“Habitat” significa ambiente, dignidade, conveniência, moralidade de vida, e portanto espiritualidade e cultura (...)’, 
BO BARDI, Lina, ‘Habitat’ [1950] in ‘Lina Bo Bardi’, Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, São Paulo, 1993, p.64

22 LACATON, Anne; VASSAL, Jean-Phillipe ‘Lacaton & Vassal’,  LACATON, Anne; VASSAL, Jean-Phillipe ‘Lacaton & Vassal’, Cité de l’Architecture & du Patrimoine, op.cit, p.20

23 idem, p.82 idem, p.82





160 B. Do(s) princípio(s) para a minha casa 

Nem absolutismo nem laissez-faire

considerações para uma arquitectura generosa

‘Posto isto, acredito que a verdadeira generosidade, aquela 
que faz um homem sentir-se no ponto mais alto em que se pode 
legitimamente sentir, consiste apenas em parte na medida em 
que conhece que nada existe que lhe pertença verdadeiramente a 
não ser a livre disposição das suas vontades, nem pelo qual deva 
ser julgado a não ser pelo que usa, bem ou mal, e, noutra parte, 
na medida em que sente em si mesmo uma firme e constante 
resolução de usar bem, isto é, de não perder nunca a vontade 
para empreender e executar todas as coisas que julgará serem 
as melhores.’88

Em jeito de condensação, será oportuno clarificar o sentido que atribuímos aqui à noção 
de generosidade, enquanto princípio gerador do desenho de uma casa. Como procurámos expor, 
esta não representa necessariamente uma grandeza física ou uma nobreza material que acabe 
por se revelar fundamentalmente representacional. Etimologicamente, generosidade representa 
a qualidade de quem se entrega com devoção na realização de uma coisa; que é tolerante para 
com os outros, que é benevolente, indulgente, sacrificando o interesse pessoal em benefício 
do bem dos outros. Em última instância, generosidade representa a disposição para dar para 
além daquilo a que se está obrigado89 e, nesse sentido, identificar-se-á na construção de uma 
distância que se revela, por um lado, benevolente e, por outro, que se enlaça simultaneamente 
com uma certa estranheza no seu processo. Benevolente no sentido em que reconhece a sua 
incompletude, integrando o habitante na sua permanente construção; estranha no sentido em 
que, desenhada para além do que seria esperado, permite alterar as regras do jogo e ‘cria[r] as 
condições para sermos infiéis a nós próprios, aos nossos processos’90, à ideia que herdámos das 
coisas e de nós mesmos e, rompendo os laços contextuais que nos amarram, nos atrevermos a 
pensar, ‘inventando-nos a nós próprios a partir do espaço entre do projecto’91.

No nosso entendimento, o tamanho de uma casa, por si, não será tradução directa da 
sua generosidade; mas antes, esta existirá na transcrição complexa e entramada de uma série de 
factores: da multiplicidade e variedade do carácter dos lugares que a sua arquitectura é capaz de 
oferecer para lá do seu programa estritamente funcional; da possibilidades de movimento entre 
e de adaptação das relações entre os diversos espaços; da capacidade de ajustar atmosferas; na 
ambiguidade funcional das suas divisões que permita uma margem de polivalência nos seus usos. 

88 DESCARTES, René, ‘ DESCARTES, René, ‘Les passion de l’âme’ [1649] versão digital: http://philosophie.ac-creteil.fr/IMG/pdf/Les_passions_de_l_ame.
pdf, p.58 (consultado em 19 de Janeiro de 2016 às 10:13)
89 ‘ ‘Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea da Academia das Ciências de Lisboa’, vol. II, Verbo, Lisboa, 2000, p.1884
90 VALDERRAMA, Luz, op.cit, p.217 VALDERRAMA, Luz, op.cit, p.217
91 idem idem



Generosidade (para uma distância variável entre muros)
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No fundo, do conjunto de artifícios que reduzam o atrito entre os seus habitantes –e entre os 

habitantes e a matéria- para que cada um (se) possa estender (n)a sua existência. A arquitectura 

-enquanto espaço habitado e humano, realidade influenciadora do comportamento do homem 
e até da sua felicidade92- não tem sentido existencial per se, sendo que o propósito do projecto 

continua a ser fundamentalmente, desde o momento originário, o de delimitar espaço(s) 
fenomenológicos capazes de expectar essa paisagem de acontecimentos em toda a sua ‘errância 

de conteúdos ou mobilidade de significados’93: fruto de uma experiência do espaço que é marcada 

pelo constante balanço entre cultura e individualidade, hábito e espontaneidade. 

Assim, reclamar por generosidade passará então por aceitar que a arquitectura não é uma 

entidade abstracta, estrangeira às matérias concretas do quotidiano, reafirmando a nossa esperança 
num espaço que represente o seu desfrute. Quando Perec escrevia que ‘a quotidianidade não é 

uma evidência, mas opacidade’, ‘uma forma de cegueira, de anestesia’94, estaria provavelmente a 

referir-se ao facto de que apenas ‘o desejo de superação da vida comum confere um propósito à 

vida’95, e que por este motivo, ‘em conjunto com o desenvolvimento de programas que respondam 

a uma finalidade concreta, aparecerão outros programas, aparentemente sem um propósito 
específico: outros programas cujos valores e funções transcendam a rotina diária96. Assumindo que 

o projecto continuará a assentar na vontade de construir a distância - conjunto de lugares onde se 

estabelece a ‘relação entre sujeitos e objectos, habitada por hábitos que finalmente construirão a 
exterioridade e o espaço’97-, a generosidade da casa assinalar-se-á enquanto principio fundamental 

para multiplicar o seu potencial enquanto lar por acontecer. E nesse sentido, a generosidade só se 

traduzirá verdadeiramente num desenho que balance entre a continuidade e a descontinuidade, 

92 BO BARDI, Lina, op.cit, p.86 BO BARDI, Lina, op.cit, p.86

93 MENDES, Manuel, ‘ MENDES, Manuel, ‘Do esquecimento. “para além da arte: do nomadismo ao erotismo”, op.cit, p.99-100

94  ‘... ce que nous appelons quotidienneté n’est pas évidence, mais opacité: une forme de cecité, une manière d’anesthésie.’ PEREC, 

Georges ‘Espèces d’espaces’, Galilée, Paris, 2000 [1974], prière d’insérer

95 WALSER, Robert, WALSER, Robert, ‘Esboço sobre a queda de Ícaro’ in ‘histórias de imagens’, Edições Cotovia, Lisboa, 2011, p. 33

96 BALDEWEG, Juan Navarro, ‘ BALDEWEG, Juan Navarro, ‘La Habitación Vacante’, Editorial Pre-textos, Girona, 1999, p.13

97 VALDERRAMA, Luz, op.cit, p.218 VALDERRAMA, Luz, op.cit, p.218

Sol matinal de inverno, Alpendre do 
Axel, Hexenhaus, 2016

Jardim-de-inverno, tranformação 
da torre Bois-le-Prêtre, Lacaton & 

Vassal, Paris, 2005-11



162 B. Do(s) princípio(s) para a minha casa 

‘Peitoris, prateleiras e beirais numa 
sala de aula oferecem oportunidades 
para expor artefactos que não 
só costumas ser frágeis, como 
numerosos. É especialmente este 
tipo de coisas que permite que uma 
criança aproprie o espaço, se faça 
em casa nele.’ Escola Apollo, Herman 
Hertzberger, Amsterdão, 1980-83

a previsibilidade e imprevisibilidade, imposição e sugestão, absolutismo e laissez-faire, num 
processo latente e bidirecional onde o Homem (in)forma a arquitectura e a arquitectura (in)forma 
o homem. 

Numa consideração aproximada, Leatherbarrow compararia a relação dos edifícios com 
as suas actividades, à de uma mesa com as refeições que nela acontecem. Antes de cada refeição 
ter ocorrido, a mesa revela-se como suporte de algo que está por acontecer: ‘pré-saturada com 
a indicação de possibilidades, a disposição [dos utensílios] propõe uma refeição possível’98, ou 
seja, a mesa posta prescreve ‘modos típicos e costumeiros de refeição’99. No entanto, respeitando 
a irrepetibilidade de cada refeição, a autonomia e mobilidade dos elementos que compõe essa 
disposição temporária permite exactamente que essa prescrição notória seja ‘negligenciada’ e que 
a singularidade de cada gesto possa ocorrer. Um processo simétrico onde a inscrição resultante 
após a refeição se sobrepõe à sua prescrição, e ‘a [capacidade de] resposta que a mesa deu às nossas 
“ordens” estava escrita no reverso do seu convite.’100 A generosidade da casa será o príncipio que 
balançará entre essa capacidade de sugerir e de aceitar, e por isso, se ‘a origem do desenho da 
mesa desordenada se encontra na própria beleza da mesa, descoberta e admirada por muitas 
pessoas que a contemplaram’101, será o nosso dever como arquitectos arranjar formas de projectar 
espaços capazes de absorver e conviver com essa ‘desordem’. No fundo, ‘talvez seja necessário 
fazer um projecto para essa mesa’102.

98 LEATHERBARROW, David, op.cit, p.122 LEATHERBARROW, David, op.cit, p.122

99 idem idem

100 ibidem ibidem

101  ‘El origen del dibujo de la mesa desordenada se encuentra em la propiá beleza de la mesa, descubierta y admirada por muchas 
personas que la han contemplado. Sin embargo, debido a la fealdade de su composición, podemos llegar a pensar que se trata de una 
‘nueva belleza’ y, em tanto que nueva, habría que darle outro nombre, que podría ser ‘atractivo’. PLA, Mauricio, ‘La arquitectura a 
través del lenguaje’, Editorial Gustavo Gilli, Barcelona, 2006, p.11

102 SORIANO, Federico, op.cit, p.33 SORIANO, Federico, op.cit, p.33



‘L’acquario in casa’, revista Lo Stile, 
Lina Bo Bardi e Carlos Pagani, 1941





IV. Familiaridade (para uma distância com as coisas)





‘Mas, por um momento, imaginemos a arquitectura como nada mais -e nada menos- do 

que um vínculo entre a natureza e o homem. Deste modo, na sua inevitável condição material, 

a arquitectura fica presa por esta dupla mirada, por este duplo vínculo. E necessariamente olha 
com um rosto para a natureza e com outro para o Homem: ou aquela parte do homem que está 

por fazer -a cultura- cuja forma não está predeterminada. (...). Por isto, a arquitectura -como 

as ideias- não é senão a sombra das paixões, uma sombra que envolve aquilo que, sentido como 

mais próprio, é ao mesmo tempo o mais alheio, pois desconhecemos a sua origem. Eis aqui o 
seu mistério.

Este gesto, inquieto e contínuo, como se nunca encontrasse o seu lugar, abre uma brecha 
entre as coisas e a sua aparência (...). Mas ao trabalhá-las estabelece-se uma distância entre 

o ser e a forma de ser, entre a sua essência e a sua existência, uma diferença que não se dá 

no inerte; ao tocá-la, aproximámo-nos ao mistério do vivo.Tal como os homens, ou os dedos 

de uma mão, todos são iguais mas, ao mesmo tempo, todos distintos, a arquitectura encontra 

refúgio nesses espaço todavia por explorar, na forma diversa que toma o idêntico; as coisas 

tornam-se, então transparentes, perdem a sua misteriosa opacidade, e rendem, exaustas, o seu 

significado.’1]

1 Luis Moreno Mansilla, ‘‘Sobre la confianza en la materia’ [1998] in ‘Escritos Circenses’, Gustavo Gilli, Barcelona, 2005, p.88



Bandeiras Japonesas dando notícia 
ao leiteiro de que o pavilhão está hab-
itado. Pavilhão Upper Lawn, Alison 
& Peter Smithson, 1958-82
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Familiaridade (para uma distância com as coisas)

Da memória (e) das coisas
casa, repositório de afecto(s) para uma paisagem doméstica

‘São sempre as coisas e os animais, associados às impressões 
mais profundas, que, libertados da sua tristeza muda, servem 
de guias para o acto lustral da memória, fazendo-se presentes 
na sua linguagem sem palavras.’1

Para falar de familiaridade, existiria a possibilidade de nos referirmos à inevitável relação 
que as pessoas estabelecem com os espaços, e que (se) funda (n)um tipo de metalinguagem que 
nos ensina ou sugere como actuar nas suas diferentes espécies2. Focando-nos, desse modo, na 
silenciosa capacidade que as pessoas têm de ler os espaços e que os espaços têm de falar com 
as pessoas. Tecendo considerações sobre a ‘Poética do Espaço’, Bachelard afirmava que a casa 
natal gravaria em nós a hierarquia das funções do habitar e que, na sua essência, seríamos ainda 
um reflexo do diagrama daquela casa, sendo que todas as outras não passariam de variações 
de um tema fundamental3. Treze anos depois, durante uma conferência sob o título ‘sinais de 
ocupação’, Peter Smithson remeteria ainda para deste diálogo tácito -que se estabelece em tom 
de murmúrio entre os homens e os espaços- definindo-o enquanto a capacidade circular que os 
edifícios têm para, apoiando-se na sugestividade das suas formas, comunicar com aquele que o 
ocupam e, no sentido contrário, que aqueles que os ocupam terão para –ao dinamismo de um 
corredor que incita o caminho, da escada que incita a montada, do corrimão arredondado que 
suaviza o cumprimento, ou da janela que convida a olhar para fora- lhes responder com um bom 
uso; uma linguagem -que Peter Smithson nomearia linguagem-da-forma4- capaz de influenciar 
e potenciar o uso, e cujo sentido, por esse motivo, se encontraria inevitavelmente fora dela, na 
realidade que (a) antecipa. 

No entanto, como já sugerimos, existirá no processo de transformação que dá lugar a cada 
novo espaço -seja por parte do arquitecto ou do habitante- a possibilidade de se introduzir uma 
certa estranheza capaz de dissolver os preconceitos associados a uma imagem estática da casa, e 
desta forma, contribuir para a construção de renovadas formas de familiaridade5: uma escada que 
serve de estante, um corredor mais largo com uma cadeira que convida a ficar, a válida instabilidade 

1 MOLDER, Maria Filomena,’A paixão de coleccionar em Walter Benjamin’ in ‘Semear na Neve’, Relógio d’Água, Lisboa, 1999, p.42-43

2 PEREC, Georges, ‘Espèces d’espaces’, Gallilé, Paris, 1974

3 BACHELARD, Gaston, ‘A Poética do Espaço’ [1957], Martins Fontes, São Paulo, 1998, p.34

4 ‘Interpreting Eames: form-language sets up a dialogue between object and user. The object suggest how it can be used, the user 
responds by using it well – the object improves; or it is used badly –the object is degraded, the dialogue ceases. (...) in its first period of 
life, the object must have love, or at least regard.’ SMITHSON, Peter, ‘Signs of Occupancy’ [Wittwaterstrand, 1970] in ‘Changing the Art 
of Inhabitation: Mies’ pieces, Eames dreams, the Smithsons’, Artemis, London, 1994, p.134

5 A ideia de estranheza está aqui inevitavelmente ligada à ideia de subverter, olhar para as coisas de outra forma sem a limitação do seu 
pre-conceito, ‘usar mal’ inventando-lhe o prazer de novos usos. Estas considerações, embora despertadas por uma leitura de Valderrama 
previamente mencionada, foram solidificadas pela leitura do capítulo 6 ‘People and things’ em: LERUP, Lars, ‘Building the Unifinished: 
Architecture and Human action’, SAGE, London, 1977, p.127-157
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de uma sala quadrada que incita a que os habitantes e as suas coisas, inquietos, permaneçam em 

movimento. Ou ainda, numa postura mais lúdica, da simples associação imaginativa a outras 

possibilidades de interpretação, tão típica da criatividade espacial da criança que escala a escadaria 

como se de uma montanha se tratasse6, que se esconde debaixo da mesa como se de uma caverna 

ou de um abrigo precário se tratasse7. Cada um destes feitos de arquitectura8 vai dialogando com 

o habitante e quanto maior a amplitude das sugestões oferecidas, maior será o esforço da casa 

para ir tornando o confronto entre o corpo e a matéria um pouco mais familiar. 

No entanto, tendo assente que cada experiência é uma invenção, facilmente 

compreendemos que a casa-edificio será, por si só, incapaz de se tornar casa-lar. ‘O edifício 

é uma experiência, cuja intensidade se faz casa’9 e, por esse motivo, da capacidade de nos 

familiarizarmos com um espaço, mais do que o silêncio de uma primeira impressão, interessar-

nos-á agora particularmente esse segundo momento que se seguirá à sua ocupação e que será 

o da apropriação. Reagindo contra a debilidade de uma ideia de arquitectura onde os produtos 

dessa estadia sejam considerados como intrusão, acreditamos que a casa deverá fazer-se da 

capacidade para se abrir à vida, às pessoas, às coisas –ou seja, na possibilidade de fazermos uma 

casa ‘[n]o mais gentil dos estilos, em que embora se possa manter um prenúncio das medidas dos 

eventos e estruturas internas –salas, actividades, disposições, suportes-, esta sugira interpolação 

sem que tenha, em si, de ser modificada’10. Potenciando assim uma familiaridade gerada tanto da 

repetição cíclica dos gestos do nosso quotidiano como da efemeridade inventiva da sua excepção, 

estabelecendo uma cumplicidade com os lugares da casa, através da qual o espaço animará o 

hábito e este significará o espaço, fazendo-nos simultaneamente íntimos tanto de cada detalhe da 
casa, como do seu todo. No fundo, desprendendo-nos da ideia de que o arquitecto determinará 

completamente o modo como a casa será habitada, para conferir ao habitante a autonomia de 

um fazer projecto que também lhe pertence, confiando no potencial da sua criatividade espacial 
e dando lugar a um espaço que não é meramente lido, ou contemplado, mas fundamentalmente 

produzido11 tanto pelo arquitecto como pelo habitante.

6 LERUP, Lars, ‘Building the unifinished: Architecture and Human action’, SAGE, London, 1977, p.128

7 ‘O jogo deve ser considerado como o grande núcleo, a matriz de qualquer actividade mimética, exemplar privilegiado para narra 

a história ontogenética da pulsão da semelhança. A criança no jogo não imita apenas pessoas, todo o universo dos possíveis a atrai e 

convoca: actividades, instrumentos, móveis, roupas, elementos naturais; o jogo é constantemente atravessado por condutas que visam 

o assemelhar-se.’ MOLDER, Maria Filomena, ‘A paixão de colecionar em Walter Benjamin’ [1984] in ‘Semear na Neve’, Relógio d’Água, 

Lisboa, 1999, p.44

8 LE CORBUSIER, ‘Une petite maison’ [1923], Birkhauser, Basel, 2013, p.37

9 ‘(...)a partir da (des)locação que constitui o experienciar ser (e) abrigo, estação-passagem, posição-percorrência, estadia-protecção.’ 

MENDES, Manuel, ‘Terra quanto a vejas, casa quanto baste’ in ‘Só Nós e Santa Tecla’, Dafne, 2008, p.117

�� ��������, �eter, op�cit, p���6 ��������, �eter, op�cit, p���6

11 LEFEBVRE, Henri, ‘The Production of Space’ [1974], (tr. Donald Nicholson-Smith), Basil Blackwell, Oxford, 1991, p.170-171 

Familiaridade, estranheza, acção.

Posições sobre uma relação possível 

entre o habitante e a casa. 

Desenhos explicativos, Lars Lerup, 

1977 



Casa-atelier em Lincoln’s Inn Fields
‘Uma espécie de auto-retrato’





[‘Com efeito, escrever por intermédio de outrem, para quem é escritor, acaba por 
tomar a figura de não se poder viver por si, de viver sempre por outro, transformando-se 
o ser ‘medium’ para receber, para deixar passar, colocado num limiar em que o próprio 
vazio do presente se torna matéria impressionável para as ressonâncias alheias. A 
citação constitui, assim, para aquele que se confronta tão firmemente com esse vazio, um 
momento purificador, um propósito anárquico de revolucionar o presente, demonstrando 
a intransmissibilidade do passado como um todo e assegurando, ao mesmo tempo, que 
unicamente esta operação de recolha entre os restos possibilita a sua preservação. Segundo 
a penetrante visão de Hannah Arendt, a catástrofe da história da civilização ocidental, de 
que Benjamin tão bem compreendeu os contronos e o sentido, sob a aparência de uma 
tradição convertida num monte de dtritos, de cinzas, proporcionou-lhe os meios para 
firmar essa missão do colecionador: salvar os preciosos fragmentos. A confluência entre 
um modo de ver excêntrico, passado de moda, e o caminhar do mundo moderno não é 
da ordem do acaso; na realidade, só a perspectiva de um colecionador poderia captar o 
verdadeiro aspecto com que as coisas aparecem no desespero do nosso presente.’1]

1 MOLDER, Maria Filomena in ‘A paixão de colecionar em Walter Benjamin’ [1984] in ‘Semear na Neve’, Relógio 
d’Água, Lisboa, 1999, p.41



Pormenor da luz sobre os objectos sob a cúpula



Apresentar a noção de familiaridade para ilustrar essa possível relação circular 
do eu com os objectos e dos objectos com a casa terá como ponto referencial -limite e 
incontornável- do nosso próprio imaginário a casa-estúdio de Sir John Soane, construída 
a partir dos números 12, 13 e 14 de Lincoln’s Inn Fields, em Londres2. Uma casa onde, 
ainda habitada, antes de se ter tornado um museu3, ‘Soane sonhava com um mundo que 
se extinguisse, uma casa onde o habitante se projectasse nos seus objectos, com os quais 
estabelecesse uma relação viva que procurava extrair a essência e o espírito do passado para 
uma reinterpretação pessoal do presente.4 Organizando no seu interior, de forma quase 
obsessiva, peças de diferentes períodos, genuínas ou replicadas5, John Soane demonstrou 
o seu interesse pessoal nas possibilidades de aprendizagem que uma interpretação material 
do passado poderia trazer ao trabalho do arquitecto. Nesse sentido, mais do que um museu, 
a casa representaria um verdadeiro estúdio6: (n)uma espécie de autorretrato montado com 
fragmentos e citações do trabalho de outros. Uma colecção que não só revelava os seus 
interesses pessoais, como também se tornava material activo das suas lições, possibilidade 
de estudo para os alunos mais curiosos que a quisessem visitar nos dias seguintes às suas 
conferências7. 

A casa-atelier foi crescendo com o passar do tempo, a partir do lote 12 da rua até 
absorver os dois seguintes, à medida que as possibilidades de ocupação que o potencial 
vazio dos seus quartos ofereciam se ia aproximando do limite, esgotando-se no crescimento 

2 cf. MOLEÓN, Pedro, ‘John Soane y la arquitectura de la razón poética’, Mairea, Madrid, 2001, p.157-191 

3 O conhecimento sobre a evolução de Lincoln’s Inn Fields enquanto Casa-estúdio/-museu foi fundamentalmente 
construído, e pode, portanto, ser aprofundado, a partir de uma leitura do capitulo ‘Una especie de autorretrato: 
Historia de una casa’ in MANSILLA, Luis Moreno ‘Apuntes de uma Viaje al interior del Tiempo’, Fundación Caja de 
Arquitectos, Barcelona, 2002, p.115-131

4 LLÉO, Blanca, ‘Sueño de Habitar’, Fundación Caja de Arquitectos, Barcelona, 1998, p.22

5 ‘La casa, en efecto, respira al principio de su devenir como una aula enciclopédica en la que valorar no tanto la 
forma del pasado cuanto su gusto, carácter y expresión. Las piezas acumuladas por Soane son todas volumétricas, lo 
que quiere decir cambiantes, con esas luces tornasoladas de las que tanto gustaba; Soane establece la relación con el 
pasado no por medio de abstractos dibujos, sino directamente con los materiales reales (verdadeiros ou falsificados) 
de la Antigüedad. Sobrevuela, pues, la esperanza en una disciplina que pueda confiar en la arquitectura ya hecha 
como método de aprendizaje, siguiendo sus reglas y su espíritu, su capacidad de convocar racionalmente nuevas 
obras, y ve al hombre capaz todavía de no incluir la Antigüedad, sino de abstraer la esencia de su fuente y quizá 
reinterpretarla de un modo personal.’ MANSILLA, Luis Moreno, op.cit, p129

6 ‘En su raíz latina, studium no quiere decir, o por lo menos no inmediatamente, ‘el estudio’, sino la aplicación a una 
cosa, el gusto por alguien, una suerte de dedicación general. Tal estudio se relaciona estrechamente con la mirada 
atenta y es consecuencia de un afecto al saber que se va conquistando al mirar permanentemente. Entre el estudio y 
la mirada apenas hay mediación: la mirada desea acordase, reconocer, relacionar, mirar mejor, y aparece entonces 
la vocación del estudio.’, SANTA-MARIA, Luiz Martinez, ‘Intersecciones’, Editorial Rueda, Madrid, 2004, p.

7 Cf. MOLÉON, Pedro ‘John Soane, 1753-1837 y la arquitectura de la razón poética’, Mairea, Madrid, 2001, p.70-71



desmesurado dos seus artefactos -ruínas, esculturas, pinturas, livros-; no fundo, à medida 
que a sua distância se ia tornano curta. Rompendo a ideia de ‘caixa de muros’8 hermética, 
a casa ia-se desdobrando numa sucessão contínua de lugares diferentes -em planta, em 
secção, em dimensão, em cor, em luz-, interligados das mais variadas formas através de uma 
série de portas, janelas e passagens que -tanto na sua altura como na sua profundidade- 
estabeleceriam uma miríade de relações visuais e de condições lumínicas que, no dinamismo 
da passagem, (se) iriam transformando (n)a relação entre os habitantes e os objectos, 
influenciados pela sua posição tanto no espaço, como no tempo. 

Acreditando nas palavras de Luis Moreno Mansilla, a casa conservou, durante a 
sua vida, o seu carácter privado, familiar, pessoal, repositório de uma colecção de objectos 
atesourados com carinho e emoção. Artefactos nos quais não se renunciaria, antes se 
sublinharia, a uma ligação sentimental: ‘recordações, objectos e amizades’ da viagem a Itália 
que fizera em 1777 e que considerava um dos períodos mais felizes da sua vida9. 

Por entre a constelação de poisos possíveis, entre os nichos, os beirais, as prateleiras 
e os painéis móveis que mobilizariam e multiplicariam os muros da sala dos quadros, e 
graças a um ‘sábio, correcto e magnífico jogo dos volumes reunidos sob a luz’10 que dinamiza 
todos esses detalhes, a casa far-se-ia de uma arquitectura que dependeria tanto dos seus 
artefactos, como estes dependeriam da sua arquitectura.

É que o coleccionador, lembra Maria Molder, ‘aceita a afirmação de que a parte 
pode ser tomada pelo todo e de que, não podendo possuir todas as coisas, todos os seres, se 
pode contrair, realizando-se uma espécie de elipse material, esses inumeráveis nalguns, e 
reproduzir, assim, a ordenação do todo de todos numa ordenação do todo de alguns. Esta 
aceitação exige, porém, que entre as coisas haja uma relação reflexiva, de modo a que 
cada uma se possa rever em cada outra e tal relação necessita proceder, para ser efectiva, 

8 MOLÉON, Pedro, op.cit, p.179

9 MANSILLA, Luis Moreno, op.cit, p.119;129

10 LE CORBUSIER, ‘ LE CORBUSIER, ‘Vers une Architecture’ [1923],Librairie Arthaud, Paris, 1977, p.16



de uma génese original comum. Então, não só cada coisa apela para o seu semelhante. 
E aí, o mundo do colecionador encontra-se com o mundo do artista; por esse motivo, 
qualquer reflexão sobre as colecções e o acto de coligir se dirige, como seu destino, para o 
acto de produzir semelhanças, o acto poiético. Tudo o que já fala uma linguagem e, para o 
autor, isto não é uma metáfora: cada domínio do ser, além do homem, exprime-se (n)uma 
linguagem, uma linguagem que não nomeia, uma linguagem material, sem articulação. 
O colecionador tem o privilégio de escutar essa linguagem sem palavras, linguagem 
muda das coisas que as formas artísticas reacendem elas mesmas, levando-as a uma 
intensificação plena. (...) Ao ser atraído por um fóssil, por uma borboleta, por um vidro 
irisado fenício, por uma cerâmica micénica, por uma fotografia esmaltada de Christopher 
James, por um livro infantil ou uma pedra, ao guardar-se esses objectos, que são outros 
tantos exemplares únicos, repousados em si mesmo, submete-se o espírito a uma ordem que 
lhe é apenas aparentemente exterior, porque o espírito se revê nesses objectos e pressente 
a sua linguagem sem voz, realizando uma forma de tradução que envolve, ao mesmo 
tempo, a redescoberta do universo e uma auto-apropriação, uma figuração material do 
pensamento e do seu destino.

São os traços do humano que se transfiguram em marcas de protecção do seu 
tesouro: a memória, a reflexão, a consciência, tornam-se suporte, quadro, repositório, 
selo da propriedade. (...) A colecção aparece, por consequência, como uma estrutura capaz 
de reordenar e renovar a existência, pulsão que acende no colecionador a vontade de 
aquisição de um novo objecto, pulsão sem saciedade possível.’11

11 MOLDER, Maria Filomena, ‘ MOLDER, Maria Filomena, ‘A paixão de colecionar em Walter Benjamin’, op.cit, p.46-47



busto de John Soane entre a colecção
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‘Sinais de ocupação’: vestígios para um estilo próprio

Como escrevemos anteriormente, o ser humano tem uma tendência inata para moldar o 
mundo que o rodeia, de forma a que este se revele em consonância com a sua vida. Para que tal 
aconteça, mais do que construir meros abrigos que o protejam das intempéries e do exterior não 
domesticado, tentará dar forma à matéria e aos objectos de uso quotidiano para que estes espelhem 
a especificidade do seu habitar� A noção de familiaridade estará, nesse sentido, intrinsecamente 
ligada à nossa relação com as coisas, proveniente da nossa necessidade-capacidade de fazer casa 
através da experiência. Espalhando e acumulando os sinais da nossa ocupação de tal modo que, 
relembrando o significado que cada um desse sinais memoriza, criemos um todo com o qual 
nos identifiquemos e no qual, numa espécie de hierarquia própria e irrepetível, certas ‘coisas’ se 
revelarão mais significativas do que outras, ocupando a casa de tal forma que sintamos que esta 
nos pertença.12 

Ao falar sobre a casa em que cresceu -argumentando sobre o estilo da mesma- Adolf Loos 
descrevia com afecto os inúmeros objectos que a compunham, acompanhando essa descrição 
pelas histórias que as várias marcas próprias do seu uso revelavam, e concluindo que o único 
estilo de que a sua casa dava verdadeiramente notícia seria o ‘dos seus ocupantes –o estilo da [sua] 
família’13.  Sendo a construção de uma casa um processo eternamente incompleto, dependente 
da continuidade que a ocupação daqueles que a vêm habitar proporcionará à construção iniciada 
pela arquitectura, o propósito do projecto deverá passar por potenciar uma atmosfera capaz 
de crescer connosco, estabelecendo um ponto de ancoragem capaz de orientar a formação da 
nossa personalidade: um processo a partir do qual a nossa casa se tornará nós próprios e nós, 
simultaneamente, nos tornaremos a nossa própria casa14� Afinal, a casa é o sítio onde ‘a criança 
cresce e armazena na sua memória milhares de fragmentos de saber e de discurso que, mais tarde, 
determinarão a sua maneira de agir, de sofrer e de desejar’.15 

Através da habitação, nos interstícios dos gestos habituais com que vamos exercendo 
as funções indispensáveis ao nosso quotidiano, ‘a casa acolhe e protege o nosso corpo, e –como 
uma arca- recolhe os vestígios das nossas vivências numa espécie de museu autobiográfico, 
distanciando a ideia de desaparição’�6� �oderemos então afirmar que ‘a casa não é [apenas] o 

12  ‘En général, l’identification dénote l’éxperience chargée de sens d’um milieu “total”. A l’interieur de ces totalités, cependant, certaines 
“choses” se révèlent nécessairement plus significatives ou, selon la terminologie gestaltiste, comme des “formes” sur un fond moins 
“structuré”. (...) [L]’identification est le rapport significatif de l’être humain avec um monde de choses.’ NORBERG-SCHULZ, Christian, 
‘Habiter: vers une architecture figurative’ [�984], Electa �oniteur, �aris, �985, p��5-�6

13  ‘I did not, thank God, grow up in a “stylish” apartment. It was just not possible at that time. (...) But in those days... our table for 
instance was a crazy jumble of wood adorned with some dreadful metal ornaments. But it was our table, our table! Can you imagine 
what that meant? Can you imagine the countless hours that we spent at it – by the lamplight? (…) Our home was never finished, it 
developed with us, and we with it. It was certainly without ‘style’, meaning it had nothing alien, no old ‘style’. But it did have a style, 
the style of its occupants – the style of our family.’ LOOS, Adolf, ‘The Interiors of the Rotunda’ [Die Intérieurs in der Rotunde, 1898] in 
‘Creating your home with style’, Metroverlag, Viena, 2013, p.24-25

14 ‘ ‘‘An individual wanting to learn how to fence must first hold a rapier in his hand. (…) Sure there will be mistakes made. But they will 
be your mistakes. (…) You will make changes and improvements. Your home will become you, and you will become your home. (…) Let 
us always enjoy the little things!’ LOOS, Adolf, ‘The Home’, idem, p.40,42

15 DE CERTEAU, Michel; GIARD, Luce ‘ DE CERTEAU, Michel; GIARD, Luce ‘Entre-deux’ in ‘L’invention du quotidien 2. Habiter, cuisiner’, Gallimard, Paris, 1994, p.208

�6 ����E��, Enrico, ‘ MOLTENI, Enrico, ‘Una autêntica casa’ in ‘Álvaro Siza: Casas 1954-2004’, Gustavo Gilli, Barcelona, 2004, p.14
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refúgio que protege e defende do exterior, nem tampouco um espaço ‘branco’ a contemplar, nem 

uma máquina eficiente e confortável, senão o lugar da recordação e das sensações’17. Por outras 

palavras, que ‘o que é maravilhoso numa casa não é que [n]os abrigue ou retempere, nem que dela 

se possuam as paredes, mas antes que, lentamente, tenha deposto em nós provisões de afecto’18; 

ou, talvez mais rigorosamente, que tenhamos nós lentamente depositado nela provisões de afecto 

capazes de nos fazer sentir em casa, estabelecendo(-se) o verdadeiro sentido da sua arquitectura 

nesta circularidade: ‘uma casa verdadeira estabelece um centro; um lugar convergente que se 

torna de onde se sai a onde se regressa’, e nesse centro ‘as coisas do lugar são como pequenos 

prumos que dão sentido a esta univocidade da casa centrada. Nela, as coisas guardadas são únicas, 

não têm duplo, pois estão no centro.’19 

Como afirmou Walter Benjamin, ‘habitar significa deixar vestígios’, e por isso, da 
particularidade da arte de habitar, própria de cada um, resultará uma série de marcas que 

reflectem o modo específico como nos apropriamos de um espaço, reunindo e organizando um 
conjunto de artefactos significantes capazes de transformar a abstração do espaço na estabilidade 
de um lugar; construindo um microcosmos20 que medeia o eu com o seu contexto e a partir do qual 

ensaiamos e desenvolveremos um modo próprio de ver as coisas, coleccionando um conjunto de 

saberes que efectivam a nossa compreensão do mundo e da nossa existência individual enquanto 

ser colectivo21. 

17 ibidem ibidem

18 SAINT-��UPER�, Antoine, citado em WOGENSCJ��, André, ‘ SAINT-��UPER�, Antoine, citado em WOGENSCJ��, André, ‘Les mains de Le Corbusier’, Éditions du �oniteur, �aris, ���6, p�6�, 
como citado por MENDES, Manuel, ‘Terra quanto a vejas, casa quanto baste’, op.cit, p.119

19 SANTA-MARIA, Luis Martinez, ‘ SANTA-MARIA, Luis Martinez, ‘Intersecciones’, Editorial Rueda, Madrid, 2004, p.

20  ‘(...) “os objectos-microcosmos” (...). Este gosto pela analogia, esta pesquisa do objecto significante que não se esgota numa função 
utilitária e remete, tal como um espelho que deforma os objectos, para realidades mais vastas ou para noções mais abstractas, 
cujas relações internas também foram escrupulosamente “miniaturizadas” (...) Em resumo, o pensamento cosmológico procede por 
disjunções, e depois por associações complementares; elabora classificações cujos elementos se associam, termo por termo, duma 
categoria a outra, obecedendo a uma lógica própria, para a qual o facto de existir uma ligação é mais importante que a natureza das 
ligações”, no dizer de Cl. Lévi Strauss.’ LALLEMAND, Suzanne ‘Cosmologia, Cosmogonia’ in ‘A construção do Mundo’ [La construction 
du monde, 1974] (dir. AUG�, Marc), Edições 70, Lisboa, 2000, p.39-40

21 “The meaning of any object consists in its relationships to other objects, that is, it consists in what the object ‘gathers’. A thing is 
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“A casa Eames é um retrato dos Eames”
Caixa dos milagres | máquina de habitar - jogo, processo, manifesto do ‘seleccionar e organizar’ 



Diagrama do processo de trabalho desenhado por Charles Eames



“1. Se esta área representa o interesse e as preocupações do escritório projectista.
 2. E esta área o genuíno interesse para o cliente
 3. E esta diz respeito à sociedade como um todo
 4. Então será esta área de interesses e preocupações sobrepostas com a qual o projectista 
poderá trabalhar com convicção e entusiasmo.

Notas:
Estas áreas não são estáticas -crescem e desenvolvem-se-, sendo que cada uma influencia as 
restantes.
Colocar mais do que um cliente no modelo potencia a relação -de uma forma constructiva e 
poética.”



Frames do primeiro filme de Charles & Ray Eames, ‘Travelling Boy’, 1950 



Autorretrato de Charles Eames, reflectido numa decoração de natal



 Se à primeira vista caímos na tentação de pensar que a arquitectura da Eames house fora 
apenas o reflexo (ou resultado) do período pós-guerra em que foi construída, simultaneamente 
resposta à e produto da necessidade de construir rápido, barato e em grande quantidade, que 
fundeava o interesse de uma geração, um olhar mais atento permitirá contrariar a observação 
redutora que daí resultaria. O seu projecto teve como pretexto um programa experimental de 
casas de estudo iniciado pela revista Arts & Architecture entre 1945 e 19661, com o propósito de 
servirem enquanto protótipo(s) de novos modos de habitar para clientes genéricos. No entanto, 
ao contrário da intenção original de servirem enquanto modelos a ser eventualmente reproduzi-
dos no futuro (dependentes, portanto, de uma certa autonomização do seu contexto através de 
uma construção genérica e universalizável que permitissem a sua replicabilidade), o facto de 
a casa de estudo #8 acabar por servir de lar à própria família Eames provocaria uma reflexão 
profundamente pessoal, conduzindo, já durante a sua construção, mudanças significativas aos 
planos iniciais projectados com o arquitecto Eero Saarinen para um volume em ponte, desta-
cado da própria colina. 
 Na verdade, as mudanças na sua implantação (agora assente na firmeza de um poiso 
telúrico), a disposição dos seus painéis, as relações que estabelece com o que a envolve e com o-
que-envolve permitir-nos-á agora argumentar precisamente o contrário: isto é, que o seu verda-
deiro valor reside na sua inegável especificidade, quer em relação às circunstâncias particulares 
de um lugar2 como à vida dos seus habitantes. Por outras palavras, à perspectiva de um modo-

1 cf. SMITH, Elizabeth, ‘Case Study Houses’, Taschen, 

2 Após a subida de preço do metal, e depois do reconhecimento das qualidades de uma grande linha de eucaliptos que se 
impunha no lugar, a primeira proposta de um edificio é abandonada para dar lugar àquela que foi finalmente construída. 
Nas palavras de Charles: ‘In order to make the most sense economically, this house should be on a level lot. The possibility 
existed here, but to place it so would have meant the destruction of a natural meadow, beautifully related to the sea. To 
keep that part intact and to take full advantage of the protective qualities of a truly grand row of eucalyptus trees, a new 

Charles & Ray debruçados sobre a maquete da proposta original para a Case Study House #8



território-próprio a partir do qual o casal se familiarizaria com o (seu) mundo.
 A construção da casa-estúdio, contentor(es) de aparência frágil, assemblado(s) a partir 
de uma estrutura pré-fabricada (metálica no seu envelope, em madeira a delimitar os espaços 
interiores) e da justaposição de diferentes painéis de materiais diversos, denuncia a sua prin-
cipal intenção: existir enquanto continente expectante, resistindo numa capacidade latente de 
incitar uma série de acontecimentos, ao invés de se tornar ela própria o acontecimento. Ou seja, 
de com o progredir da habitação ir perdendo a sua relevância para a natureza e para as marcas 
do uso que a viriam a povoar. Mais do que ‘produto de um desenho’3, a casa Eames é produto de 
uma arte de habitar, dedicando inteiramente a sua devoção, por um lado, à indeterminação do 
que se viria a passar no seu interior -combinando-se na condição de uma versão habitável a boîte 
à miracles de Le Corbusier com a de uma machine à habiter-, fazendo-se continente de todos os 
gestos e (ir)relevâncias quotidianas que dão sentido ao modo de vida que o casal ia relevando na 
sua obra; e por outro, através de um equilíbrio delicado entre transparência, reflexo, opacidade e 
translucidez, selecionando e organizando os diferentes painéis de forma a intensificar a particu-
laridade da sua relação com o contexto que a rodeia. Uma casa que ‘olhando directamente para 
o mar (...) existia numa livre e independente relação com o seu entorno, permitindo a escolha e 
participação da vontade dos seus ocupantes’4, numa artísticidade capaz de estabelecer um ver-
dadeiro diálogo entre uma obra por acabar e a realidade dentro da qual (e para a qual) existe.

site was excavated behind these trees into the hill, saving the meadow at the cost of a 200-foot concrete retaining wall 
8 feet high.’ EAMES, Charles ,‘Case Study Houses for 1949’ [1949] in ‘An Eames anthology’, Yale University press, New 
Haven, 2015, p.39

3 ‘In the Black book that catalogues all the Eames’ work there are two further houses... each seems conventional to their 
period, each seems a product of drawing.’ SMITHSON, Peter ‘On reading the Black Book’ [1990] in ‘Changing the Art of 
Inhabitation’, Artemis, London, 1994, p.101

4 EAMES, Charles ‘Case Study Houses 8 and 9’ [1948] in ‘An Eames anthology’, op.cit, p.31

Vista das fachadas poente da casa-atelier, escondida pelos eucaliptos



 Libertando-se da tradicional imagem formal de uma casa, a Eames house faz-se capaz 
de existir, fundamentalmente, como suporte, ‘gráfico de ocupação’ capaz de fazer ‘parte de uma 
espécie de conversa visual entre os volumes interiores, a costura do envelope em vidro e as 
actividades dos [seus] ocupantes’5. A casa é uma estrutura; mas a casa dos Eames era a colina, 
eram os eucaliptos, o pássaro que guarda a casa6, as flores, o pacífico e o caleidoscópio de arte-
factos que preenchia a casa: no fundo, a casa Eames foram os Eames e a efémera permanência 
dos seus gestos, dos seus hábitos e das suas coisas. 
 Enquanto designers, grande parte da vida do casal girava em torno de um ordinário 
quotidiano; ofício e pessoalidade fundiam-se numa domesticidade afectuosamente obcecada 
com as coisas que existiam e como existiam: a natureza, os objectos, as pessoas, os gestos, o 
hábito e o efémero. Ao mesmo tempo que se realizava o projecto para a Eames house, quando 
viviam ainda num apartamento desenhado por Richard Neutra, Ray Eames elogiava já as quali-
dades da sua casa enquanto ‘casca’, cuja ‘simplicidade não impunha um estilo aos seus inqui-
linos, deixando-os livres de criar o seu proprio ambiente através da cor, da textura, dos usos, e 
dos objectos e equipamentos necessários para as actividades do dia-a-dia’; ‘em tal “casca”, cada 
familia poderia criar o seu ambiente sem ser forçado pelos detalhes arquitectónicos’ através de 

5 SMITHSON, Peter in ‘Changing the Art of Inhabitation’, op.cit, p.80

6 ‘The bird still lives in his pavilion [Eames’] with his prototype wire chairs, of which he is justly proud. The territory of the 
bird is the plateau. Quite a firendly bird. Custodian bird: the bird’s beady eye sees us off his territory. We leave the bird to 
his Idyll.’ SMITHSON, Alison ‘Three Pavilions of the Twentieth century: the Farnsworth, the Eames, Upper Lawn’ [1985] 
in ‘Changing the Art of Inhabitation’, op.cit, p.142

Reflexos da colina na fachada sul



uma ‘fluidez mantida para que os objectos pudessem ser trazidos para estudo ou prazer, per-
manecendo [no seu interior] enquanto fossem apreciados ou parte necessária do [seu] trabal-
ho’7.

*
 O projecto para a Eames house partiu fundamentalmente dessa consideração: ‘desen-
hado para as necessidades de vida de duas pessoas com interesses de trabalho próximos, [cuja] 
primeira consideração seria a conveniência e simplificação das mecânicas da habitação’8 e onde 
se destacaria a relação com o território. Compreendo de como um sistema estrutural rígido po-
deria, na verdade, ser responsável por um ‘uso livre’9 do espaço, capaz de criar, finalmente, tanto 
um espaço simultaneamente doméstico e oficinal. A zona de dormir que se instala no mezzanine 
do espaço-atelier, por exemplo, acentua essa ambiguidade potencial de uma arquitectura capaz 
de se fazer estação para o espontâneo, como para o habitual.
 Na sala de estar, a relação com o exterior constrói-se na sua dupla altura, limitada de 
forma diferente pelas três paredes que a separam-aproximam do exterior: a Este, a transpar-
ência que se cinge, quase na sua totalidade, ao nível térreo, permite focar o olhar no pacífico 
semi-longínquo sem ser encadeado pelo sol; o pano de parede cego, acima do olhar, é apenas 
interrompido imediatamente antes da sala se tornar quarto, deixando a luz imprimir a textura 
dos eucaliptos no pequeno muro que guarda a separação entre a sala e a alcova do quarto em 

7 EAMES, Ray, ‘We Live in One of the Newest Houses in California’ [1948] in ‘An Eames anthology’, op.cit, p.29 

8 EAMES, Charles, ‘Case Study Houses 8 and 9’ [1948], op.cit, p.31

9 EAMES, Charles ,‘Case Study Houses for 1949’, op.cit, p.39

Sombras de sul no interior da sala



mezzanino; a sul, protegido pelo recuo da cobertura, toda a dupla altura encerra numa fachada 
de vidro que permite contemplar a copa dos frondosos eucaliptos que ditaram finalmente o 
lugar da casa; por fim, do lado oeste, contra o muro de betão que contém a colina onde a casa 
assentou, a opacidade desta parede permitiria ao casal encontrar poiso para os seus quadros, e 
exposição para a estante onde disporiam livros e artefactos vários. Também a estrutura aparente 
da cobertura se torna um importante dispositivo para pendurar quadros e enfeites, enquanto 
que no recanto norte da sala, a alcova que aconchega um sofá não serviria apenas de assento 
mas também de expositor, eventualmente exibindo e  recolhendo algumas peças mais íntímas. 
Ao longo da casa, diversos armários serviam para desenhar a disposição e a compartimentação 
do espaço, mas também para arrumar todas as peças que não se desejassem expostas, ou seja, 
seleccionadas e organizadas.
 Não seria por acaso que, em 1951, Charles Eames consideraria a arquitectura como a 
criação de ‘um espaço onde o corpo se mova em relação a uns poucos e cuidadosamente escol-
hidos objectos’10. Olhando para as fotos da sua construção-esqueleto, a imagem da casa Eames é 
uma espécie de ruína em expectativa, cujo pleno sentido só existe quando olhamos para as fotos 
da sua ocupação, quando ‘objectos, livros e brinquedos colecionados para uso em filmes e pro-
jectos se tornaram parte do seu entorno.’11  O valor da casa Eames não residiria, portanto, no seu 
valor estético enquanto imagem comercializável mas na capacidade de absorção ao choque, ao 

10 EAMES, Charles, ‘Japanese Tea House’ [1951] in ‘An Eames anthology’, op.cit, p.92

11 EAMES, Ray; NEUHART, John & Marylin ‘Eames design: the work of the office of Charles and Ray Eames’, Harry N. 
Abrams Inc., New York, 1989, p.112

Vista sobre a sala desde a cozinha, através do nicho do sofá



uso, à intrusão; ou melhor, na dependência-necessidade que tal acontecesse. As molduras me-
tálicas da sua construção, mais de que uma mera opção técnica e estética, constituem-se como 
materialização possível do seu propósito arquitectónico: construir uma moldura para a vida que 
viria a ocupar o seu interior. Mais do que uma ideia de construção, a Eames house é a construção 
de uma ideia: a de que a arquitectura será, primeira e fundamentalmente, a organização da vida 
no espaço; e que a sua leveza, a sua propensão para a mudança, será o seu verdadeiro estilo, 
condição para uma arquitectura capaz de acolher de braços abertos tanto o que que em si possa 
existir de permanente como o efémero, o transitório.
 Aliás, se recordarmos o processo de construção da casa -estrutura primária à qual são 
justapostos diferentes painéis que determinarão as diferentes qualidades do seu interior e (d)a 
sua relação com o exterior- poderemos inclusive afirmar que a casa-edíficio é, em si, manifesto 
do ‘seleccionar e organizar’12, que Alison & Peter inventariam a partir da sua observação e 
que reflectia uma profunda ligação entre a ética do habitar do casal Eames e a estética dos seus 
filmes. Da importância que o habitante -neste caso arquitecto- e a habitação têm no processo de 
tornar cada casa única e irrepetível, reflexo de uma mirada atenta e do modo particular com que 
cada um de nós olha, recolhe e (re)organiza as coisas à nossa volta. O modo como o casal dispõe 
os painéis resulta de um processo de reconhecimento das características do lugar, da possibi-
lidade de se familiarizarem com ele de diferentes formas: ‘um território definido pelos Eames, 
estabelecido pelos pavilhões contra ele [através de um muro], reforçando a linha de árvores’13, e 

12 cf. SMITHSON, Alison & Peter, ‘Changing the art of inhabitation’, op.cit, p.79

13 SMITHSON, Peter, ‘Phenomenon in Parallel: Eames House, Patio and Pavilion’ [lecture, 1990] in ‘Changing the Art of 



da terra sobrante, moldado de modo a reforçar a distância que medeia a casa e a estrada. A casa 
instalou-se na natureza, mas também a transformou. À medida que nos aproximámos da casa, a 
natureza vai cedendo lugar à naturalidade artificial de um jardim informal, condensando-se no 
pátio que aproxima casa e atelier, e acabando eventualmente por entrar dentro da casa. ‘
 Ao longo dos anos, o casal definiria uma ideia própria de domesticidade através de 
uma casa utilizada tanto como espaço de trabalho como enquanto retiro, lugar(es) de lazer des-
frutando a encosta próxima do seu estado natural, e os seus habitantes –codornizes, pardais, 
cobras, gaios- e o som do oceano.’14 Para os Eames, também o jogo e o prazer seriam algo a ser 
levado seriamente, enquanto actividades a partir dos quais se pudesse aprender tanto como do 
trabalho e, consequentemente, o desenho dos seus brinquedos poderia servir para incorporar 
‘mensagens sobre o proecsso, os materiais e o mundo das “coisas boas”’’15. Conscientes de que 
todos os problemas do ambiente existem interrelacionados, onde trabalho e lazer, necessidades 
espirituais -conforto, prazer, jogo- e necessidades físicas ou maquinais do homem fazem parte 
de um único programa, onde tudo isso é, ou faz, arquitectura16. Não são as coisas em si que im-
portam, mas o modo como  dialogam, como se relacionam.
 ‘George Nelson, arquitecto que colaborou durante anos ao lado dos Eames, também 
definiria a casa como algo passageiro e transitório: “A casa é uma maleta para o espirito”, des-

Inhabitation’, op.cit, p.99

14 EAMES, Ray; NEUHART, John & Marylin, op.cit, p.112

15 EAMES, Ray; NEUHART, John & Marylin, op.cit, p.157

16 EAMES, Charles ‘Notes on “Powers of Ten”’ [1977] in ‘An Eames Anthology’, op.cit, p.383



montável “como um circo, uma tenda árabe” e pronta a desaparecer’17; e dentro dela, dedicar-se-
ia o maior afecto aos potenciais prazeres de cada artefacto que no seu interior encontrasse poiso, 
como se de mais um fragmento do espirito dos próprios habitantes se tratasse. 
 Suporte (d)e paisagem, estrutura (d)e natureza, talvez possámos afirmar que a casa 
Eames é um brinquedo para habitar que se tornou, inevitavelmente, e com o passar do tempo, o 
próprio ‘retrato dos Eames.’18 

17 OLIVEIRA, Olivia, ‘Lina Bo Bardi: Sutis Substâncias da Arquitectura’, Romano Guerra editora, São Paulo, 2006, p.76, 
parcialmente citando-traduzindo RUBINO, Luciano ‘Georges Nelson: come nella tenda di un nomade’ in ‘Ray & Charles 
Eames. il collettivo della fantasia’, Kappa, Roma, 1981, p.73

18 SMITHON, Peter, ‘Phenomenon in Parallel: Eames House, Patio and Pavilion’ [1990] in ‘Changing the Art of Inhabi-
tation’, op.cot, p.99



Frames do filme, ‘House - After Five Years of Living’, Charles & Ray Eames, 1955
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Familiaridade (para uma distância com as coisas)

Da paixão de coleccionar: seleccionar, ordenar, pôr de lado

Este processo de familiarização da casa, através dos objectos e das marcas que vamos 

depositando, será algo que fazemos com naturalidade ao instalarmo-nos num espaço, mesmo 

quando, na condição cada vez mais comum de flâneurs22 cidadãos do mundo, o fazemos por um 

curto período de tempo, e mesmo um quarto de hotel anónimo diz bastante sobre o seu hospedeiro 

ao fim de algumas horas� Relembrando as palavras de Certeau, ‘um lugar habitado pela mesma 
pessoa durante um certo período desenha um retrato fiel, a partir dos objectos (presentes e 
ausentes) e dos usos que eles pressupõem. O jogo de exclusões e de preferências, a organização do 

mobiliário, a escolha dos materiais, a gama de formas e de cores, as fontes de iluminação, o reflexo 
de um espelho, um livro aberto, um jornal por detrás,  uma raquete, cinzeiros, ordem e desordem, 

visível e invisível, harmonia e discordância, austeridade ou elegância, cuidado ou negligência, o 

reino da convenção, toques de exotismo, e ainda mais a maneira de organizar o espaço disponível, 

quão exíguo seja ele, e de distribuir as diferentes funções quotidianas (refeição, quarto-de-banho, 

entretenimento, estudo, lazer, repouso), tudo isto compõe desde já uma “receita de vida” antes 

sequer do dono de casa ter pronunciado uma única palavra.’23 

�esse sentido, poderá considerar-se que uma casa-edíficio, para que se possa fazer 
casa-lar, dependerá não só do espaço entre chão-paredes-tecto que determina o território do 

seu abrigo, a sua predisposição enquanto recinto habitável, mas também, e talvez sobretudo, 

do conjunto de objectos que comprovam a sua circunstância enquanto recinto habitado –isto 

é, do conjunto de coisas que, espelhando a particularidade das nossas necessidades, interesses, 

hábitos e convicções, vão construindo o lugar com o qual nos identificamos e ao qual chamaremos 
casa. Um processo que mapeia o fundo em permanente transformação (e) que dá forma ao nosso 

quotidiano, cristalizando, no dinamismo subtil da mudança constante, uma atmosfera doméstica 

que existe enquanto extensão daqueles que a habitam. Por esse motivo se explicará que durante o 

processo de mudança de casa existe um período em que, empacotados os nossos e seus objectos, 

nos sintamos então estrangeiros àquele que tivera sido até então a nossa casa; assim como, em 

sentido inverso, após nos mudarmos para uma nova casa, só após desempacotada e (re)organizada 

a maior parte dos nossos pertences, se assente de forma mais definitiva o sentimento de estar, de 
novo, em casa24.

a thing by virtue of its gathering. (...) In general, meaning is a psychic function. It depends on identification, and implies a sense of 
‘belonging’. it therefore constitutes the basis of dwelling. We ought to repeat that man’s most fundamental need is to experience his 
existence as meaningful.” NORBERG-SCHULZ, Christian, ‘Genius Loci: towards a phenomenology of architecture’, Rizzoli, New �ork, 

1980

22 ‘Le simple flaneur... est toujours en pleine possession de son individualité. Celle du badaud disparaît, au contraire, absorbée par le 
monde extérieur... qui le frappe jusqu’a l’enivrement et l’extase. Le badaud, sous influence du spectacle, devient un être impersonnel ; 
ce n’est plus un homme : il est public, il est foule.’ BENJAMIN, Walter ‘Paris, Capitale du XIXe siècle’ [Das Passagen-Werk, 1982], Les 

Editions Cerf, Paris, 2002, p.447

�� CER�EA�, �ichel� ��AR�, �uce, op�cit, p���6 CER�EA�, �ichel� ��AR�, �uce, op�cit, p���6

24 ‘ ‘En este cambio de la casa [o] apartamento los mismos muebles establecen otra relación con el nuevo lugar, pero se mantiene el ‘aire’ 
de la escena. La decoración trasladada nos hace reflexionar sobre lo que es realmente la casa: las paredes vacías o la casa habitada; 
hasta el punto de poder pensar si una casa desocupada conserva la condición de casa.’ MONTE�S, �avier; FUERTES, Pere; ‘Casa Collage: 
um ensayo sobre la arquitectura de la casa’, Gustavo Gilli, Barcelona, 2003, p.20



�76 B. Do(s) princípio(s) para a minha casa 

�a afirmação de um possível amanhã25, Alison & Peter Smithson resumiram as 
necessidades básicas do homem na sua instalação Patio & Pavilion: ‘um pedaço de chão, uma 
vista do céu, privacidade, a presença de animais e natureza –quando precisámos deles- e símbolos 
dos impulsos humanos básicos –extender, controlar e mover-se’�6. Através desta instalação, 
sintetizaram o trabalho do arquitecto enquanto proporcionador de uma arquitectura-de-
suporte, capaz de estabelecer a ponte entre o homem e o mundo, e onde o artista, que no caso 
da casa será o habitante, poderá vir posteriormente ocupá-la com os seus artefactos, com os 
seus símbolos; providenciando desse modo um recinto onde o habitante possa completar o seu 
contexto e se possa, desta forma, sentir realizado. Um manifesto que teriam possibilidade de pôr 
em prática com o seu pavilhão em Upper Lawn, fazendo casa de um pátio, de um pavilhão, e 
dos (relativamente poucos) objectos que o vieram ocupar, movendo-se ao ritmo das estações, e 
sublinhando o carácter transitório da sua arquitectura (re)construindo(-se em) diferentes formas 
de ocupar o território.

Também Lina Bo Bardi sugeriu que a (sua) arquitectura estaria marcada por substâncias 
mais subtis, existindo para além dos materiais que constroem a existência física das suas paredes: 
ar, luz, natureza e obra de arte27. Sendo que, acreditando nas palavras de Olivia de Oliveira, 
por obra de arte deveremos ler não só a produção artística do Homem, mas todos aqueles 
artefactos quotidianos que vão dando forma à paisagem doméstica a que chamamos casa. 
Uma compreensão que se viria a cristalizar na sua própria casa(-manifesto), feita de vidro, e 
que, olhando em retrospectiva, poderá ter tido repercussões na realização de Alison & Peter e na 
proposta do seu pavilhão solar. Uma casa (e um pavilhão) cujas origens, cuja essencialidade, 
poderiam perfeitamente residir no arquetípico padiglione que Lina desenhou como ilustração 
para contos infantis28: estrutura elementar onde se condensariam fundamentalmente essas 

�5 A instalação �atio & �avilion surgiu no contexto da exposição ‘�his is �omorro�’ [�956] na Whitechapel Art �aller� em �ondres� Alison  A instalação �atio & �avilion surgiu no contexto da exposição ‘�his is �omorro�’ [�956] na Whitechapel Art �aller� em �ondres� Alison 
& Peter desenharam o recinto da exposição para depois convidar Nigel Henderson e Eduardo Paolozzi para a completarem, ocupando a com 
diversos símbolos. cf.SMITHSON, Alison & Peter, ‘Charged Void: Architecture’, The Monacelli press, Nova Iorque, 2001, p.178

�6 idem idem

27  ‘É certo que raros são os exemplos em que um artista consiga exaltar um material a ponto de torna-lo suficiente para tudo o que ele 
quer comunicar; mas, tal como o bom pintor que tem poucas cores básicas e puras sobre a paleta e com ela consegue compor toda a gama 
de luzes e sombras, ao bom arquitecto são suficientes poucos e básicos materiais, novos ou antigos, mas todos puros e ricos de extensas 
vozes a entoar o canto com que a casa fala à nossa sensibilidade. E eis as notas do nosso teclado: eis o tijolo, a pedra, a argamassa, velhos 
e humildes componentes das nossas paredes, dóceis a acolher o afresco e as tintas e os tantos diversos trabalhos e acabamentos; eis a 
madeira, o linóleo, a borracha, para nossos pisos, e o mármore e a cerâmica. (...) A todos vêm coroar outras substâncias mais subtis –
algumas são, no entanto, imprescindíveis componentes do conjunto –e são o ar e a luz, a natureza e a obra de arte.” BO, Lina; PAGANI, 
Carlos (Org.) ‘Sensibilità dei material” in ‘Domus: n.201’, Domus, Milão, 1944 como citado por OLIVEIRA, Olivia de ‘Lina Bo Bardi: Sutis 
substâncias de Arquitectura’,  Romano �uerra, �ão �aulo, ���6, p�79

28  ‘Em um desenho de Lina Bo Bardi, publicado ainda na Itália antes da sua chegada ao Brasil, aparece um conjunto de elementos, ou 
tipos, que iriam se repetir em seus projetos posteriores. (...) Lina anuncia as formas arquetípicas que iria desenvolver em seus futuros 
projetos. Mas com Carlos Martí Arís sabemos que a relação entre tipo e projeto só existe enquanto aquele opera em um jogo recíproco 
de elementos arquitetônicos, cujo resultado é o projeto. Não existe tipo sem projeto. Sem o saber, Lina havia começado a projetar 
naquele instante em 1942 algumas de suas obras mais conhecidas, como a Casa de Vidro, concretizada apenas em 1951. (...)São lugares 
de observação da natureza, pois constituem-se em edificações isoladas e elevadas do chão: o que possibilita uma visão dilatada do 
entorno. Um volume limitado por um teto e aberto lateralmente: Essa forma-tipo é aquela do pavilhão da ilustração que acompanhava 
contos infantis, publicada na Itália em 1942, na qual Lina realizou precocemente um inventário das formas-tipo presentes em sua obra’ 
ZOLLINGER, Carla ‘Lina Bo Bardi. 1951: Casa de Vidro, 1964: “Niente Vetri” (Pavilhão e recinto: o desenvolvimento de dois tipos)’, in 
http://����vitruvius�com�br/revistas/read/arquitextos/�7��8�/�65, consultado a 4 de Abril de ���6
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quatros substâncias. 
� �omem é um colector por natureza� uma herança que reflecte a sua condição primitiva 

de ser que, originalmente por necessidade de subsistência, recolhe e organiza as coisas que o 
rodeiam, utilizando o que o mundo lhes oferece em seu favor –(n)um processo que se anima 
não só pela utilidade das coisas que recolhe, mas também como forma de (re)conhecimento do 
território e de si próprio29. Na inocência da nossa infância, quando visitamos um lugar novo, nas 
visitas à praia ou num passeio pelo parque, tendemos a trazer connosco pedaços da paisagem, 
colecionando pedras, conchas, búzios, ramos ou folhas, trazendo-as para casa como prova da 
nossa existência, da existência daquele lugar, ou melhor, da nossa existência com aquele lugar.

Da mesma forma que será fundamental para o Homem aprender a falar, a ler, a 
comunicar –mesmo que não saibamos ainda exactamente como esse processo se constrói-, será 
fundamental coleccionar algumas das coisas que recolhemos, que reunimos, e que materializam 
um diálogo pessoal com o mundo: lembrando-nos da indispensável existência de (ou com) um 
outro, ensinando-nos a comunicar com ele e, de certa forma, lembrando-nos de como viver30.

29  ‘A procura do mistério das origens e os sentimentos mais complexos que a fundamentam nasceram sem dúvida com as primeiras luzes 
da reflexão: o homem de Neanderthal, no fim da sua longa história, recolhia já fósseis e pedras de forma curiosa. Mas se é difícil atribuir 
ao homem de Neanderthal as preocupações de um pré-historiador moderno, sob o verniz científico do pesquisador de hoje, claramente se 
encontram intactos e sempre crepusculares os mesmos sentimentos para com o que está duplamente enterrado na terra e no passado.” 
LEROI-GOURHAN, André ‘O Gesto e a Palavra 1-Técnica e Linguagem’, [Le gest e la parole – technique et langage, �964], Edições 7�, 
Lisboa, 1983, p.11

�� Refl exão construída a partir da(s� memória(s� do ciclo de conferências ‘�ão te esqueças de viver’, realizado por �aria �ilomena �older  Reflexão construída a partir da(s� memória(s� do ciclo de conferências ‘�ão te esqueças de viver’, realizado por �aria �ilomena �older 

‘O pavilhão’, ‘o carrossel’, ‘o recinto 
dos animais’, ‘a praça das escul-
turas’. Ilustração para contos (estudo 
para um Jardim), revista Illustrazi-
one Italiana, Lina Bo e Carlo Pagani, 
Londres, 1942 

Patio & Pavilion, ‘This Is Tomorrow’ 
Exhibition, Alison & Peter Smithson, 
�ondres, �955-56 
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Na verdade, se começámos a nossa colecção por reunir coisas incentivados pela 

necessidade, relevando a sua utilidade como principal propósito, a evolução de um sentido 

simultaneamente técnico e estético levou a que o Homem, em paralelo com o seu sentido prático,  

atribuísse significados ao conjunto de coisas que recolhia e aos artefactos que a partir daí produzia, 
num balanço entre a transversalidade respectiva à pertença de uma cultura e a particularidade 

própria da irrepetibilidade do individuo
31� Como afirmou Walter Benjamin, o acto de coleccionar 

depende da capacidade que temos de destacar os objectos das suas funções primitivas e de 

desenvolvermos uma relação próxima de afecto com aqueles com que mais nos identificámos, 
pois só assim, ‘para o verdadeiro colecionador, cada coisa particular se torna, neste sistema, uma 

enciclopédia que reflecte tudo o que sabemos da época, da paisagem, da indústria, do proprietário 
de onde ela provem’

32

. Se por um lado devemos usar prioritariamente as coisas pelo que elas são, 

será o afecto que projectamos nas mesmas através desse processo de seleção que nos ajudará a 

criar um ambiente personalizado: fazendo-casa, de um modo pessoal e inconfundível –ou seja, 

aceitando ‘como básico o impulso individual de se identificar com o seu entorno com objectos e 
símbolos familiares’.

33

 

A casa é onde transformamos o que existe no que sabemos, entre aquilo que as coisas 

são, e o modo como nos recordamos delas. O sentido que atribuímos às coisas não dependerá, 

portanto, apenas das coisas em si mesmo, do valor intrínseco que incorporam individualmente, 

entre 8 e 28 de Fevereiro, na culturgest em Lisboa.

31 A partir de uma leitura do capítulo ‘Introdução a uma paleontologia dos símbolos’, in LEROI-GOURHAN, André ‘O gesto e a palavra 2:  A partir de uma leitura do capítulo ‘Introdução a uma paleontologia dos símbolos’, in LEROI-GOURHAN, André ‘O gesto e a palavra 2: 

memória e ritmos’ [�e geste et la parole – la mémoire et les r�thmes, �965], Edições 7�, �isboa ,�98�, p�7�

32  ‘Ce qui est décisif, dans l’art de collectionneur (sammeln), c’est que l’objet soit détaché de toutes ses fonctions primitives, pour nouer 
la relation la plus étroite possible avec les objects qui lui sont semblables. Celle-ci est diamétralement opposée à l’utilité et se place 
sous la catégorie remarquable de la complétude. Qu’est ce que cette “complétude”? une tentative grandiose pour dépasser le caractère 
parfaitement irrationnel de la simple présence de l’objet dans le monde, en l’intégrant dans un système historique nouveau, crée 
spécialement à cette fin, la collection. Pour le vrai collectionneur, chaque chose particulière devient, dans ce système, une encyclopédie 
rassemblant tout ce qu’on sait de l’époque, du paysage, de l’industrie, du propriétaire dont elle provident.’ BENJAMIN, Walter, ‘Le 

Collectionneur’, in op.cit, p.221

33 SMITHSON, Alison & Peter, ‘ SMITHSON, Alison & Peter, ‘Urban Structuring’, Studio Vista, �ondon, �967

Colecção de objectos de Lina Bo 

Bardi, Casa de Vidro, São Paulo

Recordações afixadas na parede 
magnética da cozinha, Casa 
Verschuere, Baukunst, Bruxelas (foto 

���6�
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mas também da forma como as relacionamos, dispondo as no espaço com uma certa ordem, 
muitas vezes incompreensível àquele que é apenas visitante da casa34. E nesse sentido, o valor que 
atribuímos às coisas estará sobretudo ligado ao valor do(s) seu(s) uso(s), à afeição que, na relação 
que estabelecem entre si, são capazes de depositar em nós, e não ao seu valor comercial. 

Numa leitura da casa Eames, Alison & Peter Smithson descreveram uma possível relação 
com as coisas através de um processo a que chamaram ‘seleccionar e organizar’. Uma técnica 
próxima do ‘arranjo floral’, onde os objectos colecionados são usados ‘pelo que são, sendo que 
cada um é potenciado e fala mais claramente de si próprio por virtude da sua disposição.’35 Daí, 
surge uma organização que não é estática, que balança entre o permanente e o transitório, e que 
se reorganiza à medida que vamos obtendo novos objectos, novas necessidades, absorvendo as 
potencialidades de novos avanços, saindo em representação de situações efémeras e (ir)repetíveis 
–como festividades ou hobbies específicos-, e cíclicas –como as estações do ano� �u ainda, da 
nossa condição de seres que se transformam lentamente –como no caso da criança que, crescendo, 
perde a vontade de brincar com alguns dos brinquedos que se encontram agora desadequados à 
sua (ident)idade e que, talvez, possam vir a ser jogados pelo seu irmão mais novo. 

Do projecto de arquitectura esperar-se-à a capacidade de aceitar e incorporar essas 
intrusões sem as declarar estrangeiras, integrando-as como reflexo (d�e intensidade da experiência 
que faz da casa uma casa� Como afirmava �eter �mithson, ainda na mesma conferência, a ‘casa 
ideal é aquela que [cada] um poderá fazer sua sem ter de alterar nada’, isto é, ‘dentro dos limites 
da moda do seu tempo e sem sentir qualquer pressão nem de comunicar a sua trivial singularidade 

34 “The meaning of any object consists in its relationships to other objects, that is, it consists in what the object ‘gathers’. A thing is 
a thing by virtue of its gathering. (...) In general, meaning is a psychic function. It depends on identification, and implies a sense of 
‘belonging’. it therefore constitutes the basis of dwelling. We ought to repeat that man’s most fundamental need is to experience his 
existence as meaningful. (…)‘Gathering’ means that things are brought together, that is, that they are moved from one place to another. 
This transposition is in general done by means of symbolization, but it may also consist in a concrete displacement of buildings and 
things.” NORBERG-SCHULZ, Christian ‘Genius Loci: towards a phenomenology of architecture’, Rizzoli, �e� York, �98�, p��66-�69

35 SMITHSON, Peter, ‘ SMITHSON, Peter, ‘Changing the Art of Inhabitation’, op.cit, p.79

Espaço de trabalho de �ona 
Friedman, 
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nem de se conformar absurdamente.’�6

Vivemos numa época particularmente consumista, potenciada pela exponencial evolução 
tecnológica e determinada pela velocidade a que as redes socio-técnicas se desenvolvem –
nomeadamente a Internet-, não só permitindo como incitando a constante actualização, quase-
forçada, dos nossos artefactos; convirá, por isso, esclarecer que, ao evidenciar a importância da 
nossa relação com as coisas, não o fazemos de uma perspectiva que (se) suporte (n)esse autómato 
consumista, na abundância que hoje perturba a lucidez das necessidades e dos pequenos 

prazeres do habitar; ou na fantasmagoria37 de um interior representativo, em esforço para 
acompanhar as imposições da moda e as lógicas de mero consumo, num interior atulhado de 
móveis-monumentos38 que, em vez de actuarem enquanto extensão de nós, estendem as vontades 
e os gostos de outros. Sejam estes declarados pela voz autoral (e) autoritária do arquitecto ou 
pela contagiosa imposição do declarado ‘bom gosto’ e do juízo alheio, numa espécie de prisão que 
impede os habitantes de fazerem da casa em que vivem a sua casa e que Adolf Loos denunciaria 
no seu texto sobre o ‘pobre homem rico’39. 

Pelo contrário, a noção de familiaridade deriva exactamente de uma vontade de resistência 
contra o inundar da casa com objectos genéricos que nos vemos forçados a acumular; ou, pelo 
menos, contra uma invasão indiscriminada que, no esforço de acompanhar o ritmo a que as coisas 
se (des-)actualizam nos nossos dias, acaba por conduzir à construção de espaços nos quais os 
seus habitante acabam, eventualmente, por se sentir estrangeiros, próximos daquilo que Quetglas 
definiu como inhabitante40. 

�6 ��������, �eter, op�cit, p���6 ��������, �eter, op�cit, p���6

37 TE�SSOT, Georges, ‘ TE�SSOT, Georges, ‘Os interiores e a fantasmagoria das coisas’ [originalmente em lotus internacional, Outubro 2000], in ‘Da teoria 

da Arquitectura: doze ensaios’ (tr. Paulo Providência), Edições 70, Lisboa, 2010, p.183

38 BO BARDI, Lina, ‘ BO BARDI, Lina, ‘Na Europa a Casa do Homem ruiu’ [1947] in ‘‘Lina por escrito. Textos de escolhidos de Lina Bo Bardi’, (coord.: C. 
Fino), Cosac & Naify Edições / Instituto Lina e P. M. Bardi, São Paulo, 2009

39 LOOS, Adolf, ‘ LOOS, Adolf, ‘De un pobre homen rico’ [1900] in ‘Escritos I: 1897-1909’, El Croquis, �adrid, �99�, p��46-�5�

40 ‘ ‘Qué es um inhabitante? Quien habita sin poseer, sin estar, sin hacer, sin poder; aquél que no vive su presencia, sino que representa 

su vida. El sujeto abstracto, el productor y produto del trabajo abstracto, la persona de la sociedad del capital, el individuo moderno: 
nosotros.’ QUETGLAS, Josep, ‘Habitar’, ‘Circo: vol.15’, Madrid, 1994, p.5 in http://www.mansilla-tunon.com/circo/epoca1/

Casa das Marinhas, Alfredo Viana de 
Lima, Esposende, 1954

Vista da cozinha sobre objectos 
expostos segundo o método 
seleccionar e ordenar, Casa Alcino 
Cardoso, Álvaro Siza, Moledo do 
Minho, 1971-73
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Realçar a importância da potencial familiaridade de um espaço passará por aceitar a 
incapacidade do arquitecto para desenhar uma casa autêntica41. Integrando desde o príncipio 
(ou enquanto principio� da reflexão (e� do projecto, em diálogo com a tendencial e perene solidez 
da arquitectura propriamente dita -que será responsabilidade sua- o estado de permanente e 
imprevisível transição em que vivemos, e que se reflecte no modo como nos vamos apropriando 
das casas. Fundamentalmente, privilegiando uma arquitectura que sirva de suporte ético, em 
detrimento de uma que se valorize e valide nas sua condição estética; uma arquitectura que acolha 
(e seja acolhida por� aquele que a virá habitar, ao invés de uma que dificulte a sua vida ao impor-
se de forma intransigente.  

Colocando a liberdade acima da autoridade para que, dentro da partilha colectiva que 
constrói cada cultura, cada um tenha espaço para (se) construir (n)a sua singularidade; não 
necessariamente por oposição ou por ruptura, mas através da dissolução de uma fronteira 
inflexível entre o eu e o outro, personalizando-a, numa condição que não terá que ver com 
questoões de beleza, ou de individualismo, mas com um direito fundamental a ser dissemelhante. 
No seu livro ‘Building the Unfinished’, Lerup sublinhava a importância que existe no balanço 
entre o estereótipo e o autêntico na formação da nossa identidade, e num momento em que 
somos inundados por artefactos genéricos, repetidos e standardizados, talvez seja cada vez mais 
pertinente olhar o papel da casa como suporte capaz de estabelecer um território-próprio onde 
possamos, através da colecção –do processo de ‘seleccionar e organizar’- pôr e dispor o afecto, das 
mais variadas formas, as diferentes peças do nosso puzzle42, com o fim de anular o valor de uso do 

pdf/1994_015.pdf

41 ‘ ‘Nunca fui capaz de construir uma casa, uma autêntica casa. Não me refiro a projectar e construir casas, coisa menor que ainda 
consigo fazer, não sei se acertadamente.’ SIZA, Álvaro ‘Viver uma casa’, Civilização, Porto, 2009, p.133

42 ‘This is the fact, particularly in our society, which has turned from production to distribution. That is to say, fewer and fewer people 
are involved in the production of goods and images, and more and more are just recipients of the two. (…) I think we can learn from them, 
both as dwellers and architects. My argument is for a home-made culture -a rebellion against what C. Wright Mills calls “stereotypes 
of meaning” and stale, taken-for-granted socialization processes -both of which deny and counteract the need for a dynamic tension 
between the anonymous (the stereotypes) and the authentic (the unique). The importance and necessity of stereotypes is undeniable. 
Without them we would have no way of making sense, since they make up our socio-material vocabulary. Without stereotypes the world 

Villa Alcina, Sergio Fernandez, 
Caminha, 1971-73



Axonometria de estudo para uma casa 
onde a arrumação ocupe o núcleo da 
casa e seja facilmente acessível a 
partir de todas as divisões, Villa put-
away, Peter Smithson, 1993-2000 

Proposta para uma casa onde duas 
gruas permitam a movimentação de 
móveis de grandes dimensões ou a 
decoração da fachada, convidando o 
habitante a apropriá-la, facilitando 
uma rápida metamorfose da 
disposição (e) dos usos da casa. 

Da esquerda para a direita: fachada 
decorada com motivos festivos, 
secção perspetivada da casa antes 
e após ocupação. Casa com duas 
Gruas, Peter Smithson, 1993-2000 
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objecto do objecto, pondo-o entre parêntesis; e ‘pela renúncia da sua qualidade prática, mercantil, 
o objecto v[er-se-á] transfigurado em coisa própria, adquirindo, assim, um valor figurativo, 
mimético, sendo amado “sob o ângulo em que ele representa a cena, o teatro do seu destino”’43.

Por um lado, pretendemos com isto deixar claro que a casa -enquanto arquitectura- 
não será um meio imutável, finito, mas uma perpétua construção cuja atmosfera resultará da 
recolha, reunião e re-organização dos pertences que ocupam o seu interior. Por esse motivo, a 
casa deverá construir-se a partir desta intrusão, antecipando-a, incentivando-a, e movendo-se 
ao ritmo da nossa transformação. Por outro, que não precisámos de viver diariamente com todos 
os nossos pertences expostos, em espera, e que por isso a casa deverá antecipar a capacidade 
de os absorver e armazenar. Por um lado, para que não sejamos forçados a abandoná-los e, 
eventualmente, nos vermos mais tardes forçados a procurá-los de novo, num ciclo de constante 
desperdício e, por outro, para podermos conservar o potencial dos restantes espaços enquanto 
vazios, livres para receber a maior diversidade possível de usos. A casa deverá assim assumir-
se como resposta à superabundância, recinto onde nos possamos soltar das amarras do gosto 
imposto ou da ‘necessidade’ persuasiva, actuando como filtro das coisas que não necessitámos e 
guardando lugar à permanência ou transitoriedade dquelas capazes de se tornar depositárias do 
nosso afecto; e através desta, transformá-las naquela(s) obra(s) de arte cuja importância Lina Bo 
Bardi evidenciaria.

Acreditamos que não é preciso viver com demasiadas coisas –‘caminha melhor quem 
menos coisas transporta’44- e, no entanto, que será impossível viver sem algumas. Pois só 
através destas coisas que vamos coleccionando, acabaremos por desenvolver uma empatia com a 
matéria capaz de significar o lugar ao qual chamaremos a nossa casa. Se por um lado só fazemos 
sentido como parte de uma comunidade e a nossa existência depende da sociedade em que nos 
integrámos –a casa é apenas um dos estratos do nosso habitat45-, por outro acreditamos que a 
possibilidade de nos fazermos pessoa, única e irrepetível, dependerá da(s) possibilidade(s) de um 
espaço próprio que nos permita estender os nossos interesses e necessidades, projectando o nosso 
reflexo nas nossas coisas� e, por isso, que esta continuará a ser uma necessidade básica a que a 
arquitectura deve (cor)responder: uma ‘arquitectura [que] é feita para que nela aconteçam coisas, 
não para ser ela o acontecimento’46. 

�ó assim a casa-edificio, embora sólida na permanência do seu chão, das suas paredes e 
dos seus tectos, poderá transformar-se em receptáculo de coisas e de sentimentos, num porta-

would be an senseless confusion. That is, if the world was forever new and authentic, both in terms of actions and objects, we could 
not communicate with each other -everything would be new. Likewise, but on the contrary, if the world consisted solely of stereotypes, 
everything would be understood -a change would be no change each action would be everybody’s action, since each action would be 
predictable and always a repetition of the original act as it occurred far back in history. The world would be reduced to a natural act. The 
task, therefore is to challenge the anonymous, not to destroy or abolish it. It is a question of maintaining a creative balance of tension and 
contradiction between the anonymous and the authentic.’  LERUP, Lars, ‘Building the Unfinished’, op.cit, p132-133.
43 MOLDER, Maria Filomena, op.cit, p.49, parcialmente citando ‘ MOLDER, Maria Filomena, op.cit, p.49, parcialmente citando ‘Deutsche Menschen’, IV.1, pp.149-233

44 �ítulo de uma conferência dada por �aria �ilomena �older no �mbito do ciclo ‘�ão te esqueças de viver’ no dia �� de �evereiro de ���6,  �ítulo de uma conferência dada por �aria �ilomena �older no �mbito do ciclo ‘�ão te esqueças de viver’ no dia �� de �evereiro de ���6, 
na Culturgest em Lisboa.

45 ‘ ‘It is useless to consider the house except as a part of a community owing to the inter-action of these on each other.’ SMITHSON, Alison 
& Peter ‘Urban Structuring’, �tudio Vista, �ondon, �967, p�5

46 CA�E�A, �osé, ‘ CAPELA, José, ‘Arquitectura pela arquitectura’ in ‘Lacaton & Vassal: mode d’emploi’, Pierrot Le Fou, Porto / Basileia, 2015



Armário de parede Struwwelpeter’s, 
desenhado por Alison Smithson 
para exibir parte da colecção de Axel 
Bruchnhauser na Hexenhaus, Tecta, 
�986

Estudos de Alison Smithson para 
mobíliario, fabricado pela Tecta 
focando-se em peças capazes de 
inventar diferentes (dis)posições do 
espaço.
Da esquerda para a direita, para 
baixo:

Mesa do Coleccionador, 1983
Secretária Nenúfar & Peixe, �986 
Caixa para Ele, �986
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objectos47 que, em constante transformação, será finalmente capaz de se tornar num porta-
afectos, cujas ondulações desvelarão o (mesmo) ritmo da própria vida. Coisas que, para lá dos 

nossos gestos, representarão um modo próprio de fazer território48, de fortalecer a sensação de 

pertença, de reconhecimento e de orientação inerentes à domesticidade da casa. 

�m processo contínuo de significação que não termina, antes começa, quando o arquitecto 
sai de cena, e que exige (ou oferece) ao habitante a possibilidade de participar activamente na 

sua contínua construção, utilizando na plenitude a sua criatividade espacial para inventar a sua 

arquitectura, a partir do potencial intemporal, íntimo, generoso, e familiar da casa: ‘[nesse] 
ciclo das transparências os signos perseguem-se, sobrepõem-se, multiplicam-se, elidem-se por 
efeito da sobreposição das telas transparentes, num jogo sempre provisório, e narram, assim, a 
inalcançável inteligência da matéria, aludem à sua indefinível complexidade.’49 Indeterminação 

e incompletude que dão sentido à casa enquanto tal quando ‘a obra se faz colecção e a própria vida 

um caminho de coleccionador: ser o sinal daquilo que se extraiu, ser por afinidade com o que é 
afim e em si mesmo irrealizado’50. 

Um lugar onde as coisas que se vão acumulando não se valorizam –ou não se deverão 

ser valorizadas- pelo seu valor material, mas pelo afecto que transportam, pelo modo como 

contribuem para a construção subjectiva e irrepetível de um território-próprio, da identidade em 
fuga51 à qual chamaremos: a nossa casa. 

47 OLIVEIRA, Olivia de, ‘Subtis Substâncias’, op.cit, p.75 OLIVEIRA, Olivia de, ‘Subtis Substâncias’, op.cit, p.75

48 ‘The act of making territory starts with our clothes, with their style and with our gestores and postures when we wear them. With a chair  ‘The act of making territory starts with our clothes, with their style and with our gestores and postures when we wear them. With a chair 

�e extend our sense of territor� be�ond our skin� With a chair �e first impose ourselves on a blind space�’ ��������, �eter in ‘�he chair’ 
[1985] in ‘Changing the art of inhabitation’, Artemis, London, 1994, p.144

49 GRIFFA, Giorgio, ‘ GRIFFA, Giorgio, ‘Quasi tutto’, �undação de �erralves, �orto, ���6, p�

50  ‘(...) que se considere o nosso lugar de viver como um lugar constantemente arrebatado pelas lembranças, esse lugar de viver, o nosso 
interior, é para Benjamin a casa onde nunca poderemos entrar, porque mal começa e nunca acaba, habitação inapelável de tantos 
chamamenteos, lugar nenhum de recolha, de ceifa, o lugar da contínua imitação.’ MOLDER, Maria Filomena in ‘A paixão de colecionar 
em Walter Benjamin’ [1984] in ‘Semear na Neve’, Relógio d’Água, Lisboa, 1999, p.42

51 JARAUTA, Francisco ‘ JARAUTA, Francisco ‘Desde algún lugar’ in SORIANO, Federico ‘100 Hpermínimos|100 hyperminimals’, Lampreave, Madrid, 2009, 

p.101



Casa de Vidro
Das subtis substâncias da arquitectura: ar, luz, natureza e obra(s) de arte



Tanque sob a gárgula que recolhe as águas da cobertura



‘“Habitat” significa ambiente, dignidade, conveniência, moralidade de vida, e portanto 
espiritualidade e cultura; (...) uma palavra intimamente ligada à arquitectura, à qual damos 
um  valor e uma interpretação não apenas artística, mas uma função artisticamente social.’1 

1 Lina Bo Bardi sobre o nome escolhido para a revista Habitat, 1950 in FERRAZ, Marcelo, ‘Lina Bo Bardi’, Institudo Lina 
Bo e P.M. Bardi, São Paulo, 2008, p.64



Vista da sala em direcção a sudoeste



 Lina Bo Bardi afirmou que a arquitectura ‘existe em si pelo seu peso, a sua estabi-
lidade, as suas proporções, volumes, espaços, mas [que] até que o homem não entre no edifí-
cio, não suba os degraus, não possua o espaço numa ‘aventura humana’ que se desenvolve no 
tempo, a arquitectura não existe, é frio esquema não humanizado. O homem cria[-a] com o seu 
movimento, com os seus sentimentos’. Que ‘uma arquitectura é criada, “inventada de novo” 
por cada homem que nela anda, percorre o espaço, sobe uma escada, se debruça sobre uma 
balaustrada, levanta a cabeça para olhar, abrir, fechar uma porta, sentar[-se] e levantar[-se] é 
um tomar contacto íntimo e ao mesmo tempo criar ‘formas’ no espaço, expressar sentimento; o 
ritual primigênio do qual nasceu a dança, primeira expressão daquilo que será a Arte dramática. 
Mas este contacto íntimo, ardente, que era ‘percebido’ pelo homem no começo, é hoje esquecido. 
A rotina, o lugar comum fizeram esquecer ao homem a beleza natural do seu “movimentar[-se] 
no espaço”, movimentar[-se] “conscientemente”, nos mínimos gestos, na menor atitude [e, no 
entanto, o] homem perdeu o sentido da harmonia interior, estranho num mundo por ele criado, 
as situações fogem das mãos dele.’1 No fundo, esquecendo-se que se ‘dança [é] porque o mundo 
dança em seu redor. Dançam o dia e a noite, dançam os ramos da árvores, dançam as margens 
dos rios em redor da água.’2 

1 BO BARDI, Lina ‘Arquitectura como movimento. Nota sobre a síntese das artes.’ [manuscrito da Conferência sobre dança 
e Arquitectura), Salvador, 1958 como citado por OLIVEIRA, Olivia ‘Lina Bo Bardi: Sutis substâncias da Arquitectura’, 
Romano Guerra ed., São Paulo, 2006, p.358

2 SANTA-MARIA, Luis Martínez in ‘Cuaderno de Verano’ [2013] in http://luismartinezsantamaria.com/curriculum/
cuaderno%20de%20verano_001.html, consultado a 11 de Abril 2016, 12h38m.



Fragmento da colecção de objectos de Lina

Atmosfera da biblioteca, protegida pela parede vegetal



 A arquitectura de Lina recusa e reage contra esse estranhamento, actuando como dis-
positivo que incita à familiarização do Homem com o seu mundo, graças à sua condição de fun-
do que (se) integra (n)a paisagem e (n)as coisas. Não será por acaso que Lina começou o texto 
com o qual apresenta a sua casa, num artigo para a revista Habitat, afirmando que no desenho 
da mesma não foram procurados efeitos de composição decorativos ou estilisticos, mas antes a 
construção de um abrigo aberto à natureza e à vida humana3. Com assertividade, Lina deixaria 
de lado uma estética superficial da arquitectura, substituindo-a pela condição simultaneamente 
ética de uma arquitectura-superfície, capaz de acolher a vida, e cuja artisticidade se definiria 
fundamentalmente na sua capacidade de estabelecer um diálogo aberto com a realidade. 
 Este ponto de partida (e de chegada) para a arquitectura de Lina torna-se evidente se 
olharmos para os seus desenhos, particularmente para aqueles que pretendem retratar o poten-
cial latente dos interiores das suas casas, lugar(es) vacantes onde a arquitectura parece obter 
um papel secundário; não no sentido de irrelevância ou indiferença, mas enquanto território-
suporte para algo porvir e do qual depende para alcançar na plenitude o seu sentido: ‘os traços 
desses desenhos apenas marcam com uma linha finíssima a estrutura da casa, concentrando-se 
sobre a vegetação, as obras de arte, os objectos e as pessoas que vivem o lugar’4, representando, 
por isso, uma arquitectura que se esforça por ‘reinventar e multiplicar interpretações e modos 
de vida, por liberar novos estados psicológicos e por plasmar e tornar possível a transformação 
das relações entre o homem e as coisas’5.
 Existiria muito para falar sobre as formas da casa de Vidro: sobre a composição bipar-
tida dos seus volumes, sobre o equilíbrio da casa que, simultaneamente, se pousa e se projecta 
no território, sobre a esbelteza dos pilares que parecem querer passar despercebidos por entre 
as árvores que agora rodeiam a casa, sobre a subtileza dos caixilhos que se cingem ao mínimo 
para permitir o máximo –de luz, de ar, de natureza-, sobre a fina laje e a escada que se fazem 
leves, dissolvendo-se na natureza como prenúncio da casa-observatório que antecipa, sobre o 

3 ‘Nesta casa não foram procurados efeitos decorativos ou de composição, pois o objectivo é a sua extrema aproximação 
com a natureza por todos os meios, os mais singelos, que menor interferência possam ter junto à natureza. O problema 
era criar um ambiente ‘fisicamente’ abrigado, isto é, onde viver defendido da chuva e do vento, participando, ao mesmo 
tempo, daquilo que há de poético e ético, mesmo numa tempestade. (...) Esta residência representa uma tentativa de 
comunhão entre a natureza e a ordem natural das coisas, opondo aos elementos naturais o menor número de meios de 
defesa; procura respeitar essa ordem natural, com clareza, e nunca como a casa fechada que foge da tempestade e da 
chuva, amedrontada dos demais homens, e que, quando se aproxima da natureza, o faz, na maioria dos casos, dentro de 
um sentido decorativo ou de composição e, portanto, um sentido “externo”’, BO BARDI, Lina ‘Residência no Morumbi’ [in 
Habitat, São Paulo,  n.10, Jan.-Mar., 1953] in ‘Lina por escrito’, op.cit, p.79-81

4 OLIVEIRA, Olivia de, ‘Sutis Substâncias da Arquitectura’, op.cit, p.74

5 BALDEWEG, Juan Navarro, ‘La Habitación Vacante’ in ‘La Habitación Vacante’, Col-legi d’Arquitectes de Catalunya’, 
Girona, 2001, p.13



Ilustrações e artigos de Lina e Pagani para a revista “Grazia”, 1941



dispositivo gárgula-lago que não evita, antes absorve e intensifica o movimento da natureza, 
modificando-a para intensificar a experiência6, ou sobre a surpreendente transparência dos pa-
nos de vidro que envolvem o seu salão principal.
 No entanto, ‘[n]a realidade, o protagonismo dado ao olhar e aquela leitura linear e hor-
izontal da Casa de Vidro só eram perceptíveis nos primeiros anos de vida, quando ainda estava 
praticamente vazia, ou seja, quando a casa era mais próxima do papel e da obra do que dos seus 
moradores. Com o tempo, a casa foi sendo habitada e impregnada com as marcas do vivo [e] 
quanto mais isso acontecia, mais a casa ia perdendo status frente à natureza e aos objectos que 
a ocupavam’7; um desaparecimento confirmado e acentuado pela árvore que irrompe pelo pátio 
suspenso como se se encontresse no interior, ou pelo ladrilho azul que ensaia a camuflagem no 
céu de uma casa que se pretende voadora. No fundo, é como se a arquitectura fosse deixando de 
existir, tornando-se, em sintonia com a vontade de Lina, literalmente transparente: o impor-
tante passa a ser o que ocorre na casa, a vida que ali se desenvolve continuamente. Embora hoje 

6 ‘The time has come to conceive cities in the light of natural phenomena for the essential qualities they stand for. (...) 
Eliminating is not creating; but modifying for the sake of extended experience is. Nor is it merely a question of accom-
modating natural phenomena to the other functions that must be provided for anyway. It is, above and beyond this, a 
question of creating an environment in which it is possible to respond to the cycles and elements as such, i.e, as an essen-
tial function in its own right.The time has come to take rain as rain, wind as wind, snow as snow, coldness as coldness, 
night as night and make something of them for the benefit of the citizen who today is still only peripherally and negatively 
aware of their existence.’ VAN EYCK, Aldo, ‘The Seasons’ in ‘The Child, the City and the Artist’, Sun, Amsterdam, 1962, 
p.110-111

7 OLIVEIRA, Olivia, op.cit, p.74-75

Desenho de estudo inicial para a Casa de Vidro



Vista da estrada filtrada pela biblioteca



timidamente camuflada pelo muro de vegetação que faz da sala um impressionante e inegável 
espaço interior, a abertura e a exposição original da zona social da casa exibe (ainda) as marcas 
do seu habitar, que se foram acumulando frente ao exterior da natureza e à vista longínqua da 
cidade de São Paulo, cristalizando um resumo possível da (co)existência|convivência essencial 
do casal com as coisas, e da sua experiência íntima do mundo. 
 Algo que acontece, no entanto, sem que essa transparência -que aqui se trata como ma-
terial principal de projecto- se torne num mecanismo opressivo e invasor, desprovendo a casa 
do aconchego e da possibilidade de recolhimento íntimo que se lhe exigirá igualmente para que 
desta se possa fazer casa. A parede branca que divide o salão do resto da casa garantiria que a 
privacidade da casa seria mantida, e o corredor que por detrás dela se ‘esconde’, permitiria que 
os gestos mais íntimos da vida doméstica pudessem ser realizados sem a exposição excessiva de 
uma casa em vidro: protegidos pelas opacidade das paredes e pelo seu diálogo com o carácter 
introspectivo de um pátio resguardado pelo(s) seus volume(s) - contemplativo e sem acesso pos-
sível a partir do interior.

*

 Desde as suas colecções de criança -‘pedrinhas, conchinhas das rochas do Abruzzi, fios 
de ferro, pequenos parafusos’8-, sensibilidade acompanhada pela incontornável vocação (d)e 
impulsão artística do seu marido Pietro, Lina Bo Bardi sempre celebrou a importância das coisas 
que vão povoando a casa; artefactos que numa combinação entre o savoir faire da sua utilidade, 
isto é, da sua beleza enquanto ‘coisas que “são como são”, e o do cuidado com que são seleccio-
nadas e organizadas, se tornam autênticas obras de arte. Através destes, a casa torna-se não 
só um repositório de objectos, mas sobretudo de memórias e afectos, estabelecendo aquele ‘ar 
de familiaridade’9 que resulta da acumulação e interrelação de continuas experiências, transfor-
mando a casa num reflexo único e irrepetível daqueles que a habitam. Por esse mesmo motivo, 
afirmaria que a obra moderna ‘não deve ser formal ao ponto de não permitir um lugar aos even-
tuais móveis antigos, dos quais não nos desejamos separar.”10 Com isto, Lina não pretendia, por 

8 BARDI, Lina Bo in FERRAZ, Marcelo, ‘Lina Bo Bardi’, op.cit, p.40

9 ‘Visitamos muitos “apartamentos” da bela construção de Piccinato, um estúdio de artista com a beleza das coisas “que 
são o que são”, simples; um cavalete, um quadro, um esboço, uma escultura; e um estúdio de escritor ou apaixonado pela 
arte: belos móveis escolhidos com cuidado, quadros valiosos, e, em volta, aquele ar de familiaridade com o belo, o seleto; 
mas estes são interiores de exceção, porque os demais se satisfazem com os seus salõezinhos arrumados em círculo, e 
vasos com amendoeiras artificiais no centro.’ BO BARDI, Lina ‘A moradia nos bairros habitacionais em Roma’ [Casa a 
nuclei abitaviti in Roma], in Lo Stile, Milão, n.31, Jul. 1943] in ‘Lina por escrito’, op.cit, p.46

10 BO, Lina, ‘Sistemazione degli interni’, Domus n.198, Milão, 1944, p.74-84 como citado por OLIVEIRA, Olivia de, 
op.cit, p.71



exemplo, defender a manutenção de móveis pela sua antiguidade11, nostálgica e representativa, 
mas antes (re)salvar o direito dos quais, mantendo muita da sua utilidade, não nos desejamos 
separar pelo afecto que em nós depositam, pela capacidade que conservam de amaciar a estra-
nheza do confronto entre o homem, o mundo e a matéria. 
 A Arquitectura de Lina é feita de uma arquitectura que espera pacientemente as ár-
vores que crescerão à sua volta, os móveis -novos e antigos, ágeis e flexíveis como os que Lina 
foi desenhando ao longo da sua vida-, os livros, as flores, as pedrinhas e os ramos coleccionados, 
os candeeiros, os santos, as obras-de-arte: memórias e afectos cristalizados na substância, em 
perpétuo movimento, da natureza (e) dos nossos artefactos. Coisas que, encontrando no amplo 
salão da casa de vidro um lugar de exposição privilegiado, flutuavam numa distância capaz de 
provocar e salientar o seu diálogo com a natureza, e onde, em conjunto com esta, se poderiam 
afirmar como as reais substâncias do projecto12. 
 A arquitectura desvanece e a vida vai ganhando terreno como principal acontecimento 
numa arquitectura que, mais do que ter forma, vai ganhando forma; onde habitar e habitação 
se tornam duas caras do mesmo fenómeno estabelecendo(-se) (n)uma mútua dependência, (n)
uma circularidade entre ambas e onde a arquitectura será considerada, simultaneamente, nesta 
dupla vertente13. Como sugeriu Olivia de Oliveira, a residência dos Bardi pode também ser vista 
como um barco: ‘exato navio que os trouxe da itália para o brasil, transportando uma valiosa 
colecção de obras de arte pertencente ao casal’14 capaz de agarrar os Bardi à casa de vidro e a casa 
de vidro aos Bardi. Uma casa onde se guardariam as coisas essenciais para que a arquitectura 
pudesse suportar a vida, e a vida pudesse ganhar terreno; coisas que, se em (in)determinada oc-
asião não forem benvindas, poderão encontrar refúgio nos arrumos que ancoram a casa à terra. 
 A casa de Vidro -como a Eames house- não é ideada enquanto objecto estático, intocáv-
el e meramente observável, feita para estar diante da natureza ou diante do Homem enquanto 
sujeito neutro; pelo contrário, é uma casa que é feita para estar com a natureza e com o homem, e 
que depende da infinitude dessa experiência para se domesticar e desse modo construir, através 
da familiaridade deste encontro, o seu verdadeiro significado. Como se pretenderá da nossa, “[t]

11 BO BARDI, Lina, ‘Na Europa a casa do homem ruiu’ [Rio, n.92, Rio de Janeiro, fev. 1947] in ‘Lina por escrito’, op.cit, 
p.64

12 “Ar, luz, natureza e obras de arte, essas são as reais substâncias da Casa de Vidro. A casa acolhe em si a natureza 
deixando-se atravessar e mesclando-se a ela: paredes-paisagem, pátios e tectos-jardim, casa-árvore. A luz natural pen-
etra e banha a casaatravés de seus pátios. Obras de arte específicas tatuam-se à casa em forma de mosaico e dão inclusive 
sentido de orientação à casa. Por ‘obras de arte’ deveríamos compreender não apenas os quadros e escultura da coleção 
dos Bardi mas todos os objectos , utensílios domésticos e todas aquelas coisas que povoam a casa.” OLIVEIRA, Olivia de, 
op.cit, p.79

13 BALDEWEG, Juan Navarro, op.cit, p.13

14 OLIVEIRA, Olivia ‘‘Lina Bo Bardi: Sutis substâncias da Arquitectura’, op.cit, p.66



anto a residência dos Bardi como a dos Eames estão ocupadas por um caleidoscópico excesso 
de coisas. Ambas são como essas caixas onde encontramos de tudo um pouco: primeiros-so-
corros, caixa de ferramentas, frasqueira, necessaire... Ambas são porta-objectos.’15 ‘Casa frágil, 
provisória, pronta para se destacar e partir.’
 Casas que estão destinadas a ir desaparecendo, e que deixam assim, enquanto legado, 
o seu principal ensinamento. ‘A casa vai absorvendo os movimentos quotidianos da vida [e] é 
totalmente ocupada por uma colecção de objectos. O efémero vence o estático. Cada objecto 
vibra, tudo se move. Todas as coisas se superpõem.’16 
 E olhando para trás, todas aquelas decisões que dão forma ao projecto de arquitectura 
tornam-se claras na sua vocação. Arquitectura ‘não como obra, mas como possíveis modos de 
ser e possuir situações’17.

15 idem, p.79

16 ibidem, p.74-75

17 BO BARDI, Lina como citada por OLIVEIRA, Olivia, op.cit, p.358-359

Vista do pátio que sustenta a privacidade 
dos quartos



Escada suspensa e árvore abraçada pela casa



Vista sobre a sala, através do pátio





Deck de cartas montáveis para a construção de estruturas tridimensionais, recorrendo a variados 
padrões de objectos do quotidiano ‘tomados por garantidos mas já não considerados úteis e belos’, 
House of Cards, Charles & Ray Eames, Londres, 1952 



C. Para uma proposta de arquitectura: Casa | Jardim | atelier
    (Construir distância com um texto e algumas imagens)
 
  





[‘Em arquitectura, seguramente que o projecto que apresenta um equilíbro mais difícil e instável é o 
de uma casa unifamiliar. Há que conjugar uma intuição pessoal com umas necessidades precisas e 
particulares. Mas também é certo que este equilíbrio não tem tanta relevância. As coisas adquirem a sua 
justa importância e os supostos erros e sucessos do principio adequar-se-ão com o tempo e o uso. Não há 
uma solução única, nem tampouco respostas definitivas. Uma casa não deve ajustar-se como um traje, já 
que estes mudam a cada temporada.
 Cremos que um projecto se vai fazendo com o tempo. E, por isso, será mais eficaz, para não dizer 
melhor, aquele que é capaz de falar distintas linguagens, aquele que é capaz de acrescentar ou alterar 
coisas, o que é capaz de fazer sentir várias vezes ou de novo. O que está inacabado não porque está sem ser 
feito, mas porque se pode continuar fazendo1.]

1 SORIANO, Federico,‘Soriano-Palacios. Es pequeño, llueve dentro y hay hormigas’ (ed. Amadeo Santacana), Actar, Barcelona, 2000, 
p.239





[‘O jardim dá as boas-vindas às plantas, aos animais, ao homem e aos seus sonhos. É uma viagem, uma 
caminhada. As paisagens acumulam-se lá e o caminho cresce, passando de um universo ao outro. As tran-
sições abundam: desde um pomar até uma horta, desde um jardim até a um prado, desde um labirinto 
até a um bosque, desde uma estufa até um mirante, desde um pátio até à rua. Nenhum destes lugares 
pode ser dito ilimitado, e nenhum caminho pode acontecer sem passagens e portões. A tradição exclui do 
jardim todas aquelas espécies vivas, animais ou plantas, que desafiam o controlo do jardineiro. O advento 
da ecologia revira este ponto de vista. Por princípio, está interessado na natureza como um todo, não no 
jardim. E, no entanto, o jardim é feito de natureza. Pássaros, formigas, cogumelos, insectos e sementes 
não reconhecem as fronteiras que separam a terra domesticada da terra não tratada, selvagem. Para eles, 
qualquer lugar é habitável. (...) A paisagem devolve cada uma das suas perspectivas às perspectivas in-
teriores do seu observador. O jardim é uma demonstração do pensamento. A paisagem, sintoma cultural, 
criação do espírito, não será nada sem a sua própria imagem, alcançada e adquirida pelo corpo: o jardim. 
Cada homem, sujeito à sua própria cosmogonia, mantém um jardim dentro de si que traduz a paisagem e, 
como fundo, o universo inteiro. O facto de que o visível e o invisível coexistam num lugar da natureza con-
trolado, circunscrito, força-nos a considerar este lugar, o jardim, como território especializado da alma, 
onde artifício, sejam quais forem as suas habilidades e resultados, está ao serviço de visões mais distantes. 
Impossibilitando assim a limitação do lugar aos seus confins físicos. A correlação entre paisagem e jardim 
acontece quando o homem se torna consciente do seu ambiente e encontra palavras para o definir.’1]

1CLÉMENT, Gilles,‘Guidelines for a planetary garden’ in ROCCA, Alessandro (ed.) ‘Planetary Gardens: the landscape architecture of 
Gilles Clément’, Birkhauser, Basel, 2008, p.41-43



‘P
equenos prazeres da vida’

(fragm
entos inciais de um

 diálogo em
 

aberto para o projecto da nossa casa):

1

2

3

4

5

6

(M
aria)

(João)

1. 
A possibilidade de trabalhar, ler ou escrever 
em

 frente às árvores.

2. 
A possibilidade de estar no interior e desfrutar 
da luz que se espalha pelo solo.

3. 
A possibilidade de transform

ar a vista e a luz 
em

 cada quarto.

4. 
U

m
a série de dispositivos para organizar e 

arrum
ar as coisas de que precisam

os.

5. 
A possibilidade de usufruirm

os do jardim
 

m
esm

o nos dias frios de Inverno.

6. 
Ter luz natural em

 todos os com
partim

entos 
habitáveis.

7. 
U

m
 estúdio para cada um

, um
 quarto para os 

dois com
 luz(es) e vistas variáveis.

8. 
U

m
 recanto de leitura com

 luz indirecta.

9. 
A possibilidade de nos reunirm

os em
 redor do 

fogo na presença do jardim
.

10. 
U

m
a som

bra natural para as tardes de verão. 

78

9
10



“Casinha” - estúdio no Morumbi, Lina Bo Bardi, São Paulo, 1986



187

 (Construir distância com um texto e algumas imagens)

Da nossa a partir das de outros (breve preâmbulo)

A possibilidade de pensar e desenhar uma casa-atelier própria, ponto de partida para esta investigação, 

torna-se agora, através do projecto, o seu ponto de condensação
1
. Síntese feita a partir da interpretação, 

da apropriação e do estabelecimento de novas relações entre alguns dos dispositivos espaciais das casas 

estudadas, desenhar e escrever (sobre) este representará não apenas a possibilidade de projectar uma casa, 

mas sobretudo – graças à condição simultânea de arquitecto e (futuro) habitante- a esperança de, um dia, 

continuar esta investigação através da sua habitação, o que será dizer, da sua verdadeira construção: dando 

finalmente chão às ideias que ensaiamos propor. 

Assente que ‘uma casa deva ser um espaço que corresponda a finalidades funcional, simbólica e/
ou estética’

2
, não nos parece pertinente apresentar o seu projecto a partir de um discurso extensivo sobre as 

soluções técnicas eventualmente escolhidas, como resposta ao seu programa arquitectónico, inevitavelmente 

indecisas à data visto que agarradas às contingências -em parte por saber- de um projecto que levará ainda 

o seu tempo até ser construído. Antes, (des)focar na sua condição essencial, aquela que pretenda estabelecer 

a relação entre o conteúdo (o nosso modo próprio de sentir uma casa), o continente (numa espécie de 

confiança na matéria), e o seu contexto (tanto aquele em que se instala como o que dele resultará). Uma 

intersecção que se pretende ser construída a partir dos príncipios que fomos lendo e (d)escrevendo a partir 

de muitas outras casas, e sintetizada numa postura projectual que, incontornavelmente inspirada pelo 

processo de trabalho de Lina
3
, permitirá guardar alguma margem de manobra para a invenção, sobretudo 

no que diz respeito à sua materialização, para a decisão última tomada em obra. 

Servimo-nos, nesse sentido, das palavras como principal instrumento, construindo a distância 

do projecto recorrendo a uma alternativa forma de montar maquetes de papel4. Fazendo-o ilustrar-se do 

(des)compromisso de alguns esquissos rápidos que (se) foram apontando (ao longo d)o pensamento e (d)a 

discussão, e de um mapa de lugares que vamos transportando, pretendendo construir não um texto sobre 

casas mas uma casa com um texto: um texto-espaço que permitia não apenas visualizá-la, mas que afecte 

o corpo-leitor, convocando-lhe outros sentidos, à maneira de uma experiência corporal do espaço5. 

Ou por outras palavras, remetendo a discussão do projecto para lá de uma imagem da casa, por 

uma ideia de lar.

1 A condensação é uma forma de chegada, não no sentido de conclusão, mas antes no sentido de uma estadia inevitavelmente temporária, 

de um ponto de situação. 

2 MENDES, Manuel, "… a experiência é uma invenção…", in Influx. Arquitectura Portuguesa Recente (ed.: P. Gadanho; L. Pereira), Editora 
Civilização, Porto, 2003

3 ‘A cada obra pretendia, costumava transferir o seu ateliê para dentro do canteiro e ali se instalar com seus colaboradores, trabalhando 

em estreita cooperação com os operários, técnicos e engenheiros. Ao construir, Lina procura eliminar o projecto da obra, substituindo-o 

pela acção directa no canteiro. Há uma clara intenção de simplificação do processo: desenha o necessário para a burocracia. É no 
decorrer da obra que aparecem os detalhes (...). Sua atitude permite que cada fase da construção incorpore os azares, os acasos, as 

carências ou as dificuldades das condições nas quais está sendo produzida a obra. Golpeando uma vez mais um modelo de idealização 
do tempo –o daquela  que nada mais é do que o cumprimento concreto de um molde ideal e oco chamado projecto -, Lina realiza uma 

arquitectura que se faz fazendo.’ OLIVEIRA, Olivia de ‘Lina Bo Bardi: obra construída|built work’ [2002], Gustavo Gilli, Barcelona, 2014, 

p.136

4 Adaptação de um título de Paulo Mendes da Rocha. MENDES DA ROCHA, Paulo, ‘Maquetes de Papel’, Cosac Naify, São Paulo, 2007

5 BRANDÃO, Ludmila de Lima, ‘A casa subjectiva. Matérias, afectos e espaços domésticos’, Editora Perspectiva, São Paulo, 2002, p.17 
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I (sobre um vazio saturado)

O projecto para a nossa casa será feito sobre as raízes de uma casa achada.
  Desse património achado, exigiremos a capacidade de nos permitir fazer-de-si casa, ultrapassando 
algumas das condições impostas pela sua idade ou pela sua construção. Lembrando as casas de Alison 
& Peter Smithson, a intervenção partirá da consideração de que o seu património enquanto casa reside 
fundamentalmente na capacidade latente que a mesma terá ainda (ou não) para proporcionar aos seus 
ocupantes o prazer de habitar, para acolher um modo próprio de sentir e de viver a casa. Por outras 
palavras, isto será dizer que, na tentativa de restaurar essa qualidade, recorreremos a um projecto capaz de 
fazer dela ‘uma construção que não [seja] nostalgia de uma ruína, mas se sug[ira] cabana consolidada’, capaz 
de lhe devolver o sentido do seu propósito enquanto arquitectura: acolher o gesto e a palavra, num encontro 
cuja intensidade desvelará a capacidade de nos fazer (sentir em) casa1. Das contingências que informarão 
o projecto -e conscientes da impossibilidade de serem separadas- constará inevitavelmente, enquanto 
pretexto, a necessária reflexão sobre as qualidades da casa existente, ‘a mesma casa que, para existir teve 
de obedecer a um tão grande número de factores, passa a ser elemento condicionante, passa a ser também 
circunstância’ e do modo como será transformada, como serão atendidos os problemas que levanta a sua 
concepção, ‘depende[rá] muita coisa desde a valorização ou desvalorização de um espaço até à felicidade ou 
infelicidade dos seus moradores.’2 
 O seu edifício situa-se numa rua onde o conjunto de casas estabelece uma certa continuidade 
entre si, existindo na condição de casa inscrita3. Construídas sem arquitecto, as casas colaboram entre si, 
encostando-se e partilhando muros de meação que, na sua condição fronteiriça, lhes conferem a devida 
individualidade no seio de uma existência colectiva. A heterogeneidade da rua dificilmente nos permitirá 
dizer que essa continuidade seja imposta pela reprodução de um tipo edificatório rígido4. No entanto, nesta 
rua, como em muitas outras, ‘a cidade reproduz-se e reflecte-se em todos os seus fragmentos como um 
espelho partido, em que cada pedaço guarda a memória da sua função e se empenha em ser o substituto 
da unidade original, e onde cada fragmento continua empenhado em reproduzir o mundo’5. Uma rua que, 
resultando num campo relativamente homogéneo, desvela, por um lado, uma capacidade de edificar comum 
que deriva de uma arte de habitar partilhada, da aprendizagem com o outro –de que é exemplo a comum 
solidez da ancoragem com que, através da pedra, cada edifício toca o chão-; e por outro, revela a importância 
que uma sensibilidade individual, fruto das particulares necessidades e vontades daqueles que as habitam, 
terá na sua construção. 
 Destas casas, apre(e)ndemos que o fio da arquitectura enquanto saber (fazer), como o da história, se 
vai construindo colectivamente, não permitindo fendas. Essa unidade não dependerá tanto do mecanicamente 

1 ‘O edifício é uma experiência, cuja intensidade se faz casa a partir da (des)locação que constitui o experenciar ser (e) abrigo –estação-

passagem, posição percorrência, estadia protecção.’ MENDES, Manuel, ‘Terra quanto a vejas, casa quanto baste’ in ‘Só Nós e Santa 

Tecla’, Dafne, Porto, 2008, p.117

2 TÁVORA, Fernando, ‘Da Organização do Espaço’ [1962], FAUP publicações, Porto, 2008, p.23-24

3 ‘La casa inscrita en la ciudad y en otras casas, con sus limites pequeños, se piensa y se construye como un paisaje completo. (…) El 

término inscrito, tomado de la geometría, nos induce a encontrarnos con cualidades estrictamente físicas que han desaparecido del 

limitado muestrario de la arquitectura objetual, da la casa-manifiesto. La concreción a la que nos someten los limites lejos de restringir 
como una cualidad negativa, eleva y enaltece las formas y los cuerpos confiriéndoles la cualidad de ilimitados y, como consecuencia 
de ello, los hace infinitamente (ilimitadamente) manipulables en el interior de espacios discretos.’ TRILLO DE LEYVA, Juan Luis, 
‘Argumentos sobre la contigüidad en la Arquitectura’, Secretariado de Publicaciones Universidade Sevilla, Sevilla, 2001, p.35

4 Embora não tenha sido feito um estudo tipológico extensivo, fundamentalmente por se considerar pouco relevante no processo da 
intervenção a que nos propúnhamos, a experiência presencial de várias casas da mesma rua, pertencentes a familiares –mais ou menos- 
próximos, permite-nos deduzir isto intuitivamente: a distribuição espacial e funcional é variada; a composição, o material e a cor das 
fachadas não é uniforme; e a largura dos lotes varia de acordo com a dimensão dos terrenos onde foram sendo instalados. 

5 TRILLO DE LEYVA, Juan Luis, op.cit, p.35
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reproduzido, gerado através de uma repetição sem diferença, mas antes de uma universalidade de princípio 
que se vai partilhando exactamente na infinita soma das suas particularidades. Para além de um questão 
física de escala, de ritmo, de cor ou de textura, essa unidade é também caracterizada pela energia particular 
do seu entorno, uma qualidade específica e dinâmica que não resulta apenas dos edifícios mas também, e 
sobretudo, das pessoas que neles habitam; no mais próximo que possa (r)estar hoje da ideia de comunidade6: 
das casas, do café, da florista ou da fábrica das bolachas imediatamente vizinha, o mínimo que se recebe é 
uma porta aberta. ‘A rua é dedicada pelo dono de cada casa à cidade, em troca por serviços comuns’7 e aqui, 
ainda é comum ver gente à janela, a arquitectura ainda quer ser cidade. 

A fachada da casa, que partilha traços comuns com muitas outras ao longo da rua8, encerra ainda, 
no seu estado actual, virtualmente todo o seu potencial arquitectónico: por um lado, (cor)responde à ordem 
(d)e uma identidade estética da rua; por outro dispõe da qualidade umbral que lhe será exigida pelo atelier 
que habitará as suas costas, simultaneamente debruçado sobre a casa e sobre a rua, fazendo corresponder 
essa identidade estética ao seu reverso ético9. A fachada principal de uma casa sinaliza a fronteira entre o 
exterior –a rua, o espaço público.- e o seu interior, resultando simultaneamente do encontro entre forças 
interiores e exteriores, do(s) uso(s), das condições do espaço, e por esse motivo adquire sempre um sentido 
duplo: simultaneamente contribuindo para a construção da identidade da rua, das memórias daqueles 
que por ela passam, e influenciando o carácter do espaço que se situa por detrás da mesma, servindo de 
fundo às acções e às memórias daqueles que o habitarão. A fachada principal configura-se numa espécie 
de transparência não literal10 e o seu significado dependerá, ou será construído, tanto pela sua posição 
na cidade, como pela ocupação do seu interior; neste sentido, a fachada da casa manterá o seu valor se o 
interior que lhe corresponde se mantiver construído a partir desta (inter-)dependência: ‘o edifício tem um 
ritual, um ritual de espaço que devemos respeitar, caso contrário, estaremos destruindo-o completamente’11. 
Desse pressuposto, optar-se-á, através da intervenção, pela manutenção da fachada, mas também, e 
acima de tudo, do conjunto de espaços que lhe atribui significado e que, (cor)respondendo às exigências e 
expectativas da nova habitação, será integrado com a(s) mesma(s) qualidades como se de construção nova 
se tratasse: mantendo as suas principais características morfológicas e devolvendo-lhe as suas condições de 
habitabilidade -‘o velho que confrontado com novas condições reencontra[rá]/renova[rá] a sua razão de ser 
como arquitectura’12.

6 ‘It is useless to consider the house except as a part of a community owing to the inter-action of these on each other.’ SMITSHON, Alison 
& Peter, ‘The Doorn Manifesto’ [1954] in ‘Urban Structuring’, Studio Vista, London, 1967

7 KAHN, Louis, ‘The Room, the Street, and Human Agreement’ [1971] in ‘Louis I. Kahn: Writings, Lectures, Interviews’, Rizzoli, New 
York, 1991, p.263 

8 Desde o embasamento de pedra, passando pelo revestimento de azulejo e caixilhos de madeira dispostos numa fachada com dois pisos, 
pela expressão profunda dos beirais, a uma certa proximidade na dimensão e proporção dos seus vãos...

9 Convém deixar claro que o significado atribuido aqui à fachada não é a de elemento passivo, frequente nas comuns acções de fachadismo, 
onde a preservação desse elemento surge sobretudo como condição de uma imposição nostálgica e/ou regulamentar, resgatada à força 
como fragmento-máscara, existente a priori mas introduzido no projecto com um papel a posteriori: o de se esconder timidamente a 
intervenção nova sob o velo protector e reconfortante de um passado, muitas das vezes mítico, que a valide. Como afirmou Mosquera, 
actuando como ‘testemunhas-protagonistas, relíquias-fetiche, intermediários de uma sobreposição de realidades passadas que –como 
já indicámos- percebemos fragmentariamente através deles. Uns mortos-vivos que é preciso mumificar ou recompor para lhes dar 
outra vida, de outra categoria, tal como fizera o doutor Frankenstein.’ citado de MOSQUERA ADELL, Eduardo, ‘De la Utilidade de la 
Arquitectura para el Patrimonio’, in ‘Arquitectura y Patrimonio. Memoria del futuro. Una reflexión sobre la relación entre Patrimonio y 
Arquitectura’, Cuadernos do IAPH, nº3, Sevilha, 1992, p.19

10 SANTA-MARIA, Luis Martinez,  SANTA-MARIA, Luis Martinez, ‘Uma continuidad imprevista’, in GIMENO, Daniel; GUITART, Miguel, ‘Práctica Arquitectónica II/
Architectural Practice II’, Nobuko, Buenos Aires, 2015, p.130-132
11 TÁVORA, Fernando, ‘ TÁVORA, Fernando, ‘Conversaciones en Oporto’ (entrevista conduzida por Javier Frecilla), ‘Arquitectura’, n.261, Madrid, Julho-Agosto 
1986, p.28

12 GRASSI, Giorgio, ‘ GRASSI, Giorgio, ‘Una opinión sobre restauración’, intervenção em Primer Seminario Internacional del Patrimonio Arquitectónico en 
los Años ‘90, U. I. A., Valencia, 1989,publicado em  Cuatro Cadernos, 26 de Novembro 2015, p.77
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Apontamentos de uma leitura da geografia da casa.
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II (‘do umbral à sala de estar’13)

 Tal como nas casas de Alison & Peter Smithson, de Peter Zumthor ou de Rudolph Schindler, também 
o projecto para a nossa casa pretende lançar a construção de um recinto ambivalente, onde possámos fazer 
casa da conciliação de pólos opostos -habitação e trabalho, jogo e ofício, prazer e necessidade- do mesmo 
fenómeno -a habitação. Também para nós, ‘viver e trabalhar, família, filhos, netos, (...) inventar ou planear 
edifícios’14 são acções que pertencem juntas, numa casa-atelier que deverá ter a capacidade de congregar, na 
sua intimidade, espaços para a domesticidade da vida familiar, mas também para trabalhar, ou para receber 
e para confrontar o outro: uma casa onde, ‘desaparecida como instituição, como lugar específico oposto a 
outros lugares, o ócio deixará de ser a aparente oposição do trabalho, e o privado deixará de ser a aparente 
oposição do colectivo15, e que ‘num contínuo movimento real [seja] capaz de cancelar tanto a vida fictícia –a 
vida submetida à medida, ao juízo e valoração por parte de outros- como o lugar da sua representação –o 
domínio privado como [mero] refúgio e cenário dos valores do individuo’; mas antes, espaço-escola para a 
formação de uma individualidade informada por uma vida em comunidade. 
 As fachadas que desenham a rua encontram-se faceadas pelo limite da sua propriedade, traçando 
inequivocamente uma linha que enuncia a separação entre o espaço interior das casas e o seu exterior, a 
rua. Sem a intermediação de pátios, jardins ou de qualquer outro dispositivo espacial equivalente, capazes 
de atenuar a transição brusca entre o território colectivo –a rua- e os interiores privados –(d)a casa-, essa 
linha configura-se enquanto fronteira aparente(mente) inflexível entre o comum e o íntimo. No entanto, 
observando com atenção o modo como os pisos térreos são ocupados, como se vão processnado as trocas 
e os encontros, rapidamente nos apercebemos que o choque insinuado por tal fronteira não é, de todo, 
intransponível. Ao longo da rua, não é raro ver o interior das casas a expandir-se para o seu exterior, 
formalizando-se uma constante interacção entre quem está dentro-de-portas e quem está do lado de fora;  
expectativas de uma reunião em potência cristalizadas sob a forma de apressadas conversas entre vizinhos, 
que passam uma boa parte do dia à janela, de estadias ao sol, em torno de uma mesa que se equilibra 
na soleira do café; ou das flores da florista que encontram espaço na soleira da montra. Embora limites 
inconfundíveis, apercebemo-nos então que as fachadas das casas, existindo para sobretudo para confinar 
o interior de cada casa, pertencem também a um outro interior que é a rua, significando-se enquanto lugar 
onde ambas começam16 - ‘quartos conhecidos e desconhecidos que moldam a rua’17, e dos quais a própria rua 
se torna um véu18. 
 O desenho da sua intimidade começará então por construir (um)a distância capaz de separar-e-
aproximar rua e casa, suspendendo temporariamente o limite em limiar, e expandindo o umbral da porta de 
entrada de tal forma que este se possa confirmar enquanto espaço-(para)-acontecimento(s). Assinalando 
o lugar onde já não estamos sujeitos ao controlo da esfera pública, nem, ainda, completamente protegidos 
pelo controlo privado do lar, o espaço-umbral de entrada assinalará o lugar onde poderemos antecipar a 
experiência de ambos: como recorda Santa-María, desde sempre, ‘o umbral da casa sup[õe] a entrada no 

13 AALTO, Alvar, ‘From Doorstep to Living Room’ [1926] in SCHILDT, Goran (ed.), ‘Alvar Aalto in his own words’, Rizzoli, Nova Iorque, 
1998, p.49

14 ZUMTHOR, Peter in ‘Peter Zumthor 1985-2013: Buildings and Projects’ (ed. Thomas Durisch), Verlag Scheidegger & Spiess, Zurich, 
2014, vol.III (1998-2001), p.34

15 QUETGLAS, Josep ‘ QUETGLAS, Josep ‘Habitar’ [1994], Circo n.15, Madrid, p.8

16 ’Une limite n’est pas ce qui met une fin’, dit Heidegger, ‘mais comme les Grecs le concevaient dèjà, la limite est le lieu du commencemment 
de la présence d’une forme’, NORBERG-SCHULZ, Christian, ‘Habiter: vers une architecture figurative’, Electa, Milano, 1985, p.29

17 SANTA-MARIA, Luis Martínez, ‘El libro de los cuartos’, Lampreave, Madrid, 2011, p.119 

18 ‘Cuántas veces se presiente que um lugar de la calle está siendo presidido por um cuarto. La calle no es tanto uma habitación, como 
hemos oído decir a Louis Kahn, sino el valo de uma habitación.’, SANTA-MARIA, Luis Martínez, op.cit, p.119
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reducto do milagre, o ingresso num lugar tal em que o mundo est[á] exactamente colocado no ponto de mira 
do homem’19. O lugar onde ‘a rua, a ideia estrutural da casa e a intimidade do lar dão as mãos”20 e, portanto, 
onde a intensidade desse contraste mais se deverá fazer sentir. 
 Será exactamente por esse motivo que, na intervenção que lançaremos sobre a casa, pretendemos 
manter as qualidades que defienm o generoso hall de entrada existente: a porta de entrada, de duas folhas, 
faz-se tão larga quanto o espaço que acolhe quem chega a casa, não só confirmando o propósito deste espaço 
enquanto lugar de passagem e de articulação entre as partes da casa, mas insinuando-lhe também uma 
vocação enquanto potencial espaço de estar. Quando o tempo incita e a porta se abre, este espaço é capaz de 
se transformar em extensão da rua, estação-refúgio abrigada pela sombra e que convida os sons, os cheiros, 
os reflexos e o movimento da rua a entrar. De porta fechada, apenas com os seus postigos abertos, far-se-á 
espaço protegido para as crianças brincarem sem preocupações, ou para que os adultos possam repousar 
na tranquilidade de uma brisa, com a cidade como música de fundo21. Espaço de movimento -do partir e do 
chegar a casa- o umbral de entrada é também o espaço onde o habitante recebe quem o visita, partilhando 
um pouco da intimidade da sua casa e, através do beijo ou de um aperto de mão, oferecendo permissão ao 
outro para se sentir, também ele, em casa. Com esta chegada, um série de actividades não espectaculares, e 
por isso muitas vezes negligenciadas, tomarão lugar, enriquecendo a sua atmosfera: fechar o guarda-chuva, 
pousar as chaves, tirar o casaco, arrumar a bicicleta ou tirar o calçado serão alguns dos gestos (entre tantos 
outros) a considerar na possibilidade do projecto enquanto manifesto de uma presença que há-de vir.
 No entanto, o propósito deste espaço não será apenas o de construir uma distância que se estabeleça 
entre o espaço público e o interior da casa, mas também, registando os seus diferentes movimentos, entre 
os vários usos que darão forma a uma casa-atelier, intensificando-se na sua capacidade de articular, na   
indispensável distanciação, o trabalho e vida doméstica. Uma primeira porta, imediatamente à esquerda 
de quem chega da rua, dá acesso ao quarto dos livros, lugar de uso e intimidade ambivalentes. Por um 
lado, enquanto quarto mais próximo da rua, possibilitará a recepção dos visitantes (estranhos ou amigos) 
sem que seja posta em causa a privacidade da casa e do espaço de trabalho do atelier. Por outro, a sua 
posição -enquanto quarto simultaneamente mais afastado e equidistante da casa e do atelier, localizando-
se estrategicamente entre o mundo exterior, a actividade profissional do escritório e a intimidade da vida 

19 SANTAMARIA, Luis Martínez ‘ SANTAMARIA, Luis Martínez ‘Intersecciones’, Editorial Rueda, Madrid, 2004, p.86

20 AALTO, Alvar, ‘ AALTO, Alvar, ‘From doorstep to the living room’ [1923] in ‘Aalto in his own words’ (ed. SCHILDT, Goran), Rizzoli, New York, 1997, 
p.50-55

21 Talvez seja importante convocar o impacto que as nossas memórias de infancia possam ter no olhar que lançamos sobre esta divisão  Talvez seja importante convocar o impacto que as nossas memórias de infancia possam ter no olhar que lançamos sobre esta divisão 
em particular. No meio das poucas recordações que ainda guardámos da casa habitada, este era o lugar onde passamos tardes de verão 
e de brincadeira, sobre o olhar da nossa tia, com a porta escancarada, enquanto ela recebia visitas, a maior parte das vezes inesperadas; 
particularmente em dias de festa, a proximidade da casa à igreja, fazia com que esta fosse, nos dias de procissão, uma bancada privilegiada. 
Em tempos, já fora do alcance da nossa memória, a (semi-)publicidade deste espaço atingiu o seu auge quando utilizado como mercearia.

Vista do piso superior como achado, Valongo, 2015
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familiar- permitirá que este possa também ser utilizado enquanto espaço de recolhimento individual, 
propício à tranquilidade e à concentração individual exigidas por actividades como a leitura ou a escrita e 
permitidas pelo ruído branco (ocultável através das suas portadas) da vida citadina.
 No projecto para a casa-estúdio, a paixão por colecionar revelar-se-á também um interesse 
cuja reflexão se torna particularmente importante. Para que a possibilidade de seleccionar e organizar a 
permanência/efemeridade dos artefactos que nos acompanharão na deslocação desta nova habitação, 
desenham-se uma série de espaços e dispositivos capazes de precipitar a familiarização com a nova casa. 
A primeira colecção, e provavelmente aquela que usufruirá de maior dedicação da nossa parte, será a de 
livros, e por isso disporá para si de um quarto próprio. Este quarto deverá muito da sua atmosfera aos 
livros, mas também a algumas lembranças de viagem, exposições, desenhos e postais que compõem o nosso 
pequeno museu imaginário. Da intervenção na biblioteca, outrora quarto de dormir, destacar-se-ão apenas 
a irredutibilidade das estantes que virão assentar contra as duas paredes sem vãos que nele existem, e que 
servirão de poiso à nossa biblioteca. Olhar para uma biblioteca e para a sua organização é como olhar para 
um espelho dos interesses dos seus donos e, consequentemente, a sua organização será um processo lento e 
difícil, cuidado, mas nunca plenamente satisfatório ou terminado; afinal, haverá tantas formas de organizar 
uma mesma biblioteca como de possíveis leitores. Num processo que intersecta acumular, selecionar, 
organizar, expor e arquivar, deverá existir lugar para que se transforme a cada dia; e portanto, dessas 
prateleiras pretende-se que, uma vez ocupadas, desapareçam no meio dos livros: as paredes suportarão as 
estantes, as estantes suportarão os livros, as coisas sobrepor-se-ão e, à medida que os livros e os objectos 
cresçam, as paredes e as estantes tenderão a desvanecer. 
 Esse confronto, essa ideia de que a arquitectura eventualmente irá perdendo lugar para a 
arquitectura, cedendo lugar ao habitar e às marcas daquele que lá habita, num processo onde ‘o efémero 
vence o estático’ e ‘cada objecto vibra, tudo se move’22, será fundamental e não se esgotará na nossa biblioteca. 
Como sublinhou Maria Filomena Molder, ‘a dispersão ordenada que constitui qualquer colecção seria 
comparável a uma memória material, armazém e labirinto (vasto palácio, como lhe chama Agostinho) em 
que a lembrança e o esquecimento, a luz e a escuridão, se atraem’23. Assim, para que possamos colecionar os 
objectos do nosso afecto sem que tenhamos de viver com tudo o que possuímos, será também fundamental 
pensar em lugares dedicados a armazenar aquilo que não precisámos em cada momento. Elogiando a 
importância dos armários, Peter Smithson sublinhava essa capacidade que lhes era própria para combater 
os exageros da acumulação24, permitindo seleccionar, organizar e pôr de lado para, eventualmente, os voltar 
a utilizar. 
 Transpondo essa reflexão desde os armários para a casa, concluiria que ‘um quarto também 
pode[ria] ser um armário’25, algo que viria a testar em projectos como Villa Put Away ou a Casa com duas 

gruas. Para que cada quarto não tenha de ceder o potencial latente do seu vazio, por via do exagero de 
objectos ou de inúmeros móveis que escondam as paredes e reduzem o seu espaço útil, decidimos concentrar 
o máximo de arrumação num espaço reservado a esse fim, espalhando pelo resto da casa o essencial para 
aqueles gestos repetidos do dia-a-dia. Neste quarto interior, situado numa posição privilegiada onde possa 

22 OLIVEIRA, Olivia de, ‘ OLIVEIRA, Olivia de, ‘Lina Bo Bardi: Sutis Substâncias da Arquitectura’, Romano Guerra Editora, São Paulo, 2006, p.74

23 MOLDER, Maria Filomena, ‘ MOLDER, Maria Filomena, ‘A paixão de colecionar em Walter Benjamin’, op.cit, p.48

24 ‘ ‘Cupboards are necessary to bring these miscellaneous contents to the right level of attention amongst the thousand of things that 

surround us inside and outside the house: for even if we throw away most of our possessions, the eye can travel through the open door 

or the window; and the brain –and sometimes- also the heart- follows it. Behind cupboards there can be secrets... concealed future 

pleasures. (...) Behind cupboards dangerous things can be hidden away. Behind cupboards doors things can be stored in number, so that 

prudence does not appear to be gluttony.’ SMITHSON, Peter, ‘In Praise of the Cupboard Doors’ [1980] in ‘Alison & Peter Smithson: from 

the House of the Future to the house of today’, 010 publishers, Rotterdam, 2004, p.217

25 idem, p.218 idem, p.218
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servir facilmente quer a casa quer o atelier, serão organizados todos aqueles pertences que por um ou 
outro motivo não usaremos constantemente -roupas de outra estação, ferramentas, artefactos e decorações 
festivas, materiais de trabalho, brinquedos de criança que já não são usados mas poderão vir a ser, produtos 
que usualmente guardámos numa dispensa ou em armários espalhados pelas diversas divisões. No fundo, 
todas as coisas que, na efemeridade de cada ocasião, não sejam precisas ou dispostas no resto da casa -’os 
traços do humano que se transfiguram em marcas de protecção do seu tesouro: a memória, a reflexão, a 
consciência, tornam-se suporte, quadro, repositório, selo da propriedade.
 Ainda antes de chegar à zonas mais privadas da casa, subindo a escada, chegaremos ao espaço 
de trabalho que se encontra no piso superior -distanciado do movimento do piso térreo, mas com um 
olhar presente sobre a rua-, onde a intimidade (de um atelier que se pretende aberto e participativo a 
todos aqueles que nele procurem ajuda) se fará de um encontro próximo de partilha e discussão de ideias 
entre os diferentes sujeitos que participarão em cada projecto. Também aqui existirão tarefas que sugerem 
uma reflexão individual, facto pelo qual dois nichos-gabinete (periféricos à sala principal, um para mim, 
outro para a Maria), distanciados pela escada e pela possibilidade de encerramento da porta, se tornarão 
particularmente indispensáveis para a possibilidade de um retiro pontual e voluntário sem distrações26. Os 
livros, os desenhos, as maquetes preencherão com alguma importância a sua distância, e as imagens –
nossas e de outros- inundarão as paredes. A atmosfera deste espaço fixar-se-á, finalmente, algures entre a 
oficinalidade dos materiais de projecto, e a rudeza domesticada dos materiais que constróem os seus muros 
e do seu tecto: (d)a pedra das molduras das janelas, da madeira dos caixilhos, do soalho e do tecto, ou do 
reboco das suas paredes. Um conjunto de cores e texturas que balançarão entre a ténue luminosidade de 
norte e o(s) rasgo(s) de luz de sul, com as suas sombras, que chegará da(s) nova(s) janela(s). 
 Nestes espaços, onde a intervenção se fundará privilegiando uma quase-conservação, a intervenção 
passará sobretudo por acrescentar novas camadas ao tecido existente -desde o isolamento na cobertura às 
várias formas de mobiliário- capazes de (se) adequarem e potenciarem (a)os novos usos. Nem (só) violência 
nem (só) passividade, e embora essa distinção seja para nós clara na abordagem ao projecto, um dos 
pressupostos será a vontade de que, durante a experiência do espaço, exista uma ambiguidade que dificulte 
a definição de uma fronteira precisa entre o novo e o velho27. Sem cair no receio de intervir activamente no 
velho ou na tentação nostálgica de repetir soluções sob a forma de pastiches mais ou menos mascarados no 
novo, a acção partirá do pressuposto que exista um momento em que o edificio se sincronize num só habitar, 
e que, por esse motivo, se tornará irrelevante a marcação dessa distinção28. Obviamente, produto de tempos 
e técnicas diferentes, as diferenças existirão, particularmente na(s) forma(s) do detalhe e da sua construção; 
sendo, no entanto, intenção do projecto dissolvê-las, para que a sua constatação dessas diferenças aconteça 

26 ‘ ‘El artista, el escritor, el pensador, necesitan de un espácio próprio para trabajar. Em este espácio producen algo que será 
posteriormente difundido, es decir, sujeto a exposición. Em este sentido, la necesidad de retiro no significa obligatoriamente que el 
individuo se cierre del mundo. Por el contrario, buscar um espácio donde retirarse puede significar que se encierra pontualmente para 
poder más tarde revelarse al mundo y, así, exponerse en él.’ PEREIRA DA SILVA, Ana Sofia, op.cit, p.326

27 � �De todas formas hay un momento en que pasa a ser irrelevante para el proyecto distinguir entre lo que es nuevo y lo que es viejo. Y 
este es justo lo momento de verdad del proyecto. (…) Y cuando esta condición no se verifica, cuando no hay esa identificación de lo viejo 
y lo nuevo frente a los problemas a que el proyecto tiene que dar respuesta, entonces la solución acaba siendo decorativa, o sea, una 
respuesta formal, una respuesta patética y veleidosa.  GRASSI, Giorgio, op.cit, p.66

28 ��En los mejores ejemplos, em los casos que considero mejor logrados, más justos, a pesar de moverse simpre el trabajo de proyecto en 
torno a la calidad específica de la obra antigua, de su exhibida maestría, siempre vinculada con su ley, siempre intentando aprender de 
ella, aunque técnicamente sea siempre lo nuevo lo que se añade al viejo en el proyecto, lo que resulta la final es precisamente lo contrario. 
Al final parece que sea lo viejo que se añade a lo viejo en el proyecto, como completando la respuesta. (...) Probablemente al final es éste 
el resultado aparente, justamente porque han cambiado las condiciones de lo viejo, que los objectivos de uno y otro se han confundido y 
superpuesto hasta tal punto que, sin perder su verdad, su singularidad, a pesar de tratarse siempre de lo mismo, es lo viejo en realidad 
lo que se convierte en elemento verdaderamente nuevo del proyecto, la piedra de toque del proyecto transformada en su construcción.’ 
GRASSI, Giorgio, idem, p.66



196 C. Para uma proposta de arquitectura: Casa | Jardim | atelier

 

não a partir de uma mudança drástica da globalidade que potencia a sua atmosfera, mas apenas pelo prazer 
da lentidão do tempo (e) do olhar atento29. 
 E será nesse momento que o diálogo entre as duas entidades se materializará num discurso 
coerente, sob orientação de um único projecto de arquitectura.

II (‘a intimidade da casa’30)

O projecto para a casa-atelier partirá da vontade de (se) fazer-casa com a capacidade para 
acumular uma multiplicidade de usos ao longo do tempo, oferecendo-se numa série de lugares (d)e 
atmosfera(s) dinâmica(s) e diversa(s), capazes de albergar a multitude de gestos que compõe o ritmo do 
quotidiano. Lugares suficientemente ambíguos e polivalentes para assimilar a transformação -dos hábitos,  
das vontades,  das necessidades- que acontecerá naturalmente com o passar dos dias, das estações e dos 
anos. Para tal, será necessário, antes de mais, pensar a casa de forma a que esta seja capaz de, num plano 
diário e simultâneo, acomodar duas ocupações com ritmos próprios e, muitas vezes, sobrepostos: os rituais 
familiares e a actividade intelectual, oficinal e artística de um atelier de arquitectura. Entre privacidade e 
publicidade, a circunstância particular dessas duas formas de habitar terá de ser conciliada, pois se é verdade 
que as pessoas que habitarão a casa trabalharão no atelier, o contrário não será necessariamente verdade.  

Como Perec sublinharia no seu romance espèces d’espace31, existe uma correlação compreensível 
entre várias das actividades quotidianas, entre o lugares e a ocasiões em que estas ocorrem, e portanto, 
uma série de relações que conferem uma lógica temporal e, consequentemente, espacial ao desenho (d)e 
disposição dos diversos lugares da casa, algo que não equivalerá necessariamente, como já vimos, a uma 
abordagem estritamente funcionalista. Pelo contrário, se por um lado será importante atentar às eventuais 
especificidades de algumas das actividades que conferem propósito ao programa doméstico –de que é 
exemplo incontornável a cozinha-, será também fundamental sublimar esses requisitos funcionais de forma 
a que o espaço que os acolhe possa oferecer margem suficiente ao habitante para projectar nele as suas 
exigências específicas, interpretando essa mesma função de forma particular.

 Nesse sentido, os lugares da casa serão brutalmente simplificado(s) ao essencial: um pátio e um 
pavilhão, à maneira que Alison & Peter (ou Lina) nos ensinaram, capaz(es) de conciliar a necessidade 
holística de um dentro e de um fora-de-portas solidários, suficientemente potentes para propiciar a plenitude 
das relações de proximidade  com o eu, o(s) outro(s) e o mundo que acreditamos indispensável para uma 
experiência íntima (e) completa da casa. 
 Os quartos de entrada, dos livros, da arrumação e do atelier servirão como filtro para a exposição à 

29 Recuperadas as paredes degradadas pelo tempo, a pintura das paredes mantidas será prolongada ao longo de toda a casa e, ultrapassan-Recuperadas as paredes degradadas pelo tempo, a pintura das paredes mantidas será prolongada ao longo de toda a casa e, ultrapassan-
do o limite claro que delimita os momentos em que predomina a conservação e aqueles em que predominará a nova construção, permitirá 
que ambas envelheçam em simultâneo. O chão vermelho de cimento que nos recebe no espaço de entrada é mantido com as marcas que 
marcam a sua resistência ao tempo, enquanto que a sua cor é prolongada para o novo espaço de estar-cozinhar-jantar; substituída, no 
entanto, a dureza do cimento pela moleza do linóleo, que convida a andar descalço. Da necessidade de repintar algumas paredes, surge 
a oportunidade de trazer para o projecto uma nova (des)continuidade entre o que se herda e o que se (re)produz. Na verdade, as paredes 
da casa desenrolarão um papel importante neste processo de familiarização com o espaço através das coisas, ou seja, de através de todo 
o potencial da experiência, fazermos da nossa casa uma casa, continuando, através da nossa ocupação, a fazer arquitectura. No seu livro 
‘Building the Unfinished’, Lars Lerup contava a história de uma criança que, ao deparar-se com uma parede branca, desata a desenhar sobre 
ela como se tratasse de uma folha de papel por estrear. Para que isso possa acontecer -sem o constrangimento de ter de repintar a parede 
a cada vez-, pretendemos aplicar um primário de tinta metálica, uma faixa que percorrerá a casa e que, finalmente invisível, nos permitirá 
utilizar imanes para afixar desenhos, fotos e lembranças ao longo das paredes

30 PEREIRA DA SILVA, Ana Sofia, ‘La intimidad de la casa: el espacio individual en la arquitectura doméstica en el siglo XX’, Diseño, 
Bienos Aires, 2015

31 PEREC, Georges, ‘Espèces d’espaces’, Galilée, Paris, 1974, p.42-44
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rua, e protegerão uma casa que se abre maioritariamente para a tranquila intimidade de um jardim. Optando 
pela porta do fundo, dois degraus acima do espaço de entrada, um segundo umbral (achado na profundidade 
espessa do muro existente) sinalizará a verdadeira entrada para os espaços, gradualmente mais privados, 
da casa propriamente dita. A partir daqui, só entrarão aqueles que, por decreto dos habitantes, se façam 
expressamente familiares: para lá deste muro, encontra-se a zona que virá a acolher a casa propriamente 
dita. A redundância das áreas reduzidas existentes revela-se incapaz de responder à expectativa de sobrepor 
os variados usos que resultam do nosso modo de imaginar e sentir uma casa. Do lado do jardim32, dar-se-á 
então lugar a um processo de destruição com o propósito de abrir espaço aos novos usos e ao espaço exterior 
do pátio.
 As paredes, que agora compartimentam o espaço da casa –em corredor, quarto/hall, quarto de 
banho,  sala e espaço de arrumo-, serão demolidas para dar lugar à expectativa de um espaço amplo e 
latente, albergando a cozinha e (com)o principal espaço social da casa. Debaixo de um único tecto, uma 
sala-do-jardim propositadamente ambígua, genérica no seu programa funcional mas não no seu carácter. 
Tecto que revelará a sua própria estrutura e cuja presença se fará sentir, acentuando, por um lado, o sentir-
se-protegido -fundamental para um estar-em-casa- e, por outro, a condição para um espaço (in)acabado 
mas não intocável, suficientemente sólido para aguentar os usos, por vezes violentos, que acabará por 
acolher: incompletude não enquanto obra inacabada, mas enquanto arquitectura por continuar. O fado da 
sua arquitectura -paredes, tecto, chão- será de, com o tempo, isto é, com a lenta mas crescente presença das 
coisas e da natureza, ir ‘deixando de existir’33, absorvida pela compreensão de um todo indissociável da qual 
será, não mais importantemente, apenas umas das suas partes. E no seu centro, móveis tendencialmente 
articulados ou desmontáveis, ‘ágeis e transparentes’34; por outras palavras, móveis verdadeiramente móveis 
que permitirão que a casa vibre e se mova diariamente.

32 �uer a partir do levantamento topográfi co registado, quer da experiência corporal do edifício �uer a partir do levantamento topográfico registado, quer da experiência corporal do edifício achado, facilmente se compreende a sepa-
ração física da casa em dois momentos, através da profundidade de uma espessa parede de setenta centímetros que as separa e interrompi-
da apenas por uma única porta. Embora essa fronteira tenha noutro tempo, no piso superior, marcado a distância entre o interior e o exte-
rior, a sua condição de limite teria agora sido absorvida pela actual extensão da casa e perdido, aparentemente, o seu significado como tal. 
No confronto com o achado, o muro assinalava também a fronteira entre dois tipos de construção: num primeiro momento face à rua, uma 
construção tradicional de granito, madeira e estuque capaz de resistir ao tempo e acolher os novos usos; para lá do muro, entre alterações e 
acrescentos precários, uma construção desinteressante que havia tornado a relação com o espaço exterior da casa praticamente inexistente.

33 � �Sobre a sua casa. Ray declarou: ‘A estrutura deixou de existir à muito tempo. Eu não percebi.’”, OLIVEIRA, ‘Lina Bo Bardi: Sutis 
Substâncias de Arquitectura’, op.cit, p.76 citando ‘MCCOY, Esther ‘Case Study Houses 1945-1962’, Hessessey & Ingalls, 1977, p.54

34 Lina Bo Bardi livremente citada por OLIVEIRA, Olivia, idem, p.75 Lina Bo Bardi livremente citada por OLIVEIRA, Olivia, idem, p.75

Pequeno-almoço na aldeia, Beira Grande, 2015
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No seu ensaio ‘aprender a habitar’35, Adolf Loos realçava já a importância deste tipo de espaços, 
sublinhando, por exemplo, as possibilidades de ter uma mesa nos espaços sociais da casa, em torno da qual 
as pessoas se pudessem encontrar. Se normalmente se pressupõe que o principal espaço de socialização da 
casa será a tradicional sala de estar, isso não será mais do que negligenciar a refeição enquanto momento 
primordial de interacção social, especialmente relevante no contexto da nossa cultura. O facto de a cozinha 
e a comum sala-de-estar partilharem a mesma divisão, permitirá também que aquele que cozinha não esteja 
separado dos restantes, podendo manter pleno contacto e transformando o acto de cozinhar num gesto de 
partilha entre todos os habitantes: a mãe ou o pai que cozinha poderão facilmente levantar o olhar que vigia 
as crianças que brincam na sala ou no jardim36.  
 Junto ao muro que distancia casa e atelier, onde antes existira um espaço intersticial sobrante, 
construir-se-á um cubículo37 -contendo o quarto de banho, arrumação38, um nicho de leitura e a escada que 
conduzirá ao piso superior da casa. Na verdade, no que diz respeito ao estabelecimento de uma fronteira 
entre casa e atelier –sem que estes tenham de se tornar dois programas completamente isolados-, será de 
destacar a introdução desta segunda escada, escondida dos percursos principais do piso térreo e, à partida, 
desnecessária numa casa tão pequena. Artificio projectual cuja (dis)posição permitirá articular directamente 
as partes da casa dedicadas aos espaços mais privados -e entre outros usos, espaços de dormir- e a sala-do-
jardim. Por cima deste novo tecto eregir-se-ão novos lugares do recinto da casa, estendendo-o através de uma 
estrutura de madeira, de construção fácil, rápida e económica, onde se instalará o chão que dará sítio a esses 
novos quartos da casa. Do mesmo material do chão revestir-se-ão também as paredes e o plano inclinado do 
tecto: uma decisão que não se prende com a intenção de construir um espaço aparentemente abstracto, mas 
antes a de incentivar um sentir-se-abraçado pela maciez de um espaço homogéneo, acentuado pelo dourado 
que a luz de sul provocará na suavidade de um contraplacado, cuja madeireza convidará ao toque. 
 O plano inclinado do seu tecto resultará da naturalidade de um diálogo volumétrico com as águas 
do edifício existente; mas também, e talvez sobretudo, com a vontade, pessoalmente reconfortante, de 
viver numa espécie de sótão. Uma obsessão possivelmente validada pela experiência das casas visitadas em 
Moledo ou em Caminha, de Álvaro Siza e Sergio Fernandez respectivamente, e certamente incentivada pela 
possibilidade de controlar um espaço feito à nossa medida, onde as dimensões contidas e a possibilidade 
de tocar o tecto parecem anunciar a delicada intensidade dos gestos que procurar antecipar. Duas janelas 
en longueur –uma ao nível do olhar, outra no encontro da parede com o tecto- percorrem o espaço de 
ponta a ponta, e um conjunto de portadas permite ajustar o que o espaço deixa sair e o que deixa entrar, 
transformando algumas das condições que compõe a atmosfera deste quarto: a luz, o ruído, a temperatura, 
ora permitindo lançar o olhar sobre o jardim e a cidade que se avista ao fundo, ora enquadrando um pouco 
de céu. 
 Embora seja o espaço de dormir da casa, este não foi pensado sob um ponto de vista estritamente 
funcionalista, limitando o quarto enquanto espaço para ser utilizado maioritariamente durante a noite, ou 
exclusivamente para dormir. Pelo contrário, para além da sua função enquanto quarto-de-dormir, estes(s) 

35 LOOS, Adolf, ‘Aprender a habitar’ in ‘Teoria e crítica de Arquitectura – século XX’ (ed. José Manuel Rodrigues), Caleidoscópio, 
Coimbra, 2010, p.131

36 Com certeza, colocar-se-ão algumas questões relativas a eventuais ruídos e cheiros; no entanto, se por um lado a utensilagem que fa-Com certeza, colocar-se-ão algumas questões relativas a eventuais ruídos e cheiros; no entanto, se por um lado a utensilagem que fa-
cilita as tarefas ligadas à cozinha está cada vez mais silenciosa, por outro, a possibilidade de uma ventilação artificial mais eficiente e uma 
ventilação cruzada -entre os postigos da porta de entrada e o conjunto de portas que se abrem para o jardim- fazem-nos acreditar que tal 
não se porá como problema.

37 A ideia de cubículo deriva, de forma só agora consciente, da série de  A ideia de cubículo deriva, de forma só agora consciente, da série de Appliance Houses desenhadas por Alison & Peter Smithson, 
nomeadamente a Cubicle House desenhada entre 1956-57.  Cf. ‘Entre máquina e milagre: �a supreendente presença do possível”’, a partir 
de uma leitura de SMITHSON, Alison & Peter, ‘Charged Void: Architecture’, op.cit, p.193

38 Assim como um conjunto de instalações infra-estruturais necessárias ao funcionamento da casa. Assim como um conjunto de instalações infra-estruturais necessárias ao funcionamento da casa.
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quarto(s) será animado pelo carácter e pelo contraste complementar que introduzirá no espaço da casa: 
enquanto lugar de partilha íntima para o casal, mas também, e sobretudo, divísivel em dois pequenos 
estúdios reservados à individualidade de cada adulto. O quarto é idealizado a partir da possibilidade de se 
separadar por via de uma porta de fole, inventora espontânea de um novo degrau de intimidade. Dispositivo 
capaz de balançar entre a possibilidade de um espaço para estar-só ou para estar-acompanhado: entre a 
solitude que pedirá um devaneio, em tom de múrmurio íntimo, e a potencial partilha, que dependerá do 
afecto (e) oscilação amorosa.

Na verdade, a continuidade com o achado que o tecto inclinado proporcionará não significará 
forçosamente a conservação de uma continuidade física e material com o telhado que agora existe. Na 
verdade, da acção de levantar a cobertura para dar espaço ao novo quarto, a intervenção encontrará uma 
oportunidade não só para acolher a nova extensão do seus usos, mas ainda para intervir activamente nos 
espaços já existentes. Por um lado, ao (inter)romper a continuidade do telhado, optando por inverter a 
direcção da sua inclinação, permitir-se-á lançar a vista de quem ocupa o quarto para o céu e para a lonjura 
da paisagem que se estende até ao ponto de referência mais presente no território envolvente: o monte de 

Santa Justa. Por outro, desta interrupção surgirá ainda o desencontro capaz de trazer um pouco da luz de 
sul e um pedaço de céu, transformando substancialmente o carácter monótono do espaço que funcionará 
agora como atelier.

III (‘“a casa move-se”’39)

No fundo, a casa irá sendo construída na constante tentiva de conciliar pólos opostos do mesmo fenómeno. 
Para além de acolher a repetição de alguns destes gestos quotidianos, a casa terá também sido 

desenhada para se adaptar, a médio prazo, à naturalidade cíclica das estações. No piso superior, um conjunto 
de portadas de madeira e chapa permitem manipular as condições de luz e temperatura do(s) quarto(s), 
regulando ambas as janelas de acordo com as variações diárias e sazonais. Por outro lado, a sala-do-jardim 
permitirá que a casa absorva a efemeridade de eventos festivos ou extraordinários40, (re)dispondo o seu 

39 Adaptado da intervenção de Jean-Phillipe Vassal no Seminário de Arquitectura Prototypo ‘01 - Cidade em Performance’, Porto, Maio-
Junho, 2010. MENDES, Manuel, ‘Do Esquecimento. “Para além da arte - do nomadismo ao erotismo’, Tese de Doutoramento, FAUP, 
Porto, 2010, p.42

40 ‘ ‘Bringing out for the seasons... much in winter, little in summer. Bringing out for the festivals... of the church oro f the family.’, 

Vista para explicar a intervenção aos pais



200 C. Para uma proposta de arquitectura: Casa | Jardim | atelier

mobiliário para transfigurar o carácter do seu interior de acordo com as estações. Essencialmente pensando 
o seu potencial atmosférico -mais do que uma imposição liminar dos seus usos- com as suas diferentes 
intensidades de luz e de sombra, manipuláveis distâncias ao exterior ou dentro do seu interior, a sala 
permitirá uma simples e rápida distribuição da sua ocupação. A forma quadrada denuncia e acentua esta 
instabilidade funcional e sem direcção, o seu carácter insinuará o movimento (e) das diversas actividades 
possiveis41; um potencial que se confirmará numa cortina que permita encerrar a cozinha, apagando qualquer 
conotação funcional específica a este quarto. Sendo que a sua generosidade se revelará principalmente nessa 
ausência de especificidade funcional, capaz de incitar o habitante -neste caso, nós próprios- a participar 
activamente na criatividade espacial que completará o seu ambiente, (re)organizando numa série dinâmica 
de (dis)posições possíveis. 
 Para além da inegável vocação familiar deste espaço de encontro, existe também uma pequena 
alcova de leitura, que aproveita a intensidade acolhedora do vão de escada, adoptando uma posição periférica 
e propícia ao recolhimento individual no recanto mais interior da sala: aconchego iluminado pela difusa luz 
do dia que nos chegará através do lanternim, (inter)rompendo a penumbra do canto; ou quando esta se 
torna insuficiente (ou inexistente), artificialmente, através de uma lâmpada que se ilumine sobre a cabeça de 
quem se senta. 
 Na verdade, o seu verdadeiro programa nao será o de uma sala de estar, de jantar ou de uma 
cozinha, mas o de um lugar com o propósito de permitir (e) intensificar o encontro dos habitantes entre 
si, e destes com a natureza do jardim. Divisão propositadamente ambígua e in(de)terminada -não no seu 
carácter, mas nos seu usos-, que se abrirá completamente para o jardim numa das suas faces, deixando-se 
invadir pela vibrância da sua energia: pelo movimento da luz e das sombras desenhadas pelas árvores e pelo 
ritmo do vento; pelos raios de luz que se espalham pelo chão da sala; pelo som da tempestade ou pelas cores 
cíclicas da vegetação que acompanha a imparável passagem do tempo -cronológico e metereológico. Numa 

SMITHSON, Peter, ‘Put-away Villa: some speculations arising from the axonometric drawings of the things stored’, in ‘Alison and Peter 
Smithson – from the House of the Future to the house of today’, (ed.RISSELADA, Max; VAN DEN HEUVEL, Dirk), 010 Publishers, 
Rotterdam, 2004, p.222

41 Cozinhar; comer; conversar à volta da mesa após o jantar ou sentados confortavelmente no sofá antes de adormecer, aconhegados pelo Cozinhar; comer; conversar à volta da mesa após o jantar ou sentados confortavelmente no sofá antes de adormecer, aconhegados pelo 
energia do fogo; jogar; assistir a um filme ou ao futebol na televisão; mas também para momentos de cariz mais individual como as nave-
gações errantes -mas imóveis- pelo hipnotismo da internet, sestas improvisadas, ou até para a concentração necessária para terminar um 
resto de trabalho, fora-de-horas, com alguma companhia.

Almoço de primavera no jardim-de-inverno. Estudo de luz, ar e vistas para o piso superior.
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possível interpretação dos estúdios da casa Schindler-Chace ou do próprio pavilhão Upper Lawn, a sala-do-
jardim funcionará enquanto espaço de penumbra42 capaz de potenciar uma experiência do exterior, a partir 
da atmosfera hospitaleira do seu interior que comunicará constantemente com a irrepetível combinação de 
cores das flores que habitam do lado-de-lá da(s) porta(s): um diálogo espontâneo e holístico, próximo do que 
pressupõe um simples abrigo de campista43.

Sendo a ligação da sala com o jardim parte essencial do seu programa arquitectónico, a construção 
de um jardim-de-inverno revelar-se-á fundamental para suavizar essa transição: espaço extra, de uso vago 
e carácter flexível, cuja margem de manobra será compreendida pelo repetição de portas que construirá a 
transparência de um muro completamente rebatível, ou pelos toldos ajustáveis da sua cobertura em vidro. 
Fragmento de ar capturado por uma camada de vidro, a sua atmosfera será fortemente influenciada pela 
variedade de vasos, cactos, flores e plantas diversas que concentrarão fragmentos de paisagens (muitas 
delas trazidas como memórias de viagem), justapostas pelo fascínio coleccionista de um autêntico jardim 
planetário44, que iremos lentamente construindo,através de uma tranquila e entusiasmada conversa 
com as plantas numa procura incansável do segredo das coisas45. No seu centro, entre refeições, leituras 
e contemplações, apenas o mobiliário essencial que vamos arrastando desde o interior, conforme as 
necessidades impostas pelos seus usos. Um dispositivo espacial que permitirá estender a dimensão da 
sala até aos limites do jardim ou encerrá-la em si mesma; mas ainda, metamorfoseando-se, transformar 

42 ‘ ‘(...) quando iniciamos a construção das nossas residências, estendemos esse telhado, tal como um guarda-sol, que determina no solo 
um perímetro protegido do sol, e em seguida dispomos a casa na penumbra.’ TANIZAKI, Junichiro ‘Elogio da Sombra’ [1933], Relógio 
d’Água, Lisboa, 2016, p.32

43 cf. [Casa Schindler]

44 ‘ ‘The garden, see in the traditional perspective, is a place that encourages planetary mingling. Every garden, inevitably adorned with 
species from every corner of the globe, can be considered a planetary índex. And every gardener is na intermediar facilitating encounters 
between species that seemed to be destined never to meet.’ CLEMENT, Gilles, op.cit, p.45

45 EYCK, Aldo Van, ‘ EYCK, Aldo Van, ‘On garden and landscape art’ [1957], in ‘Aldo Van Eyck Writings: Collected articles and Other Writings’, o.cit, p.128

Apontamentos com possibilidade(s) de transformação do piso superior
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rapidamente a atmosfera de um espaço interior que (se) vai marcando (n)o ritmo da passagem do tempo. No 
inverno, abrindo-se os toldos para permitir que a luz entre na profundidade da sala e para que esse espaço 
entre, naturalmente aquecido pelo efeito de estufa, permita manter uma temperatura razoável no interior da 
casa. No verão, abrindo as portas exteriores para, graças à sombra dos toldos, se transformar num alpendre 
exterior, capaz de acentuar a sombra e a frescura do interior da casa. 
 Um lugar que poderá balançar entre a sensação de interioridade proporcionada pelo estar rodeado 
de tecidos, ou pela sensação de liberdade que é estar num espaço exterior –ainda que interiorizado-, cujo 
tecto será o céu ou as copas das árvores: ‘um ambiente “fisicamente” abrigado, isto é, onde viver defendido 
da chuva e do vento, participando, ao mesmo tempo, daquilo que há de poético e ético, mesmo numa 
tempestade’46. Lugar para observar as estrelas e a lua, ouvir os grilos numa noite de verão, apreciar a 
melancolia da chuva e dos ventos durante as curtas tardes de inverno, tomar o pequeno-almoço nas manhãs 
calorosas dos primeiros dias de primavera, ou para tomar um copo nos fins de tarde dourados dos solarengos 
dias de outono. Sobre o jardim-de-inverno, uma nova fachada, imposta pela extensão da casa, revestir-se-á 
de chapa ondulada em alumínio galvanizado, material económico frequentemente utilizado nas empenas 
das redondezas, simultaneamente escolhido pela eficiência das suas propriedades físicas (particularmente, 
a sua estanqueidade), como pela condição poética dos seus brilhos que , combinados pela patine do seu 
envelhecimento, desenham uma fachada dinâmica que se vai transformando com o passar dos dias, das 
estações, dos anos.

Apontando à (in)temporalidade, a distância da casa será também pensada com margem para 
se transformar a longo prazo. Durante o nosso ciclo de vida, existirão mudanças determinantes -como o 
desejado nascimento de um filho- que mudarão radicalmente a configuração da família e, por isso, da nossa 
apropriação do espaço. No que toca à zona de dormir, por exemplo, esta terá sido pensada na possibilidade 
de ser dividida ou unida através de uma porta em fole47, não só no propósito inicial de funcionar enquanto 
espaço de estud(i)o individualizado, mas na possibilidade de antecipar a necessidade de, num futuro 
indeterminado, poder dividr o piso em dois quartos, um para os pais e outro para a criança. 

Com o passar do tempo, e com a diminuição dessa dependência -inversamente proporcional 
ao seu crescimento- a criança poderá mudar-se para o que até então tinha funcionado como espaço de 
atelier, adquirindo espaço para a sua própria individualidade e intimidade. A escada autónoma garantirá a 
privacidade da criança; os nichos passarão a funcionar como alcova e quarto de banho respectivamente; a 
vagueza do espaço principal permitir-lhe-á funcionar como espaço para trabalhar, estudar, jogar, desenhar 
ou, simplesmente, de estar; enquanto que as actividades comuns se poderão continuar a desenrolar na sala 
do jardim da casa.

Num processo onde o atelier deverá (re)encontrar o seu lugar, possivelmente numa nova construção 
pavilhonar, aberta para o jardim, e posicionada algures entre o muro que determina o limite sul do terreno, e 
o caminho existente, acompanhado pelo ribeiro e acessível através de um portão autónomo. 

IV (‘a árvore, o caminho, o tanque’, (diante d)a nossa casa)

46 BO BARDI, Lina, ‘ BO BARDI, Lina, ‘Residência no Morumbi’ [1953] in ‘Lina por escrito’, Cosac Naify, São Paulo, 2009, p.79-80

47  ‘(...) si la puerta serviera también para abrir, para comunicar o para estabelecer relaciones más versatiles entre las estancias de la 
casa, tal vez necessitaríamos alguna más.’ in ‘Rehabitar em nueve episodios’, Lampreave, Barcelona, 2012, p.183



Apontamentos de intenções para o jardim.
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 O pátio-ajardinado da nossa casa será também um (conjunto de) quarto(s) fundamental da mesma. 

Enclave que (se) esconde (n)a quietude proporcionada pelas traseiras da casa, ‘lugar feito idílico’48 para 

onde nos podemos retirar e descansar do cansaço provocado pela azáfama do dia-a-dia, este jardim não será 

simplesmente o pedaço de terra onde a casa-edifício se virá instalar, mas antes o lugar que fundamentará 

a ordem do construído. Por outras palavras, o lugar do qual o edifício se fará complemento para que, 

conciliados, se possam transformar no marco habitável a que chamaremos casa. 

 Entre a possível tentativa de um gesto de domesticação, e o movimento49 de uma imponderável 

vontade-própria da natureza, o jardim será um dos responsáveis por fazer possível a transformação de um 

humilde pavilhão nalgo mais generoso a que poderemos chamar lar: casa enquanto espaço de intersecção 

entre o interior do corpo e do seu exterior, isto, do ecossistema do qual fazemos parte. Disposição de lugares 

irregulares para uma série de ocasiões diversas, a heterogeneidade do jardim será construída por uma séria 

‘quartos’ exteriores de atmosfera(s) distinta(s), pressuposto para uma diversidade de modos possíveis, 

activos e/ou contemplativos, para a intimidade de um estar-com a natureza. Movidos pelo ensinamento 

de Gilles Clement, na zona que sucederá imediatamente o jardim-de-inverno, o carácter do jardim tenderá 

a ser determinado pelo solo repleto de plantas relativamente rasteiras, entre as quais se destacarão as 

flores de época50 que, em constante mudança, vão marcando o tempo das estações através das suas cores 

e dos seus cheiros. Um jardim que irá sendo mantido pelo constante diálogo entre as espécies que aqui 

irão encontrando o seu poiso e o habitante-jardineiro que as irá (ou não) mantendo. Aqui, as árvores que 

pontuarão eventuais estadias serão caducas para que participem activamente na atmosfera do interior da 

casa: no verão, cobrindo-se de folhas para filtrar a luz de sul; no inverno, despindo-se para permitir que os 
raios de sol, viajando mais baixo, penetrem ao máximo a profundidade da sala. 

 Um tanque em granito, achado no terreno, será deslocado para debaixo de uma gárgula que 

recolha as águas que caem sobre a cobertura do jardim-de-inverno, aproveitando a chuva para, através do 

som, intensificar uma experiência da natureza. Em dias onde não haja chuva, o espelhado incólume da sua 

superfície fará da contemplação do tanque uma ocasião privilegiada de repouso e reflexão: na capacidade 
inigualável de uma substância que reflecte, mas nunca (n)uma figura exactamente fiel ao seu original, ‘a 
meditação diante do tanque, tão ligada à sua borda e tão dependente das riquezas que se originam nos limites 

entre substâncias (como entre a água e a pedra, a água e o ar, a água e a evaporação, o verdete e a pedra), 

parece desprezar as condições do fundo[, porque] o fundo do tanque não é o plano inferior do recipiente, 

mas uma introspecção que constrói dentro dele ao estancar uma matéria, ao afundá-la e favorecer o seu 

48 SMITHSON, Alison in ‘ SMITHSON, Alison in ‘Changing the Art of Inhabitation’, op.cit, p.141

49 ‘ ‘The Garden in Movement interprets and develops the energies found in the place, and attempts to work as much as possible with, and 
as little as possible against, nature. Its name refers to the physical movement of plant species on the land, which the gardener interprets 
in his own way. Flowers grown in the middle of the path oblige the gardener to choose: should he conserve the passage or the flowers?’ 
CLEMENT, Gilles, op.cit, p.13

50 Papoilas, Miosótis, Amores-Perfeitos, Sinos, Margaridas, Borragens, Verbasco... Papoilas, Miosótis, Amores-Perfeitos, Sinos, Margaridas, Borragens, Verbasco...

Estudo de disposição, e lugar do pavilhão.
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espessamento’51. No fundo oposto do pátio, acompanhado pelo agradável ruido da água que corre no ribeiro 
que assinala o limite do lote, um segundo ‘quarto’ relvado de terreno moldado, mais aberto e mais disposto 
a receber actividades interactivas entre os habitantes, acolhendo a energia das brincadeiras de criança ou 
proporcionando espaço para banhos-de-sol e para trazer o mobiliário exterior durante eventos festivos ao ar-
livre. Este espaço, particularmente fértil graças a esse ribeiro, será eventualmente completado por algumas 
árvores de fruto, que tornarão o jardim num domínio não só contemplativo, mas também produtivo. 

 Na indefinição que constrói a sua própria definição, as árvores balançam-se num extraordinário 
equilíbrio ‘entre o movimento e a quietude, entre a acção e a passividade’52, resistentes e fiéis acompanhantes 
que confirmam que o verdadeiro significado de intimidade não é necessariamente sinónimo de um estar-
só, mas sim de um acompanhamento, de um estado de proximidade com algo que existe para lá de nós. 
Nelas, o insignificante encontra, então, uma oportunidade poderosa de nos alertar para o tempo cíclico da 
natureza –distinto daquele movido pela cultura e com o qual nos tendemos a sincronizar-, alertando-nos 
para a existência desses dois tempos, na tentativa de nos fazer conscientes da vida como um todo. Uma 
correria sinalizada pela mudança das estações, que se fará sentir na cor e na queda das folhas, das suas 
flores e dos seus frutos. Mas também pelo canto do vento e da chuva que ganham um novo sentido depois de 
encontrar a sua resistência; ou pela luz do sol que encontra o seu abrigo e que, transformando-se em sombra, 
fará desse lugar uma potencial estadia: ‘antes da casa, a árvore adverte sobre os valores habitáveis de um 
terreno e introduz essa marca característica de acompanhamento’53. 
 É no sentido dessa observação que no espaço entre duas árvores achadas no terreno da casa se 
fixará lugar com uma estrutura metálica ligeira, pérgola-pavilhão, estação ensombrada e privilegiada para 
que se possam desfrutar os prazeres do nosso jardim -sobretudo nos primeiros tempos enquanto a juventude 
das árvores faz das suas sombras insuficientes. Como um sofá que ocupa uma sala, o pavilhão poderá servir 
tanto como lugar para ser vivido a sós, ocasião para a introspecção de uma leitura ou para a contemplação 
do movimento errante da natureza –da vibrância das árvores, das flores (e dos seus habitantes)-, como 
enquanto lugar privilegiado para actividades em grupo: conversas acolhedoras entre amigos, discussões 
sobre a vida, sobre as coisas, ou sobre (como todas essas experiência são, ou fazem) arquitectura, refeições 
de verão, etc. Pferecendo em todos estes encontros o desfrute activo de uma atmosfera construída pelas 
incontáveis cores e odores da vegetação, pela agradável brisa que atenua a temperatura de uma tarde de 
verão (ou pelo pouco de calor que a translucidez da sua cobertura vai acumulando numa tarde solarenga de 
inverno), pelo chilrear improvisado dos pássaros que vão habitando o nosso pedaço de terra. 
 Ao contrário do recinto da sala do jardim -que se fará retiro graças à sua posição de tangência, 
e estabelecendo uma distância que une mas também separa54-, esta estrutura metálica funcionará mais 
como uma peça de mobiliário que se instala e que nos convida a ocupar o seu centro, oferecendo-se como 
alternativa à exposição desgastaste às eventuais agruras do clima, (n)um grau diferente de conforto para 
potenciar a experiência da natureza que nos rodeia. Da construção ligeira, construída com as nossas próprias 
mãos, não existirá nada de especial a salientar, exceptuando a (possível) duplicação da sua cobertura: uma 
primeira camada de vegetação caduca, ramada de falsa-vinha, permite construir que natureza e estrutura se 
tornem unas, numa estrutura sensível ao clima, de sombra no verão e de sol no inverno; por debaixo, uma 

51 SANTA-MARIA, Luis Martinez,  SANTA-MARIA, Luis Martinez, ‘El árbol, el caminho, el estanque, ante la casa’, Caja de Arquitectos, Barcelona, 2004, p.136

52 BERGER, John, ‘ BERGER, John, ‘Paginas de la herida’, Visor, Madrid, 1996 como citado por SANTA-MARIA, Luis Martinez, idem, p.23

53 SANTA-MARIA, Luis Martinez, idem, p.23 SANTA-MARIA, Luis Martinez, idem, p.23

54 ‘ ‘Porque la distancia de la separación  es, contrariamente al que podría suponerse, la distancia que une, la que da nombre, la que revela 
el poder de las separaciones primigénias y la que fundamenta el orden de de lo construído. Este roce es algo vago e inextenso pero vive 
de la distancia y de la distinción que es posible estabelecer entre dos seres; tiene lugar en el intervalo desde donde se excita (desde donde 
se llama hacia al afuera) al ser del árbol.’, ibidem, p.46
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segunda camada, amovível, em policarbonato, deixando a luz entrar e ornamentando-se com as sombras 
imprecisas das ramificações despidas, permitindo que deste lugar se possa usufruir mesmo durante os dias 
chuvosos de inverno. Estrutura cuja ligeireza nos permitirá, no entanto, habitar confortavelmente (n)o 
nosso próprio jardim, durante todo o ano.

 Em jeito de síntese tosca, poderíamos simplesmente dizer que o limite desta casa não se faz do 
limite do volume da casa propriamente dito, mas da largueza de viver com as árvores: ‘[o] muro do jardim é 
a verdadeira parede externa da casa. Dentro dele, deverá existir acesso livre não apenas entre casa e jardim, 
mas também entre a disposição dos quartos e o jardim. O jardim (ou pátio) pertence tanto à nossa casa como 
qualquer um dos quartos’55 e, por isso, entre a sala e o jardim a soleira não se deverá fazer sentir fortemente, 
não da mesma forma que entre a casa e a rua, talvez mais próximo de uma ligação entre dois quartos.  

V (todo o gesto será sempre, e apenas, arquitectura)
 
 Ainda sobre a intervenção numa casa inscrita, Trillo de Leyva afirmou que esta ‘só deve ficar 
limitada por fronteiras físicas, geométricas [e que] as restantes dimensões devem ficar livres’; ou seja, que, 
através da intervenção, ‘não se trate de continuar distribuições, nem sequer de manter estruturas formais 
–tipológicas’; antes que ‘a casa deve pensar-se como um descobrimento, como uma aventura’, ‘pois assim o 
projecto de arquitectura torna-se mais real, menos abstracto’: e será ‘a posição do habitante a que designa, 
em cada momento, a essência material ou espacial dos corpos.’56 Assim, na expectativa de potenciar as 
qualidades da casa achada, a intervenção passará por dois momentos-chave que sintetizem a simplicidade 
e clareza das linhas que orientarão a sua transformação. Por um lado, como já referimos, mantendo intactos 
os espaços entre a rua e o muro e devolvendo-lhes apenas as condições necessárias aos usos do atelier que 
agora acolherá. Por outro, para lá do muro, pela destruição da compartimentação precária que bloqueia a 
sua relação com o jardim, e pelo levantamento de uma cobertura que permitirá agora acolher o(s) novo(s) 
quarto(s) da casa.
 Tal como procurou Lina Bo Bardi na sua casa de vidro, também no projecto desta casa ‘nenhum 
efeito decorativo ou composicional [será] procurado’57. Não se tratará de restaurar uma casa existente à 
sua condição original, nem de continuar distribuições ou manter estruturas tipológicas, eventualmente 
presentes no seu contexto. Recuperando as palavras de Charles Eames sobre a sua, a intervenção que fará 
desta a nossa casa resultará de um sistema pessoal e tornar-se-á assim, como caso de estudo, indiferente 
à capacidade de satisfazer as necessidades específicas de muitas outras famílias58. Aliás, será exactamente 
no acto de (des)focar na sua particularidade -do ser fundamentalmente desenhada para duas pessoas 
com interesses pessoais, profissionais e amorosos essencialmente coincidentes-, que poderá advir a sua 
contribuição para a ‘necessidade do típico’59. Afastando-se da ‘degradação da paisagem portuguesa de que 
faz parte o demagógico apoio à recuperação do irrecuperável”60, antes protagonizando uma aliança cujo 
processo analógico –da passagem de conhecimento e matéria através do património arquitectónico- o 

55 AALTO, Alvar, op.cit, p.51

56 TRILLO DE LEYVA, Juan Luis, op.cit, p.37 TRILLO DE LEYVA, Juan Luis, op.cit, p.37

57 BO BARDI, Lina, ‘ BO BARDI, Lina, ‘Residência no Morumbi’, op.cit, p.43

58 EAMES, Charles, ‘Case Study House for 1949’ [1949], in ‘An Eames Anthology’, (ed. OSTROFF, Daniel), Yale University Press, New 
Haven, 2015, p.39

59  ‘The whole solution proceeds from na attempt to use space in direct relation to the personal and professional needs of the individuals 
revolving around and within the living units inasmuch as the greater part of the work or preparation for work will originate here.’ 
EAMES, Charles, ‘Case Study Houses 8 and 9’ [1945], idem, p.22

60 ALVES COSTA, Alexandre, ‘Notas sobre nostalgia e construção’ [1999], in ‘Textos Datados, op.cit, p.197 ALVES COSTA, Alexandre, ‘Notas sobre nostalgia e construção’ [1999], in ‘Textos Datados, op.cit, p.197
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achado passará por uma série de acções que sinalizam e possibilitam a nova vida do edifício, sobrepondo 
gestos de conservação, destruição, transformação e nova construção, numa intervenção unificadora a que 
insistiremos em chamar projecto de arquitectura, sem necessidade de outro nome. 

 Se a arquitectura será sempre um producto-produção do Homem, toda a intervenção resultará 
inevitavelmente de uma síntese entre construção e destruição: ‘[n]ão existe restauração, intervenção, que 
não requira um processo de toma de decisões similar ao de qualquer acto criativo, pelo que é não é possível 
intervir em bens patrimoniais sem criar, sem projectar, do mesmo modo que não é possível projectar 
nenhuma arquitectura sem afectar bens patrimoniais.’61  Todo o gesto -toda a decisão, todo o risco, toda a 
intervenção- será sempre, e apenas, projecto de (uma) arquitectura: suporte, processo, jogo, manifesto de 

(ou para) uma presença que há-de vir62, numa intersecção onde a vida será sempre a principal condição,  
pretexto, resultado, isto é, o verdadeiro objecto (e objectivo) da sua condição artística. E (saber) viver 
será finalmente o mais potente modo que teremos de a erigir, isto é, de verdadeiramente produzir essa 
arquitectura. 
 Como lembrou Fernando Távora ‘o recuperar e o construir de novo [serão] actos indissociáveis 
e complementares, o que os torna, igualmente actos de procura de uma identidade, de afirmação de 
uma existência, de redescoberta de um ser. O património deverá ser um só –do passado ao futuro’63. E 
neste sentido, ‘todos os projectos são reabilitações. Se há um vazio reabilitamos o vazio; se há um edifício 
reabilitamos o edifício; trata-se sempre de arquitectura.’64

61  ‘En este sentido cabría recordar que hasta la arquitectura ubicada em el paisaje, lejos del patrimonio urbano de la ciudad, se enfrenta 

al territorio, al concepto de paisaje como bien patrimonial. No existe lugar donde proyectar, ni programa funcional a desarollar, que 

se aindiferente al concepto de patrimonio como herencia de nuestra memoria colectiva.’ TRILLO DE LLEYVA, Juan Luis, op.cit, p.148

62 MENDES, Manuel, ‘Terra quanto a vejas, casa quanto baste’, op.cit, p.121

63  TÁVORA, Fernando, em texto lido em Ambiente Urbano – Linhas de inovação, Conferência patrocinada pelo presidente da República,   TÁVORA, Fernando, em texto lido em Ambiente Urbano – Linhas de inovação, Conferência patrocinada pelo presidente da República, 
realizada na Casa das Artes, Porto, 12 Abril 1992, manuscrito, citado por MENDES, Manuel, ‘Do Esquecimento. “para além da arte: do 

nomadismo ao erotismo’, FAUP, Porto, 2010, Tese de Doutoramento

64 TÁVORA, Fernando, ‘ TÁVORA, Fernando, ‘Nulla dies sine linea’ (ed. Carlos Martí Arís) in ‘Documents de Projectes d’Arquitectura’, nº14, UPC, Barcelona, 
Dezembro, 1998, p.10
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Estudo para um tapete com as iniciais de todos os intervenientes mo projecto para o tribunal de 
Gotemburgo, E.G. Asplund, 1937



 ‘O método não é garantia nem condição. A ligeireza da leitura não é menos válida – tudo depende 

da força desejante, da capacidade de romper os cercos. Como as ameaças à nossa capacidade de 

partir são muitas, a defesa da arquitectura passa pelo que não é “arquitectónico”. Não é a cultura 

que precisa da arquitectura, para se enriquecer, é a arquitectura que precisa de uma cultura que 

a permita, isto é, que aceite que há em cada homem a potencialidade de se relacionar com os 

outros pela afirmação da sua dissemelhança, a sua maneira única de participar no mundo. Para 
que a arquitectura continue a ser possível, para que o humano não se esgote na eficácia, é preciso 
uma intervenção política que dê primazia à educação, à preparação para construir um mundo 

em que possam existir falas-aventuras, falas que abram caminhos através do desconhecido. 

Ser responsável perante o que vem (através da construção do mundo que se deixa em herança) 

implica a responsabilidade pela arquitectura – a defesa de que nada é certo. A Cultura precisa da 

arquitectura. Precisa de falas atentas ao princípio – incondicionalmente atentas.’1

1 Adaptação das palavras de Silvina Rodrigues, ‘Defesa do Atrito’ [1999] in ‘Literatura, Defesa do Atrito’, Edições Vendaval, Lisboa, 
2003, p.192-193, substituindo a palavra poesia por arquitectura (poético por arquitectónico).



‘A realidade é apenas o que se propõe como tal. Mas devemos munir-nos sempre de uma ironia 
que coloque dubitativamente a nossa mesma proposta. A vida assenta na tensão que as desavindas 
propostas de verdade estabelecem entre si. (...) Nada fornece qualquer garantia a ninguém. 
Existimos em suspensão. Há muitos maneiras de respirar e deixar de respirar. Temos os nossos 
ritmos.’1 ‘A fidelidade àquilo que não pode ser tematizado, mas também não simplesmente 
silenciado, é uma traição da natureza sagrada na qual a memória, girando subitamente como 
um redemoinho, descobre a frente de neve do esquecimento. Este gesto, este abraço invertido da 
memória e do esquecimento, que conserva intacta, no seu centro, a identidade do que é imemorial 
e inesquecível, é a vocação.’2

1 HELDER, Herberto, ‘(em volta de)’ in ‘Photomaton & Vox’ [1979], Porto Editora, Porto, 2015, p.67
2 AGAMBEN Giorgio, ‘Ideia da Prosa’ [1985], Cotovia, Lisboa, 1999, p.37-38



 ‘Fazer arquitectura não implica necessariamente construir “fisicamente”, mas antes, trata-se de 
imaginar a vida, mostrando plástica ou literariamente estas imagens sonhadas. Fazer arquitectura 
é um sonho (tornado realidade).’1

 
 ‘O estilo é a criação da dignidade.’2

1 AZARA, Pedro, ‘Quando los arquitectos eran dioses’, Catarata, Madrid, 2015, p.17
2 HELDER, Herberto, ‘(a mão negra)’ in ‘Photomaton & Vox’, op.cit, p.54





Será preciso viver esta casa.
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